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Introdução 

 
 
Há vinte anos atrás, falar de tecnologias e educação matemática era falar de algo 

vanguardista e ainda muito vago. No final dos anos oitenta dificilmente se poderia 
prever os desenvolvimentos que estariam reservados a este domínio, em especial, a 
diversidade de recursos que no âmbito das novas tecnologias da informação viria a ficar 
disponível e acessível para o ensino da Matemática, desde calculadoras sofisticadas, 
software dedicado e poderoso, Internet com inúmeras valências.  

Um pouco por todo o mundo, as orientações curriculares passaram a incluir a 
utilização das tecnologias para o desenvolvimento do trabalho matemático em sala de 
aula. Em Portugal, a calculadora básica passou a ser recomendada desde os programas 
do início dos anos noventa, para o ensino básico, e a calculadora gráfica passou a ser 
obrigatória a partir de 1997, estando também presente nos exames nacionais de 12º ano. 
As primeiras indicações a favor da utilização de computador eram muito discretas, mas 
foram reforçadas nos novos programas do ensino secundário de 2004 e também nos 
actuais programas homologados para o ensino básico, com indicações concretas sobre a 
utilização da folha de cálculo, sobre o uso de ambientes de geometria dinâmica, de 
applets no ensino de tópicos específicos, da calculadora para promover actividade 
matemática diversificada. 

Ao mesmo tempo, desenvolveu-se a investigação sobre a utilização das 
tecnologias no ensino e aprendizagem da Matemática. No início preocupada em discutir 
se a tecnologia deveria ou não ser usada, evoluiu para o estudo das potencialidades que 
a tecnologia proporciona para a aprendizagem dos alunos. Nesta altura, são já bastantes 
os contributos que a investigação permite elencar, como por exemplo a possibilidade de 
uma abordagem mais integrada das diversas representações matemáticas ou a ampliação 
do leque de tarefas matemáticas a colocar aos alunos (resolução de problemas, 
investigação, modelação) e sua capacidade de lhes dar resposta.  

No entanto, a investigação tem vindo a mostrar também que, apesar do 
reconhecimento de diversas potencialidades, a utilização da tecnologia em situação de 
sala de aula tem vindo a ser bastante reduzida ou limitada. Que obstáculos 
permanecem? De onde vem esta resistência? Que dificuldades estão por ultrapassar? 
Estarão os professores convencidos de que a tecnologia pode substituir uma parte 
significativa do trabalho que antes faziam de papel e lápis? E os alunos? E de que modo 
articular a Matemática com e sem tecnologia? O que continua a ser preciso fazer de 
forma mais tradicional? Poder-se-á apoiar todas as aprendizagens na tecnologia? Poder-
se-ão dispensar os algoritmos ou procedimentos? Que papel para professor e alunos 
numa aula com o computador? Que implicações para a natureza e estrutura das tarefas? 

Muitas são pois as questões que se colocam quando pensamos na integração das 
tecnologias na Educação Matemática. Algumas delas são discutidas nos artigos 
publicados neste livro — Tecnologias e Educação Matemática — que reúne a maioria 
das contribuições apresentadas no XVII Encontro de Investigação em Educação 
Matemática, promovido pela Secção de Educação Matemática da Sociedade Portuguesa 
de Ciências da Educação e que teve lugar em Vieira de Leiria, nos dias 19 e 20 de Abril 
de 2008. 
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Este livro inclui cinco secções, correspondendo as quatro últimas aos temas dos 
grupos de trabalho do encontro: (1) Calculadoras básicas e científicas no ensino e 
aprendizagem da Matemática; (2) Calculadoras gráficas no ensino e aprendizagem da 
Matemática; (3) Software no ensino e aprendizagem da Matemática; (4) Internet no 
ensino e aprendizagem da Matemática. Em geral as secções iniciam-se com um texto da 
autoria dos dinamizadores dos grupos de discussão que serve de enquadramento à 
respectiva secção. Deste modo, João Pedro Ponte e Graça Cebola, num texto intitulado 
O uso da calculadora básica e científica no ensino da matemática: Uma questão ainda 

por resolver, sistematizam um conjunto de questões que a investigação tem por explorar 
relativamente ao uso da calculadora básica e científica no ensino da Matemática, 
nomeadamente no que diz respeito ao lidar com os números e cálculo, e analisam os 
contributos das diversas comunicações apresentadas sobre o tema no encontro. Hélia 
Oliveira e António Domingos, no artigo Software no ensino e aprendizagem da 

Matemática: Algumas ideias para discussão, após um levantamento de questões 
importantes relacionadas com o uso de software específico dedicado à Matemática, 
sistematizam as principais contribuições apresentadas pelos comunicantes. Por fim, José 
Duarte, José Portela e João Torres, no artigo A internet no ensino e aprendizagem da 

Matemática, apresentam temas para debate relacionados com os applets, as novas 
ferramentas da web e as plataformas de gestão da aprendizagem, e finalizam com uma 
síntese sobre as principais conclusões do grupo, suportadas pelas comunicações 
realizadas. 

A anteceder estas secções surge uma primeira de natureza mais geral, que reúne 
os textos das quatro conferências plenárias do encontro. O primeiro, da autoria de 
Kenneth Ruthven, intitulado The didactical challenge of technology integration in 

school mathematics, apresenta evidência internacional de que a integração da tecnologia 
permanece muito limitada, e discute os factores de natureza didáctica que subjazem a 
esta situação, analisando os casos da calculadora básica, ao nível do 1º ciclo, e o da 
geometria dinâmica, ao nível do 3º ciclo, suportando-se em estudos desenvolvidos em 
Inglaterra, um país que beneficiou de condições favoráveis à integração da tecnologia 
durante um considerável período. O segundo artigo é da autoria de Colette Laborde, e 
intitula-se Multiple Dimensions involved in the Design of Tasks taking full advantage of 

Dynamic Interactive Geometry. Considerando que as tarefas colocadas aos alunos são 
um aspecto crítico do ensino da matemática, questiona até que ponto as questões que os 
professores em geral colocam aos alunos, muito inspiradas nos livros de texto e recursos 
da Internet, retiram verdadeiramente partido das características do software em uso, em 
particular do de geometria dinâmica, e argumenta que a elaboração de tarefas adequadas 
exigem vários tipos de conhecimento: matemático, instrumental, cognitivo e didáctico. 
O terceiro artigo, CAS (Computer Algebra System) en la enseñanza y aprendizaje del 

Cálculo. Algunos resultados de Investigación, é da autoria de Matías Camacho, 
apresenta investigações dirigidas ao ensino e aprendizagem do conceito de integral, uma 
focando-se no conceito de integral definido e outra no conceito de integral impróprio, 
apoiadas por software de cálculo algébrico simbólico. O artigo de João Filipe Matos, 
Mediação e colaboração na aprendizagem em matemática com as TIC, discute uma 
perspectiva de utilização das TIC que reclama o papel essencial da mediação e 
colaboração na construção de saberes matemáticos e coloca questões para reflexão 
sobre possíveis cenários de aprendizagem em matemática sustentados pelo uso das TIC. 

Esperamos que este livro constitua um contributo para a reflexão e estímulo ao 
desenvolvimento e aprofundamento da investigação sobre tecnologias e educação 
matemática. 

  Ana Paula Canavarro, M. Isabel Rocha 
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Overview of the paper: This paper starts by summarising recent international evidence on the degree to 
which use of digital technologies has become pervasive in school mathematics. This shows that, after 
more than a quarter century of promotional activity, the extent of technology integration remains limited. 
While organisational and pedagogical factors also underlie this situation, this paper focuses on key 
didactical ones. These didactical factors are theorised in terms of a development of the ‘instrumental 
approach’. In this light, the paper then examines the integration of two contrasting types of computational 
tool in school mathematics: the arithmetic calculator (at upper primary school level), and dynamic 
geometry (at lower secondary school level). To do this it draws on research studies undertaken in the 
English educational system, a system in which basic conditions for technology integration have been 
relatively favourable for a considerable period of time. The paper identifies important didactical factors, 
subject to systemic influence, which shape the character of technology use and the depth of technology 
integration. 

 
 

Recent international evidence on technology integration in school mathematics 
 

Despite official encouragement and enormous investment across the developed 
world, the global movement to integrate digital technologies into school mathematics 
has had limited impact on mainstream classrooms. Illustrative evidence comes from 
what is currently the most recent TIMSS international study of mathematics teaching at 
primary (Grade 4) and secondary (Grade 8) levels, for which data was collected in 2003 
(Mullis, Martin, Gonzalez & Chrostowski, 2004). One marker of some feature of 
mathematics teaching and learning being integral to the experience of a particular class 
is that it pervades lessons. Many of the TIMSS findings are expressed in terms of the 
percentage of students in each country whose teacher reported some particular feature as 
occurring in about half or more of the class lessons. Hence this statistic can serve as a 
convenient index of the incidence, within specific educational systems, of the pervasive 
occurrence of that feature1, allowing comparisons to be made between systems.  

By way of illustration, let us examine two related aspects of classwork (Figure 1): 
‘interpreting data in tables, charts or graphs’ (p. 278) and ‘computer use [for] processing 
and analyzing data’ (p. 294). In England, the incidence of pervasive integration was 
33% for the former, but only 1% for the latter. Across educational systems, while the 
incidence of ‘interpreting data…’ as a pervasive feature ranged from 34% at the lower 
quartile to 50% at the upper, the incidence of ‘computer use [for]… analyzing data’ as a 
pervasive feature ranged only from 1% to 3%. We can note also that England lay 
roughly at the lower quartile on each index. These contrasts are illustrative of a low 
degree of computer integration, nationally within England, and internationally across 
systems. 

                                                 
1 For ease of expression and interpretation, the TIMSS index of the proportion of students whose teachers 
report some aspect will be taken as a good proxy for the proportion of classes with that aspect. 

THE DIDACTICAL CHALLENGE OF TECHNOLOGY 
INTEGRATION IN SCHOOL MATHEMATICS 
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System wide percentage of Grade 8 students whose teachers reported each of these as 
featuring in about half of class lessons or more.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 45 educational systems 
for which data available, compared to the English value. 

LowerQ
Median

UpperQ
England

Use computers for…
analyzing data

Interpret data in tables,
charts or graphs0%

20%

40%

60%

80%

100%

 
Figure 1: Incidence of ‘interpreting data in tables, charts or graphs’ and ‘computer use [for] processing 

and analyzing data’ as pervasive features of classwork 

 
The incidence of basic conditions for technology integration 

 
The TIMSS study shows the extent to which some of the basic material and 

organisational barriers to technology use and integration have disappeared in many 
countries. Focusing attention on the 24 countries for which data is available at both 
primary and secondary school levels makes it possible to make useful comparisons 
across educational systems and between school levels. Two basic enabling factors for 
technology use and integration are computer availability and teacher training.  

Findings on computer availability for mathematics lessons (Figure 2, based on 
data from pp. 294-295) show that, in England, computer facilities were available for use 
by a large majority of mathematics classes, placing if well into the top quarter of the 
international distribution of educational systems, both at primary level (with around 
81% of classes having access) and at secondary (where around 66% had access). The 
English case conforms to a more general pattern across the more favoured systems, 
where computer availability was rather better at primary level than secondary. The 
threshold of more than half of classes having computers available corresponded roughly 
with the median of the distribution of systems at primary level, as against the upper 
quartile of the distribution at secondary level.   
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Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose teachers reported that 
computers were available for their lessons. 
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.   

LowerQ
Median

UpperQ

England

Grade 4

Grade 8
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 
Figure 2: Incidence of computer availability for mathematics lessons 

Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose teachers reported 
participating in such professional development during the preceding 2 years.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value. 
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20%

40%
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Figure 3: Incidence of recent professional development on integrating information technology into 

mathematics 
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Likewise, the TIMSS study examined whether teachers had recently undertaken 
professional development with a focus on integrating information technology into 
mathematics (Figure 3, based on data from pp. 248-249). In England, around 60% of 
both primary and secondary teachers had been involved in such training, placing 
England well into the top quarter of the distribution of educational systems. However, 
across the systems as a whole, provision appears to have been greater at secondary level 
than primary: the threshold of more than half the classes in an educational system 
having teachers with such training coincided roughly with the median of the secondary 
distribution, but lay well above the upper quartile of the primary one. It is not 
surprising, however, that lower proportions of – typically generalist – primary teachers 
have received recent training focused on mathematics compared to their subject-
specialist secondary counterparts. 
 

The incidence of pervasive computer use 
 

These TIMSS 2003 findings suggest that there are now several educational 
systems, such as England, where basic conditions for technology integration are widely 
in place. Nevertheless, the findings also show that this has been insufficient to achieve 
any substantial degree of pervasive computer use. This is illustrated by the low 
proportion of classes featuring pervasive computer use for ‘discovering principles and 
concepts’ (Figure 4, based on data from pp. 294-295) – reaching only 2% at the upper 
quartile of both primary and secondary distributions; or for ‘practicing skills and 
procedures’ (Figure 5, based on data from pp. 294-295) – reaching only 5% at the 
primary upper quartile and 3% at the secondary. 
 

Organisational and pedagogical challenges of technology integration 
 

It is clear, then, that existing policies and provisions for technology integration 
have produced only very modest success. In a recent paper (Ruthven, 2007), I have 
argued that the central issues confronting educational practitioners have tended to be 
overlooked. Put simply, insufficient attention has been given to helping teachers 
develop a coherent resource system, compatible with their working environments, and 
with pedagogical formats and curriculum scripts that can underpin forms of classroom 
practice which are viable and effective within the time economy of schooling.  

However, trends in technology provision may be alleviating the organisational 
and pedagogical challenges of integration. In some countries, including England, there 
is the relatively recent trend (which was only emerging in 2003) to install projectors and 
smartboards in ordinary classrooms in schools. In many countries, there is a 
complementary and longer established trend to equip teachers and students with cheap 
and robust portable devices, either by providing class sets, or by promoting individual 
ownership. Both of these trends take schools towards forms of technology which are 
better adapted to use in ordinary classrooms and more immediately compatible with 
established working practices.  
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Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose mathematics teachers 
reported such computer use as featuring in about half of class lessons or more.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.  

LowerQ
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England
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20%

40%
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80%

100%

  
Figure 4: Incidence of pervasive computer use for discovering principles and concepts 

 

Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose mathematics teachers 
reported such computer use as featuring in about half of class lessons or more.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.   
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Figure 5: Incidence of pervasive computer use for practicing skills and procedures 
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Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose mathematics teachers 
reported such use as featuring in about half of class lessons or more.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.  
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Figure 6: Incidence of pervasive calculator use for solving complex problems 

Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose mathematics teachers 
reported such use as featuring in about half of class lessons or more.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.   
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Figure 7: Incidence of pervasive calculator use for exploring number concepts  

 
The incidence of pervasive calculator use 

 
Further evidence from the TIMSS study corroborates the suggestion that handheld 

devices are relatively readily integrable into school mathematics. Comparing the 
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findings concerning calculators (Figures 6 and 7, based on data from pp. 292-293) with 
those relating to computers (Figures 4 and 5), there is a consistent pattern of difference 
in the prevalence of pervasive use. Although there is considerable variability across 
systems, it is clear that calculators have achieved a markedly higher extent of pervasive 
use at secondary level (with upper quartiles of 62% for calculator use for solving 
complex problems, and 22% for calculator use for exploring number concepts). But 
while a smaller difference favouring calculators also exists at primary level, the absolute 
extent of pervasive use is markedly lower there (with upper quartiles of 8% and 4% 
respectively against lower quartiles of 12% and 6% at secondary level).  

This signals important differences between primary and secondary schools. In 
particular, the development of students’ skills of mental and written calculation remains 
more central to the primary mathematics curriculum than the secondary. This is 
reflected in the incidence of ‘practic[ing] [calculation] without using [a] calculator’ as a 
pervasive feature of classwork (Figure 8, based on data from pp. 278-279) and of 
‘calculator use is not permitted’ as a more general policy (Figure 9, based on data from 
pp. 292-293). At primary levels, the medians are 84% and 68% respectively, reflecting a 
strong valorisation of, and central focus on, mental and written calculation. At 
secondary level, however, ‘practic[ing] [calculation] without using [a] calculator’ 
remains prevalent as a pervasive feature (even if the median is lower at 66%), whereas 
‘calculator use is not permitted’ becomes rare as a policy (with the median at only 
12%). This greater parallelism (of calculation without and with calculators) at 
secondary level reflects the need to balance a continuing epistemic concern to 
strengthen students’ proficiency in mental and written calculation, against a more 
pragmatic concern to secure efficient calculation by students, whatever the means, 
where it serves to support work on a wider range of topics. 

England emerges as one of a small group of educational systems exhibiting strong 
acceptance of calculator use at both levels of schooling, illustrated by general policies 
of ‘calculator use not being permitted’ being found in only 1% of primary classes and 
0% of secondary. Equally, however, it is notable that the incidence of pervasive 
calculator use at both levels of schooling (Figures 6 and 7), both in England and across 
the international distribution, is greater for solving complex problems than for exploring 
number concepts. These observations suggest that, even where and when organisational 
and pedagogical issues have been resolved, significant didactical challenges remain to 
many forms of technology integration, relating to the handling and learning of specific 
subject matter. 
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Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose mathematics 
teachers reported this aspect as featuring in about half of class lessons or more.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.   
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Figure 8: Incidence of pervasive practicing calculation without a calculator 

 

Systemwide percentage of Grade 4 and Grade 8 students whose mathematics 
teachers reported a general policy of calculator use not being permitted in lessons.  
Lower-, mid- and upper-quartile values from distribution of 24 educational systems 
for which data available at both grade levels, compared to English value.   
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Figure 9: Incidence of a general policy of calculator use not being permitted 
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Theorising the didactical challenge of technology integration 
 

The focus of this paper, then, will be on identifying key aspects of the didactical 
challenge of integrating technology use in school mathematics. The theoretical 
standpoint from which I shall approach this task starts from Rabardel’s (2002) 
‘instrumental approach’, an approach which has become well known in mathematics 
education through its adaptation by French didacticians (Artigue, 2002; Guin, Ruthven 
& Trouche, 2005; Ruthven, 2002). As developed by Rabardel, the instrumental 
approach centres on the idea that an artefact becomes (and serves as) a tool through the 
user’s construction (and activation) of mental schemes (‘utilization schemes’) to guide 
its immediate operation (‘usage schemes’) and ultimate use (‘instrumented action 
schemes’). Equally, however, these mental schemes are shaped by wider social patterns 
of tool operation and use, and constrained by the material artefact itself which has been 
subject to a social process of design and diffusion. In the work of the French 
didacticians, these mental and sociocultural aspects have been overlain with 
Brousseau’s  (1997) ‘didactical engineering’ and Chevallard’s (1992) ‘anthropological 
approach’. These frameworks take account of the particular character of mathematical 
schooling, conditioned by instructional devices such as curriculum and classroom. In 
particular, these frameworks draw attention to the place of institutional (and more 
broadly cultural) norms in shaping the collective (and more specifically individual) 
activity and development of learners. 
 

Supporting instrumental induction 
 

In Rabardel’s theory, the process through which users progressively appropriate 
an artefact, investing it with instrumental properties (‘instrumentalisation’) and 
incorporating it into their activity (‘instrumentation’), is referred to as ‘instrumental 
genesis’. Generally within the existing literature, this term is used to designate a 
individual or collective process of instrumental development associated with student (or 
sometimes teacher) learners. Left unmanaged, this instrumental genesis becomes a slow, 
complex and uncertain process in which techniques often proliferate without efficient, 
recognised methods developing. This has led didacticians to give particular attention to 
ways in which this process can be structured and supported by means of various forms 
of ‘instrumental orchestration’, intended to steer development along a desired course in 
an efficient way (Trouche, 2004). Essentially, then, this produces a managed form of 
instrumental ontogenesis, involving the induction of learner users into an already 
institutionalised order of tool-mediated activity. I will refer to this process as 
‘instrumental induction’.  
  

Recognising instrumental evolution 
 

Equally, however, the idea of ‘instrumental genesis’ also covers a more 
overarching process of cultural and institutional development on the part of a user 
society. Initially, a new technology tends to be treated as a variant or hybrid of those 
that are already established and familiar. When assimilated to established methods on 
this basis, it functions as an ‘amplifier’ of existing forms of action (Dörfler, 1993; Pea, 
1985). But as distinctive affordances of the new technology are identified and exploited, 
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it becomes a ‘reorganiser’, enabling qualitatively new forms of tool-mediated activity to 
emerge, and correspondingly modified instrumental capacities to develop. Over time, 
some of these become more widely diffused and adopted, and eventually codified and 
institutionally recognised. Essentially, then, this is a process of instrumental 
sociogenesis, involving evolution both in the form of the artefact itself, and in the 
techniques and discourses associated with its use, to create new cultural forms and 
institutional orders of tool-mediated activity. I will refer to this process as ‘instrumental 
evolution’. 
 

Coordinating double instrumentation 
 

Moreover, both forms of instrumental genesis must often encompasses relations 
between technologies. Sometimes, a new technology does simply displace an older 
counterpart. However, this is rare for several reasons. First, older technologies are rarely 
wholly commensurable with new ones; typically each is to some degree distinctive in its 
functionalities. Second, older technologies are often deeply embedded in a range of 
practices which have been closely tailored to their use; the refashioning of these 
practices around new technologies is a complex and uncertain process. Third, older 
technologies have often been the subject of enormous social and cultural investment, 
which cannot be easily and rapidly transferred to new ones. Fourth, in extension to all 
the earlier factors, and particularly in education, older technologies often enjoy an 
established standing, not readily relinquished in favour of newer ones. Fifth, tools, old 
or new, may fulfil a double educational function. On the one hand, tools have the 
‘pragmatic’ function of accomplishing the tasks to which they are applied; on the other, 
they may also make an important ‘epistemic’ contribution in mediating the construction 
of new knowledge. Consequently, the educational adoption of new technologies often 
implies not the replacement of older ones, but the development of some system of 
‘double instrumentation’. At worst, such a system treats use of the new technology as a 
quite independent accretion to existing activity; at best it integrates use of the new 
technology, coordinating it productively with the old.  
 

Anticipating interpretative flexibility 
 

Particularly in the absence of established norms, an important ‘interpretative 
flexibility’ surrounds any technology (Kline & Pinch, 1999; Williams & Edge, 1996). 
This is manifested in the varied conceptions of its functionalities and modalities of use 
which come into play, not only during the evolution of its material design, but in the 
course of its propagation as a finished product, and of its appropriation as a practical 
tool. In particular, the process through which a technology becomes aligned with user 
concerns and adapted to use settings opens the way to variation in conceptions and 
usages between different user groups, and to these changing over time. For example, 
teachers interpret educational resources and mediate their students’ use of them 
(Haggarty & Pepin, 2002; Remillard, 2005); they necessarily incorporating such 
materials into wider systems of classroom practice, so that the designs of their 
developers turn out “to be ingredients in – not determinants of – the actual curriculum” 
(Ball & Cohen, 1996, p. 6).  
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This theorisation of the didactical challenge of technology integration points, then, 
to four important aspects deserving attention at systemic and classroom levels: 
supporting instrumental induction, recognising instrumental evolution, managing 
double instrumentation, anticipating interpretative flexibility. 

 
 

Integrating the arithmetic calculator in the English upper primary school 
 

There has been longstanding interest in the use of arithmetic calculators in English 
primary schools, and pioneering work was undertaken there during the 1980s. During 
the 1990s, the introduction of a national curriculum brought the didactical challenges of 
calculator integration to the fore, and meant that they had to be addressed at a systemic 
level, rather than simply that of the individual classroom or school. 

 
The Calculator-Aware Number Curriculum project of the 1980s 

 
Between 1986 and 1989, a government-supported development project worked 

with groups of teachers spread across England to create a ‘calculator-aware’ number 
(CAN) curriculum in primary mathematics (Shuard et al. 1991: p. 7). As developed in 
the participating schools, this curriculum was ‘calculator-aware’ in several senses. It 
exploited use of calculators to stimulate and support children’s exploration of properties 
of number. It encouraged pupils to compare and refine their strategies of mental –and 
informal written– calculation. Both of these were seen as important means of 
developing number concepts. It also acknowledged the way in which electronic 
calculation devices were rapidly displacing written methods outside school. 
Consequently, arithmetic calculators served as the secure means of computation when 
pupils found their current capabilities of mental calculation overextended. Standard 
written methods of calculation were no longer taught. Given the degree to which the 
existing number curriculum centred on the development of these standard written 
methods, this was a radical change, not simply reducing content and releasing time, but 
removing a major organising strand of the curriculum. 
 

Calculators in the national curriculum over the course of the 1990s 
 

In 1989, as this project was ending, a national curriculum was being introduced in 
England. Although, the experience of the CAN project did achieve some influence on 
the programme of study in mathematics, the approach that the curriculum should take to 
calculation was  – as one might expect – controversial (Ruthven, 1999, 2001). The two 
iconic reference points around which debate raged were ‘calculator use’ and ‘long 
division’. This controversy was to continue politically for the best part of a decade, until 
an education minister firmly announced that calculator use by primary pupils was to be 
banned, even though this went against much of the professional advice that he had 
received. The situation stabilised with the publication of an elaborated version of the 
national curriculum in 1999, which preserved a place for calculators in the primary 
curriculum, predominantly during the final two years. But this long debate created a 
professional climate which was more ‘calculator-beware’ in spirit than ‘calculator-
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aware’. 
 

The long-term impact of a calculator-aware number curriculum 
 

Another Cambridge team conducted a small-scale follow-up study in three 
schools which had participated in the project, and in three closely comparable 
neighbouring schools which had not. The focus of this study was on the experience, 
attitude and achievement of the cohort of pupils who had had started primary school 
during the 1989/90 academic year and completed it in 1995/96 (Ruthven, Rousham & 
Chaplin, 1997; Ruthven, 1998). At the end of primary school, the study found no 
substantial differences in overall achievement between students in post-project and non-
project schools, either on national assessments or on specially devised measures 
focusing on a range of number concepts. Similarly, no differences were found in pupils’ 
reported enjoyment of number work. However, pupils in the post-project schools tended 
to rate mental calculation more positively than pupils in non-project schools. They 
proved more prone to calculate mentally, and more liable to adopt relatively powerful 
and efficient strategies of mental calculation. 
 

A ‘realistic’ ‘division’ problem which illuminates issues of instrumentation 
 

In the course of this project, task-based interviews were conducted with a 
structured sample of pupils, and one of the problems posed proved particularly 
illuminating: 313 people are going on a coach trip. Each coach can carry up to 42 
passengers. How many coaches will be needed? How many spare places will be left on 
the coaches? Pupils were told that they were free to use whatever methods of 
calculation they liked – mental, written, or calculator – in tackling the tasks (Ruthven 
and Chaplin, 1997). It is important to put this problem task in its wider curricular 
context within the national programme of study (as shown in Table 1 which assembles 
relevant entries concerning division and related topics). First, the curriculum clearly 
recognised this type of problem-task. Second, it acknowledged that the associated 
calculations could be carried out in different ways. Third, it recognised distinctive 
issues arising in relation to calculator-mediated responses to the task: the need to 
interpret the results of calculator division; the viability of trial-and-improvement 
strategies with a calculator. Some explanation is also needed of the curriculum levels. 
At this time, the expectation was that, by the end of primary schooling (at age 11), 
pupils would normally have covered the programme of study to level 5, with the 
average pupil being confident with material to level 4. In particular, then, there was an 
expectation that pupils would meet written long division, but not necessarily master it. 
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Table 1: Entries from the contemporary national curriculum relevant to division and calculator use 

Level Programme of Study Examples 

4 Multiplying and dividing 2-digit numbers by a 
single-digit number, without a calculator. 

 

 Solving multiplication and division problems 
starting with whole numbers. 

Work out how many chocolate bars can be 
bought for £5 if each costs 19p, and how 
much change there will be. [1989, 1991 
without the aid of a calculator] 

  Find out how many 47-seater coaches will 
be needed for a school trip for a party of 
352. [1989, 1991 with the aid of a calculator, 
interpreting the display] 

 Reading calculator displays to the nearest whole 
number and knowing how to interpret results 
which have rounding errors. 

Interpret 7 ÷ 3 x 3 = 6.9999999 if it occurs 
on a calculator. [1989] 

5 Understanding and using non-calculator 
methods by which a 3-digit number is 
multiplied/divided by a 2-digit number 

Use any pencil-and-paper method to find the 
number of coaches needed to take 165 Year 
7 pupils on an outing if each coach has 42 
seats. [1989, 1991] 

 Using ‘trial and improvement’ methods and 
refining. 

Estimate the square root of 10 and refine to 
3 decimal places. [1991] 

 Approximating, using significant figures or 
decimal places. 

Read a calculator display, approximating to 
3 significant figures. [1989] 

 
Pupils pursued a wide range of strategies in tackling this problem. Some types of 

response are particularly valuable in provoking deeper consideration of key issues of 
calculator integration and use.  

The first response (Figure 10) illustrates how switching to the calculator enables a 
pupil to overcome difficulties with a written ‘long division’. Having then successfully 
interpreted and rounded the result of the calculator division, she resumes her use of 
written methods. In effect, she improvises a hybrid calculator-and-written form of 
quotient-and-remainder division. Unfortunately, however, she does not recontextualise 
the result successfully (perhaps due to interference between different types of ‘leftover’ 
in the division computation and problem context).  
 

Figure 10: Example of a hybrid quotient-and-remainder division strategy 
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The next response (Figure 11) illustrates how use of the calculator can help a 
pupil to maintain attention to the problem context, interpreting results and formulating 
further steps accordingly. In effect, this pupil improvises something close to a calculator 
form of quotient-and-remainder division, but in a more flexible form which one might 
call quotient-and-repair. In the schools involved (as in the national curriculum), 
quotient-and-remainder division by calculator was not a recognised procedure (in 
contrast to its written counterpart).  
 

 
Figure 11: Example of a calculator quotient-and-repair division strategy 

 

When pupils were unable to interpret the result of calculator division, they tended 
either to switch to a strategy based on repeated addition, or to shift into a more 
speculative experimental mode. In this latter type of response (Figure 12), the pupil 
recognises that the form of calculator result is problematic for him. He provisionally 
interprets the result as a whole number, but realises that this gives an implausibly large 
value. He then guesses that his original formulation of the computation was incorrect, 
and launches into speculative calculator trials of plausible variants – first trying the 
inverse operation to division, and then reversing the operands in the division. The low 
‘cost’ of calculator computation makes this type of response to unsatisfactory results 
particularly easy, and so more viable and attractive to pupils than would be the case if 
only mental and written calculation were available. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
 

 
Figure 12: Example of a speculative calculator trial strategy 

 

However, this same low ‘cost’ of calculator computation also facilitates various 
types of systematic trial strategy (Figure 13). Distributing computations to the calculator 
allows pupils to focus attention on monitoring the result of each trial and revising the 
estimate accordingly. These trial-and-improvement strategies depend on the user 
understanding the type of variation involved so as to be able to modifying the estimate 
appropriately.  
 

 
Figure 13: Examples of systematic calculator trial strategies 

 
Instrumental analysis 

 
These examples show that using a calculator is far from being the unthinking 

process of popular repute. Such use involves formulating computations and interpreting 
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their results, as expressed in the specific – and sometimes distinctive – terms of the 
device. The national curriculum that these pupils were following identified new 
capabilities which introduction of the calculator made necessary or possible – such as 
interpreting the non-integral results of calculator division, and using trial-and-
improvement strategies – and sought to integrate these to provide instrumental 
induction. Indeed the recognition of a qualitatively new type of strategy through the 
inclusion of trial-and-improvement constituted an important degree of instrumental 
evolution. At the same time, however, the actual ways in which pupils went about 
calculating – notably the occurrence of hybrid strategies – showed that, the way in 
which the curriculum insisted in separating calculator from non-calculator methods was 
not true to classroom life. While the curriculum embraced a policy of double (or triple) 
instrumentation, there was potential for a more integrated treatment of the different tool 
systems.   

The strategies pupils displayed in these episodes also indicate further potential for 
instrumental evolution. In particular, written long division is often seen as a capstone of 
the traditional elementary number curriculum. This is not simply as a crowning 
achievement, but as a curricular organiser drawing on – and so having the potential to 
draw together – many curricular strands. There is scope for the curriculum to 
incorporate some equivalent calculator-mediated capstone as crowning achievement and 
curricular organiser, perhaps in the form of the strategy of quotient-and-repair division 
illustrated in one response. Indeed, the full set of informal strategies observed in 
responses are, in fact, capable of being organised to form a learning trajectory leading 
through systematic-trial-multiplication to both written and calculator variants of 
quotient-and-remainder division. 

To consider the issue of the interpretative flexibility of the arithmetic calculator, 
we need to refer back to earlier discussions of practice and policy. The calculator was 
originally designed for use as a computational tool outside school. In that setting its 
pragmatic value is widely appreciated, even if its use is seen as being epistemically 
impoverished compared to mental and written calculation. Within school, the earlier 
TIMSS evidence of calculator use not being permitted to pupils, and the English 
controversy over its recognition by the national curriculum, both illustrate an 
interpretation in which any pragmatic value of the calculator is considered to be 
outweighed by this epistemic impoverishment. Further evidence of use of the calculator 
for ‘solving complex problems’ and ‘doing routine calculations’ illustrates a stronger 
valuation of its pragmatic value in school, but hardly a new interpretation of its 
function. However, use of the calculator for ‘checking answers’ does introduce a 
specifically didactical intepretation. And the idea that the calculator can be used more 
widely to promote pupils’ understanding of number concepts and proficiency in mental 
calculation (as in the case of the ‘calculator-aware’ number curriculum) represents a 
distinctively didactical interpretation, and one which challenges the popular idea of 
calculator use as necessarily epistemically impoverished. However, the TIMSS 
evidence that pervasive use of calculators is much less prevalent for ‘exploring number 
concepts’ than for other purposes shows that this interpretation enjoys less currency 
amongst teachers.   
 
 

Integrating dynamic geometry in the English lower secondary school 
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Within the last few years, interest in the potential of dynamic geometry has 
emerged in English secondary schools. This has been encouraged by official guidance 
on the new national curriculum, published in 2001 and directed at lower secondary 
education, which makes several references to use of dynamic geometry. At that time, 
however, there was hardly any use of the software in English schools. In particular, 
there had been no development project equivalent to CAN on which the authors of the 
guidance could draw. Nor did official endorsement of dynamic geometry use provoke 
any political controversy!  
 

Instrumental induction overlooked 
 

A striking feature of the guidance is that it treated dynamic geometry tools very 
differently from more established manual tools. For instance, the knowledge and skill 
required to make use of a protractor to measure angles by hand was carefully specified 
(Figure 14), whereas there was no equivalent attention to the distinctive knowledge 
required to measure angles with dynamic software (such as knowing that the 
measurement tool is applied, not to the line segments forming the arms of an angle, but 
to the points defining these segments; or knowing that, when an angle of interest 
becomes reflex under dragging, the measurement provided by the software becomes 
that of the counterpart minor angle). Other, larger sections dealt with constructions 
using ruler and protractor, and straight edge and compasses. Thus, while the official 
curriculum explicitly recognised and provided for instrumental induction into the use of 
manual tools, it overlooked this aspect of using dynamic geometry tools.  
 

 
Figure 14: Extract from the official ‘Framework for Mathematics’ focusing on instrumental induction 

for the protractor 
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Figure 15: Task proposed in the official ‘Framework for Mathematics’ employing unconstrained free 

objects as an aid to visualising properties 

 

 
Figure 16: Tasks proposed in the official ‘Framework for Mathematics’ involving exploration through 

dragging and visualising a dynamic figure 

 
Instrumental evolution unexplored 

 
The examples of dynamic geometry use suggested in the guidance document 

conceive a dynamic geometry figure primarily as a visual aid. In one example (Figure 
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15), where the focus is on the relationship between circle and tangent, it is striking that 
the proposed dragging or unconstrained free objects serves to support initial 
visualisation of the relationship, but is not developed so as to introduce a geometric 
model of the relationship (through, for example, moving on to construct the line 
explicitly as a secant of the circle and dragging it (and its intersection points) to limiting 
positions. The accent of many of the examples (Figure 16) is on exploration through 
dragging and visualising a dynamic figure, sometimes presented as a precursor to 
proving. Thus, the guidance shows little recognition of how dynamic geometry may 
open up novel mathematical strategies; indeed many of its suggested usages follow 
mathematical approaches already available with visual aids, and even offer the latter as 
alternatives (Figure 16). This represents the very earliest stage of instrumental 
evolution, when use of the new technology is modelled on that of its precursors. 
 

A study of dynamic geometry in classroom practice 
 

During the 2003/04 school year, a Cambridge study (Ruthven, Hennessy & 
Deaney, 2007) examined how dynamic geometry was being used in classroom practice 
in professionally well-regarded mathematics departments in secondary schools. To 
identify examples which teachers themselves regarded as particularly successful, we 
interviewed staff from eleven mathematics departments. The use of dynamic geometry 
software was singled out by teachers from six of the participating mathematics 
departments, and emerged as the main form of technology use undergoing adoption. We 
then followed some of these exemplars into the classroom, observing lessons and 
interviewing teachers and students about them. The type of use of dynamic geometry 
software that was most commonly referred to by staff (in 5 of the 6 relevant 
departments) was in establishing angle properties in a figure.  Topics typically 
mentioned were: vertically opposite and supplementary angles; corresponding and 
alternate angles; angle sums of the triangle and other polygons; and angle properties of 
the circle (‘the circle theorems’).  To study further this archetypal use of dynamic 
geometry software, we observed, and conducted post-lesson discussions about, lessons 
of this type taught by three teachers, chosen because they had indicated rather different 
pedagogical approaches in the departmental interviews. 
 

The interpretative flexibility of dynamic geometry 
 

Innovative advocacy for dynamic geometry has cast it as a means of supporting 
approaches to school mathematics based on relatively open student exploration and 
experimentation (Balacheff & Kaput, 1996; Chazan & Yerushalmy, 1995). However, 
pioneering projects have shown that teachers find it challenging to conceive appropriate 
tasks, and to manage a mathematics curriculum organised in such a way (Laborde, 
2001; Lampert, 1993). This is further illustrated by the treatment of dynamic geometry 
in the official guidance. And in the examples studied in the Cambridge research, 
teachers saw dynamic geometry as helping to make forms of guided discovery viable in 
the classroom, through relatively structured ‘investigations’ aimed at establishing 
standard results.  
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However, the Cambridge study found further dimensions of interpretative 
flexibility across teacher users, expressed in significant variability in approaches to 
classroom use of dynamic geometry. These differences reflected contrasting 
conceptions of the software, linked to more general divergences of teaching approach. 
First, the degree to which teachers planned for students themselves to experience use of 
the software was influenced by the extent to which this was seen as involving students 
in mathematically disciplined interaction with an inherently geometric system. Second, 
the way in which teachers handled apparent mathematical anomalies of software 
operation was influenced by whether such anomalies were seen as providing 
opportunities to develop students’ mathematical understanding, in line with a more 
fundamental pedagogical orientation in which analysis of mathematical discrepancies 
was seen as supporting students’ learning.  

This is illustrated by the contrasting classroom approaches which two teachers 
followed in their respective lessons on the angle sums of polygons. In one lesson, the 
development of ideas was organised around teacher-led presentation and questioning, 
with the teacher taking sole responsibility for operating the software and exercising 
great care to avoid exposing anomalies such as those relating to measurement of reflex 
angles and rounding of results (Figure 17). In the other lesson, the development of ideas 
was organised around task-focused use of the software by students, structured and 
shaped by the teacher in ways considered beneficial for building mathematical 
knowledge – including having students construct figures for themselves, and expecting 
them to make sense of apparent anomalies of operation. 
 

Angle sum = 394.1 °

72.0 ° 79.0 °

60.0 °
107.0 °

76.0 °

 
Figure 17: Apparent mathematical anomalies in a dynamic geometry investigation 

 
Much of the pioneering development of dynamic geometry systems has taken 

place in countries – notably France and the United States – which have retained a 
classical Euclidean spirit within their school geometry curriculum. This lineage of 
dynamic geometry might be expected to fit poorly with an English national curriculum 
which talks not of ‘geometry’ but of ‘shape, space and measures’. However, the scope 
to employ the software as a means of supporting observation, measurement and 
calculation resonates with the empirical induction from arithmetic patterns which is well 
established in English secondary-school mathematics. Indeed, teachers reported the use 
of dynamic geometry as helping to carry out what had previously been done with 
manual instruments, and such a modality of  reasoning was found to be prevalent when 
dynamic geometry was used (as illustrated in Figure 17). But the study also found an 
outlier case in which a teacher employed dynamic geometry as a means of “going 
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beyond the national curriculum” to give students access to the classical ‘geometry’ 
tradition now largely dormant in English schools.  

 
 

Conclusion 
 

This paper has employed a range of sociocultural concepts to identify and analyse 
key issues surrounding the English experience of the emergent use of arithmetic 
calculators at upper primary level and dynamic geometry at lower secondary level. 
Essentially, these are valuable in analysing crucial aspects of the appropriation of new 
tools to curricular purposes and teaching practices. This appropriation is treated not 
simply as a matter of adopting a tool and developing capacity for using it, but as a 
process by which the tool is integrated into a wider social practice and cultural system. 
Moreover, this process of integration is seen as involving reciprocal adaptation: on the 
one hand, in the functionalities of the tool and its modalities of use; on the other, in 
related features of the social practice and cultural system.   

The paper has shown how wider teaching practices and didactical cultures 
influence the educational interpretation of these tools. It has demonstrated the 
importance of developing curricular and pedagogical strategies for managing the 
process of instrumental induction. It has highlighted the significance of continuing 
instrumental evolution, and pointed to a need to approach this in a determined and 
systematic way. In particular, if digital technologies are to move from being marginal 
amplifiers of established practice to become more integral organisers of a renewed 
practice of school mathematics, this requires explicit curricular recognition and 
guidance of the interplay between development of instrumental and mathematical 
knowledge.  

The contrast between the two innovations considered in this paper illustrates the 
important contribution of development projects in which researchers and teachers work 
together to identify didactical issues and tackle them. Equally, the fact that the same 
official body apparently failed to take account of its earlier experience – and existing 
practice – of incorporating arithmetic calculators in the national curriculum when 
introducing dynamic geometry testifies to the important role that educational research 
can play in developing conceptual frameworks which explicitly identify such issues, 
provide a language for expressing them, and tools for analysing them. While this paper 
has focused on the specific examples of the arithmetic calculator and dynamic 
geometry, the sociocultural concepts which it has employed have a much wider 
applicability.  
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Abstract. This paper considers that tasks given to students is a critical component of mathematics 
teaching and questions the use of dynamic geometry in teaching practice from the perspective of tasks 
making use of the features of this technology. The paper refers to several studies showing that the role of 
dynamic geometry is mainly restricted to an illustration role in the tasks provided by schoolbooks and 
Internet resources. It attempts to show that designing tasks in which dragging plays a more conceptual 
role is demanding in terms of various kinds of knowledge: mathematical, instrumental, cognitive and 
didactical. It has been often stated that, despite the availability of very promising technology in terms of 
learning, the usual teaching practice does not take full advantage of these possibilities. In particular, 
several research works have pointed out that technology based tasks proposed to students in textbooks or 
classes do not capitalize on the novelty of the features of technology for promoting learning. After giving 
an overview of the most widespread tasks in dynamic geometry, this paper proposes some explanations 
for this restricted use of the possibilities of dynamic geometry and offers a categorization of tasks based 
on the role of dynamic geometry in the task. It attempts to analyze the complexity of the activity of 
designing dynamic geometry based tasks. This complexity is illustrated on the example of a teaching 
experiment in preservice teacher education. 

 
 

The place of the design of tasks in teaching and learning 
 

The importance of tasks for promoting learning is acknowledged by many 
approaches in research about teaching and learning mathematics, even if the word 
« task » itself is not used but rather the word “problem”. 

In the theory of conceptual fields (Vergnaud, 1981), the problem is both the 
source and the criterion for knowledge: “The conceptual field theory also stresses that 
the acquisition of knowledge is shaped by the situations and problems first mastered 
[…] When a class of problems is solved by an individual (this means that he or she has 
developed an efficient scheme to deal with all or nearly all the problems of the class), 
the problematic character of that specific class passes away. This new poser enables one 
to tackle new situations and objects and to try to understand new properties and 
relationships, and therefore to recognize or consider new problems for oneself.” 
(Vergnaud,1994, pp.41-2). 

Non routine situations in which students must build new efficient solving tools 
from their former knowledge are also considered as the main source for learning new 
mathematical knowledge in the theory of didactic situations (Brousseau 1997). The 
anthropological approach (Chevallard 1999) models any human activity or practice in 
an institution as consisting of solving tasks by means of techniques. As Monaghan 
claims (2006, p.358), research in mathematics education stresses the importance of 
tasks as a means of mediating the construction of students’ scientific knowledge.  

The person in charge of choosing the appropriate tasks in the mathematics 
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classroom is the teacher (Chappet Pariès 2002). Part of the professional activity of the 
teacher is to make the students enter a “cognitive route” through the joint teacher action 
of giving to students tasks to be solved and interacting with them (Robert & Rogalski 
2005). Even selecting a ready made task requires indeed analyzing it, as a balance must 
be maintained between supporting students’ reasoning and thinking without reducing 
the complexity and cognitive demands of the task (Henningsen & Stein, 1997). 

The design of tasks is a complex activity involving many dimensions as it will be 
presented below. Most of the time, teachers do not design tasks from scratch. They 
choose tasks from textbooks or from available resources (for example on Internet) and 
may adapt them in function of various constraints of the classroom  (tasks already 
carried out, students’ available knowledge, notions already known…) in a similar 
process to what Perrenoud describes as a  “bricolage” (Perrenoud 1983) when speaking 
about the pedagogical preparation of activities by elementary school teachers.  

When tasks are technology based, the situation is even more complex, as adding 
technology deeply affects the task itself. A task planned for paper and pencil cannot 
simply be proposed to be done with technology with unchanged learning aims. It is well 
known that some paper and pencil problematic tasks may become trivial when solved 
with technology, such as obtaining the graph of a function in a default window on a 
graphic calculator. Teachers must either design their own tasks or they must find tasks 
meant for technology in available resources. 

 
 

Available tasks meant for dynamic geometry environments 
 

A systematic investigation of schoolbooks 
 

The example of France is reported here. In the French national program of study, 
the use of dynamic geometry environments in mathematics teaching is mentioned as 
compulsory from the first year of secondary school on: “On travaillera à la fois les 
constructions sur papier par les outils de dessin traditionnels et les constructions à l’aide 
d’un logiciel de géométrie.” (French Programme of study for the classe de Sixième, 11 
to 12 year-old students, Bulletin Officiel de l’Education Nationale, n°6, 19 avril 2007, 
p. 15) (Constructions in paper and pencil will be carried out by means of traditional 
geometry instruments as well as by a geometry software program, translated by CL). 
One can expect that schoolbooks proposing curricula based on this national programme 
of study make use of dynamic geometry, in particular in the proposed tasks. 

Caliskan (2006) systematically analyzed all tasks making use of dynamic 
geometry that are presented and solved or proposed to students in French schoolbooks 
of the first part of secondary school. She compared the number of tasks resorting to 
dynamic geometry between schoolbooks published from 1996 to 1999 and those 
published from 2000 to 2004. Is it very clear that this number increased in the latter 
series of books as displayed in the following table (Table 1). 
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Table 1 -  Number of French schoolbooks making use of dynamic geometry at the first part of secondary 
school 

 

French schoolbooks Without DG With DG 
1996-1999 19 13 

2000-2004 5 32 

 
Despite this growth of the number of tasks, the use of dynamic geometry is weak 

in these books. Only 5% of proposed activities have recourse to dynamic geometry. 
Dynamic geometry is mainly present in exercises. Among all activities based on 
dynamic geometry, 11% are activities whose solution is given and explained, 5% are 
part of the presentation of the taught mathematical content, 84% are exercises to be 
solved. More than one third of the books offer a CD containing the files of the diagrams 
of the book and ready made constructions that can be replayed step by step.  

The demonstration use prevails in the resources offered in these CDs. Theorems 
and properties invariant when dragging an element of the figure must be identified and 
observed or they are even stated by the resource and must be simply observed. The 
analysis of exercises resorting to dynamic geometry carried out by Caliskan confirms 
the prevalence of demonstration use. Most of the exercises follow the same structure. A 
figure must be constructed by students (construction steps are often given), students are 
requested to drag an element and tell what they observe, to drag and check whether 
what they observe is always valid, and eventually to make a conjecture. Sometimes an 
additional question asks for a justification of the conjecture. In some exercises, only a 
discrete use of the dragging is requested. Students must measure magnitudes in some 
cases and infer by calculation a numerical invariant from those cases. Caliskan stressed 
how much tasks given in schoolbooks differ from tasks used in research which are more 
open ended and need mathematical work instead of a simple observation. For example, 
research about the use of dynamic geometry by students has often recourse to 
construction tasks which are very rare in schoolbooks.  

The findings of Caliskan converge with the study of Ruthven and colleagues 
(Ruthven, Hennessy & Deaney, 2005) who report on a multiple-case study of 
“archetypical current practice” in using DGE in secondary mathematics education in 
England. The authors (p. 155) found that “the prime purpose of DGE use by teachers 
was evidencing geometric properties through dragging figures. Most commonly, this 
involved dragging to examine multiple examples or special cases.” But teachers very 
seldom used dragging to analyze dynamic variation. The authors also report how 
teachers may reduce the exploratory dimension of DGE in order to control students’ 
exploration and to avoid students meeting situations that could obscure the underlying 
rule or could require explanations going beyond the narrow scope of the lesson, like for 
example explanations about rounding measurements in a lesson about inscribed angle in 
a circle.  

More than twenty years ago, at the beginning of technology use in teaching, Pea 
(1985) distinguished between two possible roles of technology in the learning process: 
technology is an amplifier or a conceptual reorganizer. It seems that the prevailing role 
of dynamic geometry in ordinary teaching is more the amplifying role: technology is 
used to amplify phenomena through dragging or measuring or as expressed by Ruthven 
and colleagues (Ruthven, Hennessy & Deaney, 2005) is used as a “visual aid”. 
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Available resources on Internet 
 

In the framework of the European Project (Inter2geo, http://inter2geo.eu), 
dynamic and interactive geometry available resources of European countries are 
gathered and annotated (comments on possible uses), in order to make them easily 
available and used by teachers. To explore the ways to annotate the resources, a micro-
study was carried out on the example of the theorem about proportional segments at 
parallel lines (called theorem of Thales in some countries such as France, Italy, Portugal 
or Spain). If one types on Google “dynamic geometry Thales theorem” choosing a 
specific language in the Preferences: “géométrie dynamique théorème de Thalès”, 
“geometria dinámica teorema Thales”…), one receives many answers (see example of 
Portuguese in Fig. 1, even if the declared 32 000 pages are not all relevant!). 

 

 
Figure 1 – Some results to the query “geometria dinámica teorema Thales” on Google 

 
Most of them are just illustrations of the theorem displaying the lengths of 

segments and their ratio. We identified three kinds of illustrations: 
- Students are asked to drag the secant lines or the parallel lines and to observe 

that the equality of ratios is preserved. 
- Some other resources consist of the proof of the theorem (using similarity) and 

the role of the figure is again to help students visualize without sometimes even 
mentioning the possibility of dragging.  

- Or the figure is constructed step by step, the user has just to press buttons to 
obtain the figure at each step and then the statement of the theorem is given.  

Besides resources mainly illustrating the theorem, some resources in much 
smaller number  offer difficult problems to be solved, some of them dealing with loci of 
moving points. It seems that there are not enough available resources proposing simple 
tasks but critical from the point of view of learning, tasks in which students must 
actively construct a solution by using knowledge and in particular the Thales theorem. 

The same claim was also made by Belfort and Guimaraes (2004) in a study of 
resources written by teachers in preservice teacher education. What are the reasons for 
this restricted number of problematic tasks based on dynamic geometry? We 
hypothesize that this use offers a minimal perturbation to the teaching system. It meets 
several constraints of teaching: 

- minimizing time while involving students: students have a minimal use of 
technology (just dragging) that enables them to visualize and sometimes 
formulate properties, they do not have to learn in depth how to use the software 
environment and how to solve problems by means of dynamic geometry; 

- minimizing changes: the content to be taught remains unchanged, the 
problematic tasks are given only in paper and pencil, there is no introduction of  
new kind of problematic tasks  due to technology. 
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New kind of tasks made possible by technology 
 
In a past research and development project (Laborde, 2001) in which teachers 

wrote teaching scenarios based on Cabri for high school, we could distinguish four 
kinds of tasks making use of Cabri: 

- tasks in which the environment facilitates the material actions but does not 
change the task for the students, for example, producing figures and measuring 
their elements. 

- tasks in which the environment facilitates students’ exploration and analysis, for 
example, identifying relations within a figure through dragging 

- tasks that have a paper and pencil counterpart but can be solved differently in 
the environment, for example a construction task may be solved in dynamic 
geometry environment  by using a geometric transformation 

- tasks that cannot be posed without the mediation of the environment, for 
example, reconstructing a dynamic diagram through experimenting with it in 
order to identify its properties. 

Most of the available resources belong to the two first categories of tasks in which 
technology mainly plays a role of amplifier whereas it plays a role of conceptual 
reorganizer in the two last categories. Let us give an example for each of the two latter 
categories. 

 
Tasks with a paper and pencil counterpart that can be solved differently in dynamic geometry 

 
Constructing a cube in a 3D dynamic geometry environment such as Cabri 3D can 

be done in various ways. A class of construction strategies is based on a deconstruction 
of the cube into 2D elements (Duval, 2005). A lateral square can be considered as the 
image of the base in a rotation with axis the edge of the base plane (Fig.2). The other 
lateral faces can be obtained as images of the previous one in rotations around the 
vertical axis of the cube (Fig.3).  

    
Figure 2 - A lateral face rotated from the initial square 
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Figure 3 -  The second lateral face rotated from the previous one 

 
This kind of strategy is not used by students. We hypothesize that the construction strategies learned in 

2D geometry become obstacles to new strategies specific of 3D. The most spontaneous strategy from 
students is to construct the edges of the cube and not the faces. They do it by working in the planes of 
the lateral faces obtained as perpendicular planes containing an edge of the starting square. They 
construct squares in each plane by using circle. This dimensional deconstruction structures the cube as 
a net of edges and consists in coming back to construction of squares in planes. This is the most usual 
strategy for students as they are mainly familiar with 2D geometry. 

We also experimented this task in in-service teacher education and could observe 
the same strategies based on reconstructing the cube from edges. When prompted to use 
faces (2 dimensional objects) most of teachers used planes: the cube was obtained as 
intersection of a set of parallel and perpendicular planes (Fig.4).  

 
Figure 4  – A cube as intersection of planes 

 
We consider that the new strategies made possible by Cabri 3D foster the learning 

of 3D geometry, in that they use construction tools based on objects and properties of 
3D geometry. 

 

Tasks that cannot be posed without the mediation of the dynamic geometry 

environment 

 
Very often the source of this kind of tasks lies in the dragging feature of dynamic 

geometry. An example is given by a resource on Internet about the Thales theorem 
(http://www.hirnwindungen.de/wunderland/strahlensatz.html, Wie hoch ist der Baum?).  

The following applet made with Cinderella is given with the question and 
indication: “Die Zeichnung zeigt einen von der Sonne beschienenen Baum, der einen 
Schatten bis zum Punkt P wirft. Ferner gibt es einen 2 m hohen Stab. Cinderella misst 
die Länge des Schattens |BP| und den Abstand des Stabes |SP| vom Schattenpunkt P. 
Positioniere den Stab so, dass du einen dir bekannten Lehrsatz nutzen kannst um die 
Höhe des Baumes mit dem Taschenrechner zu berechnen.��Überprüfe deine 



 38 

Rechnung, indem du dieselbe Aufgabe nochmals bei anderem Sonnenstand löst. (“The 
diagram displays a tree under the sun which casts a shadow on the ground until point P. 
Further there is a 2 m high stick. Cinderella measures the length of the shadow BP and 
the distance SP between the stick and point P. Position the stick so that you can use a 
theorem that you know, in order to calculate the height of the tree with the calculator. 
Check your calculation while you solve again the task with another sun position.” 
translated by CL) 

 

 
Figure 5 – Where to put point S in order to be able to calculate the height of the tree? 

 
Without the possibility of dragging and updating the display of the distance of S to 

point P, the task could not be posed. This task requires from the students to set up the 
conditions that enable to use the theorem and differs in that from usual paper and pencil 
tasks in which all conditions for using a theorem are present and in which the students 
have just to apply the theorem. 

 

Increasing the demands of the task 
 

In the previous task, several information items are given that guide the students to 
the expected solution:  

- the reference to a known theorem takes advantage of the didactic contract and 
restricts the choice of middle school students to two theorems Pythagoras or 
Thales!  

- as a segment representing the sunray is already drawn from the sun to point P 
passing through the top of the tree, the only particular location for S is the point 
for which the stick endpoint belongs to the segment. Again the solution is likely 
to be found by students more for satisfying what they guess about the expected 
figure than for mathematical reasons. 

- Point S is already a point of segment BP; this condition needed to apply the 
theorem is satisfied and students do not have to take it into account in their 
search: it facilitates the task by restricting the search for conditions of use of the 
theorem 

A more demanding task can be designed by getting rid of those information items. 
An example is given below (Fig. 6) in a 3D environment (Cabri3D). It could also be 
proposed in a 2D environment. The task in 3D environment is a better model of the real 
situation which, of course, takes place in a 3D world. 
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Figure 6 - A more demanding task 

 

 

 

 
 

 

Figure 7 – Finding the relevant configuration by drawing a line 

 
In the redesigned task, there is no mention of the theorem and point S is anywhere 

in the plane. Two strategies are possible: 
- the first one is to draw the straight line joining the top of the tree and P and 

position S on the segment TP so that the top of the stick is on the line (Fig.7). 
This strategy which corresponds to the Internet applet can be done only on the 
geometrical model as in the real world it would not be possible to draw a line. 

- the second one is to geometrically construct the shadow of the stick (Fig.8) and 
as the length of the shadow is not known, to make the endpoint of the shadow 
coinciding with P (and use the Thales theorem) or with T (and use the similarity 
of triangles requiring the calculation of ST) (Fig.9). This strategy can be done in 
the real world. 

 

 
Figure 8 – Constructing the stick shadow 
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Figure 9 – Positioning the stick shadow in ST 

 
In this redesigned task, students have more choices and more decisions to make 

that are based on mathematical knowledge and not on indications in the task statement. 
Positioning the stick shadow in ST may lead to the erroneous calculation Stick height 
/Tree height = ST/SP just because ST and SP are known lengths. In this case changing 
the sunray will lead to a different tree height and thus give a feedback to the student. 

Such a change of this task requires from the author of the task to have a learning 
conception of geometry in which finding the relevant configuration in the diagram, 
working on the diagram, changing it are part of learning geometry. It also requires a 
didactical analysis of the task which could be formulated in terms of the theory of 
didactical situations as follows:  

- What are the variables of the task which can have several values (didactical 
variables) such that changing their value would change the possible solving 
strategies?  

- What mathematical work for the student is implied by each choice of value? Are 
there possibilities of feedback invalidating students’ solutions? 

- Are there some answers more or less implied by the didactical contract? 
This example shows how even on a rather simple task, many questions can be 

raised in order to know what the task really requires from students. The design of task is 
a complex activity involving several dimensions, as presented in the following section. 
 

Multiple dimensions involved in the design of tasks 
 

The design of task resorting to dynamic geometry and aimed at fostering learning 
must be based on questions of various nature: 

- epistemological questions: Is there a problem to be solved? What kind of 
mathematical knowledge does require the solving of the task? Does the most 
efficient solving strategy be based on mathematical knowledge which is aimed 
by the task?  

- cognitive questions: What kind of learning does promote the task? This analysis 
must be done by taking into account students former knowledge and 
conceptions.  
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- didactic questions: What are the means of action provided by the environment 
for solving the task? Are the values of the variables of the task chosen in order to 
promote the desired strategies? Is there feedback from the environment for 
invalidating wrong strategies? 

- instrumental questions: What do students know about how to use the 
environment to solve the task? Will their mathematical knowledge allow them to 
solve the task by using tools of the environment they are not familiar with or 
conversely can they build a new solving strategy capitalizing on their familiarity 
with the environment?  
These questions were presented separately for clarity reasons but they are clearly 

intertwined. The way the students are instrumented by the environment results from an 
interaction between both types of knowledge, knowledge of the environment and of 
mathematics. Assude (2007) calls instrumental integration the way instrumental and 
mathematical dimensions are organized and related to each other by the teacher when 
giving tasks to students. From observations of teachers, she concludes to the high level 
of expertise required by coordinating both mathematical and instrumental dimensions. 
Such an expertise is far from being spontaneous and preservice as well as inservice 
teacher education can certainly play a critical role in the development of such an 
expertise. 

 
 

An example of a teaching experiment in preservice teacher education 
 

Presentation and aims of the study 
 
The study of a teacher preparation to the integration of dynamic geometry was 

carried out with the aim to investigate how the choices underpinning this preparation 
impact on the type of dynamic geometry based tasks that mathematics preservice 
teachers are able to design (Tapan, 2006). These preservice teachers were fully in 
charge of one class in a secondary school and followed a professional teacher 
preparation during two days per week in the teacher education institute. 

Three preparation sessions were organized over a year: 
- First session (6 hours): It was both an introduction to the technical use of Cabri 

II plus in which students could manipulate and a presentation of many examples 
of situations for teaching commented by the teacher educator 

- Second session (9 hours): It was a session about the use of Cabri from a 
didactical perspective. Preservice teachers solved various tasks proposed by the 
teacher educator and for each of the task, they must analyze the role of dynamic 
geometry in the task and its potential contribution to learning.  

- Third session (15 hours): It was a session devoted to didactics of mathematics 
with no focus on the use of technology. 

After each session, six preservice teachers who volunteered, were asked to solve 
mathematical tasks without and with dynamic geometry and to design tasks to be solved 
on  Cabri, by adapting paper and pencil tasks or from scratch. They worked in pairs and 
were audio-recorded.  
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This study also offered the opportunity of investigating the role of each dimension 
(epistemological, cognitive, didactical and instrumental) on the design of tasks by 
preservice teachers. Each session introduced a new kind of knowledge, the first session 
was planned for introducing the technical use of Cabri (though the teacher educator 
decided to introduce several examples of situations for classrooms), the second one was 
focusing on the didactical and cognitive dimension of the use of Cabri, the third one on 
the didactical dimension of teaching and learning mathematics.  

It appeared that after the first session, the student teachers, who were asked to 
adapt paper and pencil tasks for Cabri, proposed exactly the same task as in paper and 
pencil and resorted very little to dragging. When dragging was used in the task, it was 
mainly for illustrating a property that students must observe and formulate. After the 
second and third session, an evolution could be observed in the role of dragging. 
Dragging for checking the robustness of the construction was planned in the design of 
the tasks, the student teachers analyzed the contribution of dynamic geometry in the 
task they were designing: Does it change the task with regard to paper and pencil? Does 
it change the ways of solving it? What can students learn from its use in the task? Most 
of the time they did not invent tasks but started from known tasks, either from paper and 
pencil tasks or from Cabri tasks proposed in the sessions.  

From this sequence of three sessions, it appears that presenting a variety of 
situations to preservice teachers does not prepare them to be able to design tasks 
themselves. Solving and analyzing themselves the tasks, trying to imagine how students 
would solve the tasks, seems to be more effective to help preservice teachers construct 
an ability to design themselves tasks. It also appears that integrating dragging in a task 
beyond the only use of demonstrating a property requires time. The creation of really 
new tasks seems to be beyond reach. Reflection on how to adapt already existing tasks 
for the environment seems to be more accessible than creating new tasks. Teacher 
preparation should probably take advantage of the possibility of asking students 
teachers to adapt given paper and pencil tasks or even dynamic geometry based tasks or 
to imagine possible variations on these tasks as in the example of calculating the tree 
height. 

 

An example of adapting a task by preservice teachers 
 
After the second session about the didactical use of Cabri, the student teachers 

were given the following task among several others: 
Level: Beginning of grade 6 (11-12 year old students) 
Below is presented a situation for learning reflection in paper and pencil 
environment. Would you propose it as such to your pupils? 
Analyse the different ways of using Cabri for such a situation.  
What could be the contribution of dynamic geometry? 
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Below is the task meant for the beginning of grade 6 

 
 
In the above figure, triangle T’ is reflected from triangle T. Construct the 
axis of the reflection transforming T into T’. 
 
The given paper and pencil task is very usual in schoolbooks. It is not very 

demanding in terms of knowledge about reflection since the refection line is vertical and 
the line joining a vertex and its image is already drawn. Constructing the reflection line 
can be done just by knowing that the midpoint of a point and its image belongs to this 
line. Even more, the reflection line is already drawn in the squared paper! The task can 
be solved visually by looking for a vertical line giving a feeling of balance.  

It is likely that student teachers will keep the same task in Cabri but without any 
grid. To prepare in Cabri the figure to be given to students, they will construct a triangle 
with vertices as free points that can be dragged anywhere in the plane, and a straight 
line and its reflected image with respect to the line. They will hide the line and only a 
variable triangle and its image will be displayed. As the second preparation session 
focused on dragging as a means of checking the robustness of the construction, students 
will very likely assume that in this case when a vertex of triangle T is dragged, the 
reconstructed line will move. But this is not the case (Fig. 10). The reconstructed 
reflection line is indeed coinciding with the line created from scratch that does nor 
depend on other objects and thus can move only if one drags it directly.  

 
 

Figure 10 - The reflection line does not move when triangle T varies 

 
If students solve the task by drawing visually the reflection line and if their 

estimation is good, their solution will seem to be robust against the drag mode. The 
contribution of dynamic geometry is not as straightforward as in typical examples and 
requires a deeper prior analysis of all possible solving strategies. Another possibility is 
to use the characterization of the reflection line as the set of invariant points and to 
obtain the line as a “lieu muet” (Arzarello et al. 2002), i.e. by moving a vertex of T until 
superimposing it on its image and then move it by keeping the coincidence while 
activating the trace of the point so that its trajectory is displayed (Fig.11). Noss and 
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Hoyles (1996, p.115) report how 14 year old English students discover this generation 
of a symmetry line and consider it as an example of what they call a situated abstraction 
(Noss & Hoyles ibid p.125). The definition of the symmetry line is expressed within the 
environment but it contains the seeds of its generality.  

 
Figure 11 – The reflection line as the trajectory of a vertex permanently coinciding with its image 

 
The task given to preservice teachers was a problematic task, very demanding in 

terms of mathematical and instrumental exploration and in terms of analyzing the 
contribution of dynamic geometry as dragging for checking did not work.  

Let us contrast the work of two pairs of student teachers when adapting the paper 
and pencil task. A pair of student teachers (A and V) did not criticize the paper and 
pencil task and when reflecting on the task in Cabri found it “terribly harder” (verbatim) 
because of the absence of a grid. So they decided to display the grid in Cabri and found 
that it is possible to construct the reflection line just by counting the nodes of the grid as 
in paper and pencil. They discovered that in both constructions of the line, either as the 
perpendicular bisector of a vertex and its image, or as joining two nodes of the grid, the 
reflection line does not move when triangle T varies and is valid. So they decided to 
keep the same task in Cabri with the grid and concluded by saying that they did not see 
any contribution of dynamic geometry in this specific task.  

Another pair (E and G) first thought that in a robust construction, the reflection 
line should move when the triangle moves and set value on Cabri for this feedback 
through dragging. But student E discovered that even in a correct and robust 
construction, the reflection line did not move. They also discovered that they could 
draw the trace of invariant points and found a value to the solution making use of 
invariant points (mathematical interpretation). They discussed whether this solution 
could be found by students of this age. They firstly think that students could not resort 
to the method of invariant points because they could not justify it but E thought that 
students could evoke the folding (cognitive and didactic analysis). In order to make 
explicit the recourse to invariant points, they decided to ask students to justify why the 
obtained line is the reflection line (change of the task for didactic reasons). Then they 
thought that students should be able to find the axis by using the classical method 
making use of the perpendicular bisector (reference to curricula) Finally they decided to 
ask students to provide two methods for finding the hidden line (didactical decision 
away from the usual didactic contract). For them, the contribution of Cabri was two-
folded: 

- Constructing the line as perpendicular bisector 
- The method of invariant points made possible. 
 



 45 

The contrast between the two pairs is quite important, as well in their opposite 
conclusions as in their work. A and V did not explore so deeply the mathematical task 
in the environment as E and G did. E and G showed a larger mathematical and 
instrumental knowledge. A and V preferred easy tasks for students and did not see any 
contribution of a difficult task to learning. Obviously the two pairs have different 
conceptions about learning. E and G showed in addition their concern about the fact that 
students should be able to justify what they do. This preoccupation was never discussed 
by A and V. However E and G were not sure whether it fits the demands of the 
curriculum. A and V never referred to the curricula although taking into account the 
curricula is a professional gesture that they were taught from the very beginning of their 
professional preparation. E and G changed the task by adding two new demands, the 
justification of the construction method and the requirement to give two different 
solutions that is not at all usual in mathematics teaching. A and V did not carry out a 
deep analysis of the possible solving ways by students and did not evoke other 
questions for students beyond the only construction of the line. They seemed to lack 
didactical knowledge about the teaching of geometry. E and G clearly resorted much 
more to various kinds of knowledge in their work that resulted in an original task 
different from the proposed one in paper and pencil. 

This short but very contrasted comparison illustrates how the design of task relies 
on knowledge of different types. As a result, it seems critical for the integration of 
technology into teacher practice that teacher education contributes to develop not only 
these various kinds of knowledge but also establishes relationships between them. 
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Resumen: En este artículo presentamos dos investigaciones dirigidas hacia la enseñanza y aprendizaje 
del concepto de Integral (Camacho, 2005). Una de ellas, se centra en la enseñanza y aprendizaje del 
concepto de Integral Definida y la otra se ha  desarrollado en torno al concepto de Integral Impropia. 
Ambas forman parte de un amplio Proyecto que se ha venido realizando en los últimos años en el Grupo 
de Investigación de Didáctica de la Matemática para la enseñanza Post-obligatoria de la Universidad de 
La Laguna. Se describirán los elementos fundamentales que nos guiaron en la elaboración e 
implementación en el aula de una secuencia de enseñanza haciendo uso de DERIVE basada 
principalmente en un trabajo amplio de laboratorio. La segunda secuencia de enseñanza utilizó el CAS 
(Computer Algebra System) Maple V para destacar algunos aspectos más específicos que habían sido 
cubiertos por los estudiantes en sesiones expositivas en el aula habitual de clase. 

 
 

Introducción 
 

La generalización del uso de CAS como DERIVE, Maple, MATHEMATICA, 
calculadoras simbólicas como la Voyage 200, etc, en la enseñanza universitaria y 
últimos curso de la Secundaria, ha implicado un reconocimiento por parte de las 
instituciones de la importancia y necesidad de integración de las distintas herramientas 
tecnológicas en los estudios universitarios. Las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) empiezan, en los últimos años, a constituirse como recursos didácticos 
que ayudan a modificar los métodos de enseñanza, principalmente en los primeros 
cursos de Universidad. El informe del ICMI (Holton, 2001) dedica una de sus secciones 
a la Tecnología y (King, Hillel & Artigue, 2001, p. 350) destacan la importancia de la 
Tecnología como un medio para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, haciendo 
énfasis en algunas de las potencialidades de las TIC para promover un aprendizaje más 
activo así como el trabajo cooperativo, motivar las explicaciones, indagar sobre los 
procesos de pensamiento de los estudiantes, etc. 

Chick et al, (2001), plantean en el documento de discusión del 12 ICMI series una 
serie de interrogantes que pueden guiar una agenda de investigación sobre el uso de los 
CAS. Preguntas tales como ¿para qué y cuándo? , ¿cuándo se puede decidir que hay 
más ventajas e inconvenientes? ¿qué “sentido simbólico determina el empleo de un 
CAS? ¿Pueden aparecer sobreutilizadas las capacidades multirepresentacionales? ¿qué 
impacto tiene el hecho de poder pensar y resolver los problemas de forma distinta en la 
enseñanza y el aprendizaje? ¿qué tipo de sistemas favorecen distintos tipos de 

                                                 
2 Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el Proyecto de Investigación SEJ2005-08499 del Plan 
Nacional de I+D+I del MEC y cofinanciado con fondos FEDER de la CEE 
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aprendizaje? ¿pueden ser caracterizadas teóricamente estas diferencias? ¿cómo debe ser 
el currículum? 

En este trabajo presentaremos, en primer lugar, las bases teóricas, los 
planteamientos metodológicos y algunas de las conclusiones de la investigación sobre la 
Integral Definida que constituyó el trabajo de Tesis Doctoral de R. Depool (2004)3, para 
posteriormente incluir algunos de los planteamientos que guiaron una parte del trabajo 
doctoral del A. S. González (2005)4. Seremos más explícitos en la descripción de la 
primera investigación, puesto que la experiencia de enseñanza realizada utilizando CAS 
fue mucho más amplia y exhaustivamente tratada (15 sesiones de laboratorio), mientras 
que el uso del CAS para la segunda investigación se limitó a dos sesiones desarrolladas 
en el laboratorio y con unos objetivos esencialmente diferentes a la primera. 
 
 

La enseñanza y aprendizaje de la integral definida 
 

Marco conceptual 
 

Para establecer los aspectos teóricos que dan lugar al marco conceptual de nuestra 
investigación, establecemos un modelo de competencia cognitivo (Camacho y Depool, 
2003a) basado en la propuesta de la Teoría ELOS (Enfoque Lógico Semiótico) 
desarrollada por Socas (2001, 2007), la cual incorpora los planteamientos de Duval 
(1993) sobre los sistemas de representación semiótica, así como las dificultades, 
obstáculos y errores que presentan los estudiantes al enfrentarse a contenidos 
matemáticos (Socas 1997). Tomamos como segundo elemento teórico básico de nuestro 
marco conceptual la consideración de las TIC (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) como una tecnología cognitiva (Heid, 2002). El uso de un modelo de 
competencia cognitivo basado en la teoría ELOS y la interpretación de la tecnología en 
los términos de Heid, nos permitió, por una parte, estudiar la comprensión de los 
estudiantes del concepto de la Integral Definida y, por otra, establecer perfiles de 
actuación de los estudiantes al resolver problemas que involucraban el concepto de la 
Integral Definida. Para Socas, un modelo de competencia se relaciona al 

…… aspecto formal del campo conceptual tanto a sus aspectos conceptuales y 
fenomenológicos como a sus aspectos cognitivos, es decir, simularía los 
procesos cognitivos implicados en la ejecución competente de un usuario ideal 
del campo conceptual analizado (Socas, 2001, p. 7). 

y distingue tres clases de modelos de competencia: formal, cognitivo y de enseñanza y 
señala que: 

El modelo de competencia formal se caracteriza por los aspectos 

                                                 
3 Depool, R. (2004). La enseñanza y aprendizaje del Cálculo Integral en un entorno computacional.  
Actitudes de los estudiantes hacia el uso de un Programa de Cálculo Simbólico (PCS). Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de La Laguna. Tesis Doctoral. ISBN 84-7756-594-5 
 
4González  A. S. (2005). La generalización de la Integral Definida desde las perspectivas numérica, 
gráfica y simbólica utilizando entornos informáticos. Problemas de enseñanza y aprendizaje. Tesis 
Doctoral. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. ISBN 84-7756-679-8 
Ambos trabajos fueron realizados bajo la dirección del autor 
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conceptuales y fenomenológicos de los contenidos matemáticos curriculares 
implicados en la situación problemática a tratar, es decir, explicita tanto la 
organización lógico-formal de los objetos implicados (conceptos, relaciones y 
procedimientos que lo caracterizan) como el conjunto de situaciones y 
fenómenos que pueden ser analizados mediante la organización lógico-formal 
de los objetos matemáticos implicados. 

El modelo de competencia cognitivo retoma los aspectos anteriores 
(modelo formal), y además se refiere a las funciones cognitivas específicas de 
los objetos tratados y a los aspectos estructurales del aprendizaje, es decir, 
simula los procesos cognitivos implicados en la ejecución competente de un 
usuario ideal del campo conceptual analizado.  

El modelo de competencia de enseñanza, utiliza igualmente los aspectos 
anteriores (modelo cognitivo) y se refiere, además, a las acciones, a los 
procesos de comunicación, a los mediadores, a las situaciones, a los contextos, 
etc. que se dan en la enseñanza (pp. 11-12). 

En relación con los modelos de competencia cognitivos Socas establece tres 
componentes: 

1. La teoría de Duval sobre los registros de representación semióticos y el 
funcionamiento cognitivo del pensamiento. 

2. Los estadios de desarrollo cognitivo de los sistemas de representación. 
3. Las dificultades y errores. 
En cuanto al primer componente, para Duval (1993), la adquisición de los 

conceptos matemáticos en un individuo se dará en el momento que haya una 
coordinación, libre de contradicciones, en, por lo menos, dos diferentes 
representaciones del objeto matemático.  

  “toda representación es parcialmente cognitiva con respecto a lo que 
representa” y por tanto: “la comprensión (integral) de un contenido conceptual 
está basada en la coordinación de, al menos, dos registros de representación, y 
esta coordinación queda de manifiesto por medio del uso rápido y la 
espontaneidad de la conversión cognitiva”.  

Al analizar el uso de los registros de representación semióticos se deben tomar en 
cuenta el reconocimiento del registro, las transformaciones en el interior del mismo 
(tratamientos) y la conversión entre ellos. 

En nuestra investigación consideramos tres registros principalmente, aunque es 
obvio que el registro verbal aparecerá también involucrado. El primer registro, el 
gráfico (G), en el que el estudiante elabora gráficos tanto en un sistema de ejes 
cartesianos como de tipo ilustrativos (idiosincrásicos). El segundo, el algebraico (A), en 
donde el estudiante plantea y resuelve integrales definidas. El tercero, el numérico (N), 
en el que el estudiante aplica aproximación numérica o fórmulas de geometría elemental 
para aproximar la medida de una región. 

Con respecto al segundo componente, consideramos tres estadios de desarrollo 
cognitivo: El semiótico, el estructural y el autónomo.  

Consideramos que un estudiante se encuentra, 

• en el estadio semiótico, en la categoría 1A, si tiene ideas imprecisas sobre la 
Integral Definida y mezcla de forma incoherente diferentes representaciones 
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semióticas; en la categoría 1B, si reconoce los elementos de un registro de 
representación semiótico en relación con la Integral Definida.  

• se encuentra en el estadio estructural, en la categoría 2A, si reconoce un 
registro de representación semiótico y realiza transformaciones 
(tratamientos) en su interior; en la categoría 2B, si realiza correctamente 
actividades de conversión de un registro de representación semiótico a otro; 
en estas actividades de conversión hay un registro que el estudiante controla 
y facilita la conversión al otro.  

• se encuentra en el estadio autónomo, en la categoría 3A, si articula dos 
registros de representación semióticos. Puede tomar cualquiera de ellos para 
significar correctamente la integral definida independientemente del otro, en 
la categoría 3B, si articula coherentemente diferentes registros de 
representación semióticos, ejerce un control de las representaciones 
semióticas que utiliza. Tiene conocimientos de la Integral Definida como 
estructura y puede controlar aspectos coherentes e incoherentes de la misma. 

  
En un primer estadio, el semiótico, se encuentra el reconocimiento de registros: el 

estudiante los relaciona con la Integral Definida, sin que haya tratamientos dentro de un 
mismo registro, ni conversión entre ellos. En un segundo estadio, el estructural, el 
estudiante ha realizado reconocimientos de varios registros, elabora algún registro en el 
caso que se requiera, y es capaz de hacer tratamientos dentro de un mismo registro y 
conversión entre ellos. En el tercer estadio, el autónomo, el estudiante ha realizado lo 
anterior, y además la conversión se realiza de manera coordinada y libre de 
contradicciones. Un estudiante que llega al estadio autónomo se puede decir que ha 
logrado comprender de manera adecuada el concepto de Integral Definida. 

El modelo de competencia descrito es comparado con un modelo de actuación que 
se refiere a cómo ejecuta el usuario real, en nuestro caso el estudiante entrevistado, las 
acciones propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje del objeto matemático 
Integral Definida. 

A partir del análisis que desarrollamos de la actuación de los estudiantes al 
resolver las tareas propuestas, se determinaron Perfiles de actuación de los alumnos que 
participan en la investigación,  agrupándolos en relación con sus comportamientos, 
cuando resuelven las tareas preparadas como instrumento de la investigación. Pensamos 
que estos perfiles constituyen una aportación a la elaboración de modelos de 
competencias. 

Finalmente, el tercer componente, es el referido a las dificultades y errores en el 
aprendizaje. Para Socas (1997), el aprendizaje de las  Matemáticas genera muchas 
dificultades a los alumnos de naturaleza distinta y pueden abordarse desde varias 
perspectivas: desarrollo cognitivo de los alumnos, currículo de Matemáticas y métodos 
de enseñanza. Las dificultades se conectan y refuerzan en redes complejas que se 
concretan en la práctica en forma de obstáculos y se manifiestan en los alumnos en 
forma de errores. El error va a tener procedencias diferentes, pero, en todo caso, va a ser 
considerado como la presencia en el alumno de un esquema cognitivo inadecuado y no 
solamente como consecuencia de una falta específica de conocimiento o de un despiste. 
El análisis de las dificultades y errores nos ayudó a delimitar cognitivamente los 
estadios y niveles en los que los estudiantes se mueven y, además, indagar sobre las 
posibles causas que provocan en los estudiantes diferentes tipos de errores. 
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De esta forma, describimos la competencia cognitiva de manera esquemática, en la 
Figura 1. 

 
Figura 1. Esquema de análisis de la comprensión del Modelo de Competencia Cognitivo (Depool, 2004, 

p. 48 ) 

En relación con el segundo elemento que configura nuestro marco conceptual 
Heid (2002) establece en su trabajo que es importante analizar cómo las teorías 
existentes sobre la enseñanza y aprendizaje pueden influir en el papel que juegan los 
CAS en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Para ella, existen dos tipos de 
teorías que podrían resultar útiles para explorar el papel de los CAS en el aprendizaje de 
las Matemáticas: las teorías que tienen que ver con las relaciones entre el aprendizaje y 
la estructura del currículum de Matemáticas, y, las teorías que tienen que ver con las 
relaciones entre el aprendizaje y los contenidos del currículum. 

En cuanto al primer tipo de teorías, Heid señala que los CAS constituyen una 
tecnología cognitiva que facilita el acceso de los estudiantes a procesos de pensamiento 
matemático de un nivel más alto. Con un CAS los estudiantes pueden generar y 
manipular expresiones simbólicas que de otra manera necesitaría un gran tiempo de 
trabajo. Para Pea (1987), los CAS considerados como una tecnología cognitiva pueden 
ser utilizados como “amplificadores o reorganizadores del currículum”.  En este primer 
sentido, Pea destaca que los CAS permiten extender el currículum y ampliar los tópicos 
que se trabajan en el currículum habitual; en relación con su función de 
“reorganizadores u organizadores” del currículum es importante la posibilidad de 
variación de algunos elementos curriculares para estructurarlo de manera diferente. 
Atendiendo a las investigaciones que se han desarrollado en los últimos años, resulta 
difícil de separar totalmente la relación de estas dos funciones que hemos señalado. Sin 
embargo, esta categorización nos ayuda principalmente para examinar los efectos de la 
tecnología, en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 

Nuestra investigación,  considerando DERIVE como una tecnología cognitiva, se 
configura combinando ambos aspectos, como amplificador del currículum, dado que la 
teoría de la aproximación para establecer la Integral Definida, no se corresponde 
habitualmente al currículum de Cálculo I, y, como reorganizadores del currículum en el 
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sentido que se trabaja el concepto de Integral Definida, antes que el de Integral 
Indefinida (o cálculo de primitivas). 

En relación con el segundo tipo de teorías de las que distingue Heid, (2002) que 
relacionan los contenidos y los procesos que aparecen en el currículum de Matemáticas, 
existen diferentes subcategorías de análisis: 

El papel de los CAS en el álgebra escolar, el paso de las estrategias informales a 
las formales, la influencia de los CAS en las teorías que relacionan los procesos y 
objetos matemáticos y, finalmente, la influencia en las teorías de la representación para 
el aprendizaje de las Matemáticas. Esta última subcategoría que resulta ser la que más 
se relaciona con nuestro estudio. Pese a que existen diferentes interpretaciones de las 
representaciones (internas, externas, semióticas…). Creemos, al igual que Heid, que lo 
que importa es el sistema en el que se produce la representación, no la perspectiva que 
se tome sobre las representaciones. Lo esencial en este caso es la conversión entre 
representaciones para la articulación coherente de las mismas. 

Los CAS y sus capacidades multirrepresentacionales constituyen un entorno de 
trabajo privilegiado. Muchas investigaciones han mostrado, como elementos claves en 
los que los estudiantes fracasan, la conexión entre las distintas representaciones. Santos 
(2000) en su investigación, encontró que un aspecto importante que favorece las 
conexiones entre las distintas representaciones, es la reflexión sobre la información que 
cada representación puede aportar a otro sistema de representación. El trabajo que 
desarrollamos tratará de centrarse en el papel que juegan las representaciones en el 
aprendizaje del concepto de Integral Definida, cuando se utiliza un CAS como DERIVE 
y para facilitar la construcción de dichas representaciones. 

El análisis de estos dos aspectos permite, por una parte, establecer el estadio de 
desarrollo cognitivo alcanzado por el estudiante y su categoría, y por otra, establecer su 
perfil de actuación. 

 
 

Metodología 
 

Se seleccionaron para el estudio 31 estudiantes de nuevo ingreso de un curso 
regular de Cálculo I en la UNEXPO de Barquisimeto (Venezuela) entre octubre de 2001 
y marzo de 2002. Se impartió el Programa Oficial de la asignatura Cálculo I, con la 
variante de que, además de las clases habituales de aula, los estudiantes realizaron 
Prácticas de Laboratorio (PL) con ordenadores, siguiendo el Módulo Instruccional 
diseñado por nosotros, para trabajar con DERIVE. Las unidades temáticas fueron: 
Funciones, Límite de Funciones, Derivadas, e Integrales. Se realizaron ocho PL; la 
primera, sobre conocimientos generales de uso del software y, las cuatro siguientes, 
para el estudio de Funciones, Límites y Derivadas, respectivamente. En dichas prácticas 
utilizaron sencillos programas de utilidades (PU) similares a los expuestos en algunos 
libros de Cálculo (Stewart, 1999) así como los comandos de cálculo directo que se 
incluyen en los diferentes menús del DERIVE. El resto de las prácticas fueron 
elaboradas para el estudio de la Integral Definida, y se basaron principalmente en el uso 
de un Programa de Utilidades diseñado por el equipo investigador (Camacho & Depool, 
2003b, Depool, 2004) mediante el que se pretende que los estudiantes puedan seguir 
paso a paso el desarrollo del concepto de Integral Definida  partiendo del cálculo 
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aproximado del área de la región limitada por una curva y utilizando aproximaciones 
con rectángulos, trapecios y trapecios parabólicos (Simpson). 

La instrucción se realizó en tres fases: 

Fases Descripción 

Clase habitual 
El profesor hace una presentación del tema  
(todo el grupo de estudiantes) 

Prácticas de 
Laboratorio 

Los estudiantes realizan por parejas, en un laboratorio de 
ordenadores, las Prácticas de Laboratorio que conforman el 
Módulo Instruccional. En el desarrollo de cada práctica se 
realizan entrevistas semi-estructuradas de la actuación de cada 
pareja. Estas entrevistas son video-grabadas. Además los 
estudiantes presentaron un informe en soporte informático del 
trabajo realizado y realizaron anotaciones en el módulo 
instruccional. 

Puesta en común 

Al final de cada sesión se discutió lo realizado en las Prácticas 
de Laboratorio con todos los estudiantes. En esta parte, los 
estudiantes realizaron comentarios generales en cuanto a su 
opinión del desarrollo de la práctica y las dificultades que 
encontraron.  

 
Con la finalidad de seleccionar un grupo de seis estudiantes para determinar y 

aplicar nuestro modelo de competencia, se le aplicó a todo el grupo, un cuestionario de 
conocimientos. Una vez hecho esto y seleccionados los seis estudiantes, se realizó la 
entrevista clínica que estuvo basada principalmente en el cuestionario que habían 
trabajo con anterioridad los estudiantes. 

El cuestionario y la entrevista. Organizamos los problemas utilizados en el 
cuestionario de conocimientos y en la entrevista, en tres grupos importantes, de acuerdo 
con las características y las formas potenciales de solución: Preguntas en las que el 
registro gráfico constituye el elemento básico de la información que se suministra para 
la resolución del problema. Preguntas en las que la información suministrada viene dada 
en el registro algebraico. Cuestiones más generales en las que los estudiantes tienen que 
poner en juego un alto nivel de comprensión del concepto de Integral Definida para usar 
los diferentes registros de representación semiótica considerados durante la instrucción 
(numérico, gráfico y algebraico). 

Con el cuestionario utilizado, se trató de analizar, en síntesis, si el estudiante 
considera la integral definida: 

• En general, en sus diferentes acepciones, es decir, esta puede tener valor 
positivo, negativo o cero. 

• En particular, 

• Como área bajo la curva. 

• Como resultado de varios procesos de aproximación de áreas: 
Utilizando figuras elementales como rectángulos, trapecios o 
trapecios parabólicos (regla de Simpson). 

• A través de la regla de Barrow. 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, tenemos que: 
 El primer grupo incluye problemas relacionados con el cálculo de áreas en los 

que en sus enunciados aparecía una representación gráfica de una expresión 
algebraica dada. El estudiante tenía que analizar e identificar información 
importante (intersección con los ejes, localización y delimitación precisa de la 
región, puntos de discontinuidad, etc.) que le permitiera diseñar un plan e 
identificar un conjunto de estrategias de solución. En todos los problemas de 
este grupo se pedía explícitamente que el estudiante calculara el área, aunque en 
algunos casos había que identificarla en la representación o argumentar que no 
era posible determinarla. Consideramos, como parte de este grupo, una pregunta 
en la que se pide al estudiante que explique qué entiende por integral definida. 

 El segundo grupo incluye problemas con enunciados en un contexto o registro 
algebraico. Un aspecto importante en el proceso de solución de este grupo de 
problemas es que el estudiante construyera una representación gráfica de los 
problemas. Así, a partir de esta representación podía precisar los intervalos de 
integración, identificar las discontinuidades de la función y el dominio en el que 
era permisible la aplicación de ciertos procedimientos algebraicos. 

 El tercer grupo involucra problemas en los que el estudiante tenía que mostrar la 
veracidad o falsedad de ciertas proposiciones. El enunciado de los problemas se 
daba en el contexto algebraico y genérico. Es decir, en lugar de referirse a una 
función particular, el enunciado del problema involucraba casos generales, 
simbolizados por f(x) o g(x). La consideración y análisis de casos particulares 
que permitieran entender las relaciones entre las proposiciones era una estrategia 
importante usada por el estudiante al responder a este tipo de problemas. ¿Qué 
significa, desde el punto de vista gráfico, que f(x) sea mayor que g(x)? ¿Cómo 
se puede relacionar este hecho con la integral definida de estas funciones en un 
intervalo dado? Otra estrategia de solución para este tipo de problemas era que 
el estudiante construyera algún contraejemplo de lo que se afirma en la 
proposición. Una exigencia fundamental al responder a este tipo de problemas es 
que el estudiante relacione y maneje directamente las distintas representaciones 
o ejemplos que el mismo proponga. 

El cuestionario fue cumplimentado por los estudiantes en tres escenarios diferentes: 

Escenario 1: Los estudiantes trabajan en los problemas del cuestionario 
empleando solamente lápiz y papel e informan por escrito sobre sus 
planteamientos o soluciones a los problemas. 

Escenario 2 Los estudiantes resuelven el cuestionario haciendo uso de DERIVE; 
entregan una copia del disquete que contiene sus soluciones y sus 
comentarios sobre el contenido de la Práctica de Laboratorio. 

Escenario 3 Seis estudiantes son entrevistados y se les cuestiona directamente 
sobre su manera de resolver los problemas planteados. Aquí ellos 
eligen libremente qué tipo de herramienta deben emplear durante sus 
explicaciones o soluciones al cuestionario. 

 
Conviene señalar que no todas las preguntas se propusieron en los tres 

escenarios, dado que un análisis previo de las respuestas dadas por el gran grupo (la 
clase) en los Escenarios 1 y 2 nos sugirió incluir o descartar algunas de las preguntas 
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que quedaron para la entrevista semiestructurada (escenario 3) que se desarrolló con 
el grupo de estudiantes seleccionado. 

Para distinguir y analizar las acciones de los estudiantes y construir así nuestro 
modelo de actuación, utilizaremos las siguientes notaciones: 

R: Registro 
T: Tratamiento (transformación en el interior del registro). 
C: Conversión entre registros (transformaciones entre registros). 
Para categorizar las acciones establecidas: 

• Reconocimiento de los elementos de un registro de representación semiótico: 
RA,     RG,     RN 

• Transformaciones internas (Tratamiento) en un registro de representación 
semiótico: 

TA,     TG,    TN  

• Elaboración de un registro de representación semiótico. 
EA,   EG,      EN  

• Conversiones (transformaciones externas) entre representación semióticas. 

CA→G,     CG→A,        CN→A 

• Coordinación entre diferentes registros de representación semióticos: 

CA↔G,       CG↔A,             CN↔A 

 

Para ejemplificar los grupos de problemas se presentan algunos de éstos 
Primer grupo de preguntas  
Dada la gráfica de la siguiente función, si 
es posible, calcula el área de la región 
rayada; si no es posible, justifica tu 
respuesta. 

 
Se pretende analizar lo que responden los estudiantes cuando la región dada tiene 

área infinita. 
Las posibilidades de actuaciones del estudiante en este primer grupo de 

preguntas son: 

• Reconocer los registros de representación gráfico y algebraico, y realizar 
tratamientos dentro de éstos. 

• Elaborar registros algebraicos y/o numéricos, y realizar transformaciones 
(tratamientos) dentro de éstos. 

En este caso concreto, de manera esquemática, las acciones que se espera que 
realice el estudiante son: 

RG, RA EN, TG, TA, TN, CG↔A, CG↔N, CA↔N 
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De manera resumida, el conjunto de posibilidades de desarrollo de las acciones 
esperadas se puede reflejar en el siguiente esquema: 

 
Segundo grupo de preguntas 
Calcular el área que forma con el eje OX, la gráfica de la función  

1221422)( 234 ++−−= xxxxxf  

Se pretende que el estudiante: 

• Use el software para obtener la gráfica de la función, o la obtenga mediante 
el uso exclusivo de lápiz y papel. 

• Identifique las regiones donde debe integrar, mediante la obtención de los 
puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje de abscisas. 

• Plantee y calcule las integrales mediante la regla de Barrow. Es posible que 
el estudiante utilice el PU para obtener las distintas aproximaciones. 

 
Se espera que el estudiante en este segundo grupo de preguntas: 

• Elabore los registros de representación gráfico y/o numérico, y realice 
transformaciones (tratamientos) dentro de dichos registros. 

• Reconozca el registro de representación algebraico, y transformaciones 
(tratamientos) dentro de dicho registro.  

De manera esquemática, las acciones que se espera que realice el estudiante son: 

RA EG, EN, TA, TG, TN, CA↔G, CG↔N, CA↔N 

De manera esquemática las acciones que se esperan son: 

 
Tercer grupo de preguntas 
Indica si es verdadera o falsa la proposición que sigue. Justifica tu respuesta. 

[ ]baxxgxfdxxgdxf(x)Si 
b

a

b

a
, a pertenece que    todopara  )()( entonces  ,)( ≥≥ ∫∫  

R, T E, T 

E, T

A G

N

 

R,T, R,T

T,E

G A

N
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Se pretende determinar si el estudiante es capaz de entender los términos 
generales que se presentan y si establece relaciones entre el área y la integral definida. 
Además, si utiliza contraejemplos en su justificación. 

En este último grupo de preguntas, se espera que el estudiante: 

• Reconozca el registro de representación algebraico y realice una 
transformación dentro de dicho registro (tratamiento). 

• Elabore registros de representación gráfico y/o numérico, y transformaciones 
dentro de dichos registros (tratamientos). Consideraremos que la elaboración 
del registro gráfico también implica su reconocimiento implícito. 

• Realice, lo que hemos denominado, conversión coordinada entre los distintos 
registros de representación. 

De manera esquemática las acciones que se espera que realice el estudiante son: 

RA EG, EN, TA, TG, TN, CA↔G, CA↔N, CN↔G 

Las acciones esperadas de manera esquemática, son: 

 
 
 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

Se realizó un análisis individual del grupo de seis estudiantes, que fueron 
seleccionados según su desempeño en el curso: dos de ellos considerados como de nivel 
alto, otros dos de nivel medio y otros dos de nivel bajo, realizando de esta manera un 
estudio de casos, (E1, E2, E3, E4, E5 y E6) y se tuvieron en cuenta las actuaciones de 
los estudiantes en cada grupo de preguntas. De esta forma, identificando las distintas 
acciones que realizadas por cada estudiante y comparándolas con el Modelo de 
Competencia, se ubicó a los estudiantes en una de las categorías que aparecen descritas 
el modelo de competencia cognitivo. En definitiva, este primer análisis nos permitió 
situar a cada estudiante en un estadio de desarrollo cognitivo basado en los sistemas de 
representación (semiótico-1; estructural-2; autónomo-3) y en una categoría según el 
estadio en el que lo situamos (1 A o B; 2 A o B; 3 A o B). 

Para ejemplificar el trabajo de análisis e interpretación de la actuación de los 
estudiantes, así como para interpretar la caracterización dentro de nuestro modelo de 
competencia, mostraremos el caso de uno de los estudiantes que participaron en el 
estudio. 

El estudiante E6, en el primer grupo de preguntas asocia la integral definida al 
cálculo del área bajo una curva.  

El tratamiento que realiza de los registros gráficos, se asemeja a los 
procedimientos seguidos en las Prácticas de Laboratorio, en cuanto a la construcción de 

R, T E, T 

E, T

A G

N
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rectángulos que aproximan la región bajo la curva. Se muestra la respuesta dada por el 
estudiante a la pregunta 9, en el cuestionario: 

 

 
 

 
 
Utiliza la aproximación numérica para estimar el área de regiones, identifica cada 

región y reconoce la necesidad de cambio de signo del resultado del valor obtenido para 
la región bajo el eje OX. De sus comentarios se deduce que al proporcionarle la 
representación gráfica, la asocia con la aplicación de la aproximación numérica. 

Comparando la actuación del estudiante E6 con las acciones de usuario ideal 
propuestas en el modelo de competencia, se tiene que en este grupo de preguntas, en 
general, realiza un reconocimiento de los registros, un tratamiento de los gráficos y su 
conversión al registro numérico. En el tratamiento de los registros se observa la 
influencia de la instrucción recibida. 

Sus actuaciones se expresan de la forma siguiente: 
RA, RG, TA, TG, CG→N 

 
La actuación del estudiante E6 en este grupo de preguntas evidencia cierto 

condicionamiento por la forma en que están planteados los problemas. Al plantearle un 

registro algebraico 





 ∫

b
a
f  no reflexiona sobre el signo de la integral definida, 

continúa el proceso hasta el final, cuando debe identificar área e integral definida. 
Comparando la actuación del estudiante E6 con las acciones de usuario ideal 

tipificado en el modelo de competencia, se tiene que en este grupo de preguntas 
reconoce y realiza tratamientos de los registros algebraicos, elabora registros gráficos y 
realiza un tratamiento en estos registros, y la conversión entre los registros algebraico y 
gráfico. 
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En cuanto a sus acciones se tiene que 
RA, RG, TA, TG, CA→G 

En el último grupo de preguntas, la idea que tiene del área asociada a la integral 
definida le impide interpretar situaciones que involucran gráficas de funciones 
dibujadas bajo el eje OX. Sin embargo cuando las curvas están representadas sobre el 
eje OX logra la interpretación de las proposiciones. El siguiente extracto de la entrevista 
en la pregunta 5, muestra esta interpretación: 

I: ¿Tú podrías representar gráficamente qué se entiende por la parte de arriba, 
con un ejemplo? (se refiere a la primera proposición, problema 5). 
E: ¿Ésta? (señala la primera proposición, problema 5) ¿Con gráfico?  
I: ¿Cómo quieras? 
E: ¡Bueno! Llamemos a esta parábola f(x), la región de ella, llamemos a g(x) 
otra parábola más pequeña, más abierta, así la entiendo yo. Entonces la 
integral de f(x) es mayor que la de g(x) (observa la tesis en 
la primera proposición, problema 5). 
I: Y si ahora tenemos esta gráfica y ésta es f(x) y ésta g(x) 
(el entrevistador dibuja las curvas) ¿se seguirá cumpliendo 
la propiedad? 
E: ¿Tomando los negativos? O sea, ¿Bajo el eje OX? 
I: Ahí ¿f(x) será mayor que g(x)? 
E: ¡Aja!, aquí lo que me pone en duda es esta componente de la x, me daría la 
imagen negativa del área, pero yo la pongo en valor absoluto y me da un área 
positiva, ésta área de g(x) (señala la región de g) es mayor que ésta área 
(señala la región de f). Me está diciendo que f(x) es ésta, hasta aquí llega f(x). 

La actuación del estudiante nos permite establecer que, en este grupo de 
preguntas, se limita al tratamiento de registros gráficos de funciones positivas, con lo 
que logra interpretar adecuadamente las proposiciones. Se puede decir que en estas 
condiciones realiza la conversión entre los registros algebraico y gráfico. 

Al considerar las acciones se tiene que: 
RA, RG, TA, TG, CA→G 

De lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que el estudiante E6 realiza 
tratamientos en los registros gráficos y numéricos, y conversiones entre ellos, hemos 
optado por ubicarlo, según el modelo de competencia, en la categoría 2B del estadio 
estructural. 

Con el resto de los estudiantes, se realizó un análisis pormenorizado de las tareas 
resueltas en los diferentes escenarios, obteniendo que la mayoría de los estudiantes 
entrevistados (5 de los 6 estudiantes entrevistados) se encuentra en el estadio 
estructural, dado que son capaces de utilizar los sistemas de representación asociados al 
concepto de integral definida estructurándolo según la organización del concepto de 
área de figuras planas conocido por ellos con anterioridad, es decir, el sistema nuevo se 
estructura según la organización del antiguo. 

Posteriormente, teniendo en cuenta también su forma de actuación 
fundamentalmente en el Escenario 3, se determinaron tres perfiles de actuación 
caracterizados  por una serie de descriptores que se extrajeron a partir de las entrevistas. 
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La siguiente tabla presenta la ubicación de los alumnos en los respectivos perfiles 
con los descriptores mencionados: 

Esquema 1.- Perfiles y descriptores de los perfiles (Camacho, Depool & Santos, 2008) 

PERFILES DESCRIPTORES 

1 
 

E1-E3-E5 

• El software es una herramienta para cálculos algebraicos 

• Utilizan escasamente representaciones gráficas 

• Perciben el cálculo de la Integral Definida como la 
aplicación un procedimiento algorítmico 
descontextualizado del problema 

• No siguen los métodos utilizados en las Prácticas de 
Laboratorio 

2 
 

E6 

• Reconoce la importancia de encontrar áreas de curvas 
limitadas, a través de la idea de aproximación. Sin 
embargo, tiene problemas al tratar de  refinar la partición 
de un intervalo para optimizar el cálculo 

• Asocia el concepto de Integral Definida con el proceso 
de calcular su valor, sin chequear la condiciones para 
aplicar el procedimiento 

• El software es usado para apoyar los cálculos hechos con 
lápiz y papel 

• La representación gráfica es utilizada sólo si se le 
proporciona 

3 
 
 

E2-E4 

• Se inclinan al uso de DERIVE y/o el PU, en la resolución 
de los problemas 

• Aplican la idea de aproximación para determinar áreas 
de regiones 

• Utilizan la representaciones gráficas al resolver los 
problemas 

• Perciben que el cálculo de la Integral Definida no sólo es 
la aplicación de una fórmula o el uso de un software y/o 
PU 

• Ante una proposición general no son capaces de dar un 
argumento coherente para apoyar sus respuestas 

 
Se concluye de nuestro análisis, además, que dos estudiantes (E4 y E6) se 

encuentran en la categoría 2B de este estadio dado que, en general, realizan de manera 
aceptable el reconocimiento y el tratamiento dentro del propio registro de al menos dos 
registros de representación semiótica (numérico, gráfico o algebraico) y son capaces de 
realizar la conversión de un registro de representación semiótico a otro en relación con 
la integral definida; en estas actividades de conversión se controla un registro y se 
facilita la conversión al otro.  
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A tres estudiantes (E1, E2 y E3) los hemos situado en la categoría 2A dado que, 
en general, reconocen al menos un registro de representación semiótico y son capaces 
de realizar transformaciones (tratamientos) dentro de dicho registro. 

Podemos considerar que solamente uno de los estudiantes entrevistados se 
encuentra en el estadio semiótico, dado que el significado que asocia a la integral 
definida está demasiado ligado al concepto de área de figuras elementales. A este 
estudiante lo hemos situado en la categoría 1B es el E5, dado que únicamente es capaz 
de reconocer uno de los registros de representación semióticos. Esto es, reconoce 
ligeramente el registro algebraico, utiliza simplemente el registro gráfico como 
referente, sin que realice en él tratamientos dentro del propio registro ni conversión 
entre ambos. 

En el siguiente esquema se muestra la ubicación de los seis estudiantes, de 
acuerdo con nuestro Modelo de Competencia: 

Esquema 2.- Distribución de los estudiantes según el modelo de competencia 

(Depool, 2004)  

 
Finalmente, podemos afirmar que el Modelo de Competencia que hemos 

elaborado para el estudio de la comprensión del concepto de Integral Definida, resulta 
ser un instrumento útil, pues nos permitió ubicar a cada estudiante en un estadio de 
desarrollo cognitivo y en una categoría. Hemos podido detectar algunas de las 
dificultades y errores que encuentran los estudiantes para poder alcanzar el estadio 
autónomo. Debemos señalar que el hecho de que el estudiante no se encuentre en el 
estadio autónomo, no significará que no haya comprendido el objeto matemático 
Integral Definida, sino que no consigue una comprensión plena del concepto, para lo 
que necesitará superar las deficiencias observadas.  

Consideramos que, en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, se debe 
complementar el Modelo de Competencia Cognitivo con los aspectos teóricos 
específicos del empleo de los Programas de Cálculo Simbólico. 
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Creemos además que sería interesante desarrollar un estudio global que 
caracterice la actuación de cada estudiante con el objeto de establecer perfiles de 
comportamientos a la hora de resolver las tareas propuestas. 

 
 

La enseñanza y aprendizaje de la integral impropria 
 

Marco Conceptual 
 

Los aspectos teóricos que determinan esta segunda investigación forman parte de 
la denominada Aproximación Instrumental (Guin, Ruthven & Trouche, 2005). Desde 
esta perspectiva, en la enseñanza y aprendizaje de los conceptos utilizando CAS, se 
distingue entre una herramienta (artefacto) tecnológica y el instrumento que el 
estudiante debe ser capaz de construir a partir de ella. Mientras el artefacto se refiere a 
una herramienta objetiva, el instrumento se refiere resulta ser una construcción mental 
hecha por el usuario de la herramienta. Es decir, el instrumento no viene dado con el 
artefacto sino que se construye mediante el proceso complejo que se denomina génesis 
instrumental. 

La génesis instrumental trabaja en dos direcciones. En la primera, se dirige hacia 
el artefacto, cargándolo progresivamente con potencialidades; se llama a este proceso 
instrumentalización del artefacto. En la segunda dirección, se dirige hacia el sujeto y 
lleva al desarrollo y apropiación de esquemas de acción instrumentada que se 
constituyen progresivamente en técnicas que permiten una respuesta efectiva a tareas 
dadas. Esto último es lo que se denomina propiamente instrumentación.  

Artigue (2002) establece un análisis sobre diferentes factores que intervienen en el 
desarrollo de la génesis instrumental, determinando una serie de elementos propios de 
esta interpretación teórica: La inesperada complejidad de la génesis instrumental; las 
necesidades matemáticas de instrumentación; el estatus de las técnicas instrumentales, 
los problemas surgidos de su conexión con las técnicas de papel /lápiz, y su 
administración institucional. 

Se han desarrollado varias investigaciones que han ido dotando de consistencia 
teórica a este marco conceptual. Trouche (2004, 2005) señala que, al hacer un uso 
individual de la calculadora simbólica, existen efectos negativos sobre los procesos de 
conceptualización. Guin & Trouche (1999) muestran que hay tres tipos de restricciones: 
internas, de comandos y de organización; es fundamental tenerlas en cuenta según la 
necesidad de una socialización del proceso de instrumentación, dado que: el empleo de 
las calculadoras conduce a los estudiantes, con más probabilidad, a construir su propia 
comprensión matemática gracias a una reflexión consciente; el comportamiento ideal 
que describen como tipologías de comportamiento, induce un aporte beneficioso al uso 
de las calculadoras; de cara a desarrollar el proceso individual de instrumentación, los 
profesores poseen una gran responsabilidad, siendo su papel principal: 

• subrayar las contradicciones no percibidas,  

• incitar a una reflexión para encontrar una coherencia matemática,  

• ayuda a los alumnos a acceder a esta coherencia, introducir los nuevos 
conocimientos matemáticos necesarios y  
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• administrar las dificultades que surjan dentro del nuevo entorno. 
 

Las investigaciones muestran además, cómo los estudiantes trabajan en un solo 
registro (gráfico, numérico, simbólico) y existen dificultades de conversión entre 
registros. 

También reportan como resultados de sus investigaciones, que cuando los 
alumnos aprenden por sí solos a utilizar las calculadoras, incurren en un gran números 
de errores (no consideran que la pantalla tiene límites mientras que la gráfica no los 
tiene, consideran que las asíntotas forman parte de la función, creen fielmente lo que les 
dice la calculadora sin buscar relaciones con los conocimientos adquiridos) 

En nuestra investigación, en las sesiones experimentadas con el software Maple V 
tratan de  promover la génesis instrumental.  

Los obstáculos globales y locales definidos por Drijvers (2002) nos servirán para 
que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. (Drijvers, 2002) da la 
siguiente definición de obstáculo en  del trabajo con una herramienta tecnológica:  
barreras provistas por el CAS que impiden al estudiante desarrollar el esquema de 
utilización que tiene en mente 

y la completa añadiendo que, como consecuencia, el obstáculo detiene el proceso de 
paso entre matemática “pura” y la situación-problema. Los obstáculos pueden ser 
técnicos, pero a menudo tienen una componente matemática o conceptual. El lenguaje 
también puede estar implicado: el cambio de vocabulario o notación puede ser (parte 
de) un obstáculo.  

Bajo los fundamentos de la teoría de la instrumentación, esta definición podría ser 
reformulada de la siguiente forma (Drijvers, 2002):   
 

Un obstáculo sucede cuando las partes técnica y conceptual de un esquema de 
instrumentación no están equilibradas, ya sea debido a que la técnica no está 
acompañada por un significado apropiado y concepción, o porque las habilidades 
técnicas para la ejecución de la idea conceptual están ausentes 

En este sentido, los obstáculos son oportunidades para aprender y hacer explícitos los 
obstáculos encontrados y tratar de superarlos conduce, de alguna manera, a un desarrollo 
conceptual.  

Drijvers (2002) distingue dos tipos de obstáculos: locales y globales: 
Obstáculos locales: que se relacionan con un tópico matemático en particular y la 

forma en que éste es tratado por el CAS y son los siguientes: 
 La diferencia entre cálculos numéricos y cálculos algebraicos y la forma 

implícita con que el CAS trata esta diferencia.  

 La diferencia entre las representaciones algebraicas que proporciona el CAS y 
las que los alumnos esperan y conciben como “sencillas”  

 La concepción flexible de las variables y los parámetros que requiere el uso de 
un CAS 

 La tendencia a aceptar sólo las soluciones numéricas y no las algebraicas.  

 La limitada concepción de la sustitución algebraica.  

 La limitada concepción de la solución algebraica.  
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 La concepción de una expresión como un proceso.  

Obstáculos globales: que se relacionan con poder hacer que la máquina trabaje para 
el usuario de forma general y en que establezca relaciones entre el plan de resolución de 
problemas y la implementación en el entorno del ordenador. Drijvers señala los siguientes: 

 Las limitaciones del CAS y la dificultad de proporcionar estrategias algebraicas 
para ayudar a superarlas.  

 La incapacidad para decidir cuándo y cómo puede se útil el álgebra 
computacional.  

 El carácter de caja negra del CAS.  
 La difícil transferencia entre CAS y la técnica de lápiz y papel, debida a la falta 

de congruencia entre las técnicas en los dos medios.  
 La dificultad de interpretar el resultado suministrado por el CAS. 

Las ideas que aparecen establecidas en el marco teórico juegan un papel esencial, 
no solamente  en el análisis del trabajo de los estudiantes, sino también en el diseño y 
estructura de nuestro estudio 
 

Metodología 
 

La investigación se desarrolló en el ámbito de la Universidad de La Laguna 
(Tenerife), con dos grupos de estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas. Se diseñó 
una secuencia de enseñanza para la Integral Impropia, destacando su condición de 
generalización de la integral definida, complementando de este modo un conocimiento 
que los estudiantes deberían tener. Se parte entonces del problema matemático de la 
generalización en lugar de hacerlo con un problema de aplicación, dado que los 
estudiantes no conocen aún temas como la Teoría de Probabilidades ni aplicaciones 
físicas de los conceptos estudiados, que serían conocimientos necesarios para una 
introducción desde la perspectiva aplicada. Hemos tomado esta opción, debido a que el  
hecho de partir de la misma definición pretende crear una continuidad entre ambas 
definiciones (aunque es evidente que no se conservan todas las propiedades). Otra 
característica importante de este enfoque estriba en la diferencia en las condiciones de 
existencia de una integral propia e impropia (por ejemplo, para el valor absoluto se tiene 
que, en un intervalo [a, b], si existe la integral de f(x) también existirá la de |f(x)|. Sin 
embargo, si se toma el intervalo [a, + ∞) este resultado es falso). Además, funciones 
para las que siempre existe la integral definida, como por ejemplo los polinomios, 
aparecen como imposibles de integrar en un intervalo infinito. 

La secuencia de enseñanza utilizada constó de dos sesiones en un laboratorio de 
ordenadores con la intención principal de promover la génesis instrumental (Artigue, 
2002).  

La secuencia de enseñanza para la Integral Impropia constó de diez sesiones y tal 
y como se ha señalado con anterioridad,  las dos últimas estuvieron dedicadas al trabajo 
con el CAS Maple V. Consideramos que el uso del registro gráfico de forma más activa 
durante la instrucción y en los ejercicios y problemas propuestos podría paliar algunas 
de las carencias mostradas por los alumnos en investigaciones precedentes (González-
Martín & Camacho, 2004). 
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Un elemento importante que guió la elaboración de la secuencia de enseñanza que 
se empleó,  fue la consideración explícita de la idea de que el aprendizaje de los nuevos 
conceptos puede utilizarse para reforzar los conocimientos previos de los estudiantes y, 
por tanto, supone una retroalimentación de los conceptos aprendidos; por una parte, 
utilizamos activamente el aprendizaje anterior de los estudiantes para construir los 
nuevos conceptos y, por otro, estos nuevos conceptos serán utilizados para revisar los 
anteriores y aclarar algunos aspectos de ellos. En particular, se tuvo en cuenta en la 
propuesta de enseñanza que la introducción de la integral generalizada a partir del 
problema de extensión de la definición de Riemann reforzaría su comprensión, en 
particular las condiciones bajo las que se define. Con este enfoque, algunos obstáculos 
ligados al concepto de integral definida se revisarían. La presentación de la función 
integral como elemento central del discurso reforzaría la visión de la integral como un 
proceso dinámico. Además, el cálculo de límites de la función integral para decidir el 
carácter de una integral haría que los estudiantes revisen su visión de los procesos 
límite. De esta forma, se pretendió combatir el obstáculo generado por el empleo de una 
concepción estática de los procesos límite. Por otra parte, la decisión de abordar la 
secuencia en paralelo a la secuencia habitual para la enseñanza de las series y el hacer 
evidentes sus relaciones a partir del Test Integral enriquecería la comprensión de los 
estudiantes sobre las series, favoreciendo nuestro esquema de retroalimentación de los 
conceptos nuevos con los previos. Finalmente, el uso activo de ejemplos y 
contraejemplos enriquecerá el conjunto de experiencias de los estudiantes, haciéndolos 
más sensibles a los engaños de la intuición y dándole un mayor estatus matemático al 
registro gráfico. 

La secuencia de enseñanza estaba dividida en seis bloques (Integral de una 
función en un intervalo infinito: Introducción y primeras intuiciones, Estudio de la 
integral impropia de funciones estrictamente positivas, Estudio de las propiedades que 
se conservan al extender la definición, Relaciones entre integrales impropias y series, 
Estudio de la integral impropia de funciones que cambian de signo, Ampliación al caso 
de integrales de funciones no acotadas en el intervalo de integración) con un total de 
ocho sesiones en el aula (donde se utilizarán hojas de actividades, debates y discusiones, 
ejemplos y contraejemplos) y dos en el aula de ordenadores. 

Los objetivos que nos propusimos alcanzar  durante el desarrollo de las sesiones 
de laboratorio fueron: 
- Reforzar el uso de criterios de convergencia (divergencia) mediante la resolución de 
problemas más difíciles de resolver con lápiz y papel e incorporando funciones 
diferentes a las funciones que utilizan habitualmente los textos. 
- Mostrar las limitaciones del software para decidir la convergencia de algunas 
integrales, tratando con ello de motivar  el interés del aprendizaje y el uso de criterios de 
convergencia. 
- Reforzar el uso del registro gráfico en las actividades y revisar algunos de los 
contenidos ya impartidos en el curso 
- Analizar si es posible adaptar las condiciones cooperativas de génesis instrumental a 
un contexto de aprendizaje con ordenadores. 
- Analizar la viabilidad para la observación de génesis instrumentales y la posibilidad de 
generalizar algunos obstáculos observados en entornos de calculadoras gráficas en un 
contexto de aprendizaje con ordenadores. 

Conviene destacar que se empleó el Maple V solamente para reforzar los 
conceptos aprendidos y no para introducir nuevas ideas o conceptos. 
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La primera sesión diseñada presentó una aproximación al software Maple V,  
presentándose las órdenes o comandos que se utilizarán en las actividades. Las 
actividades estaban organizadas de forma que la complejidad del uso de las órdenes era 
gradual, permitiendo al estudiante instrumentalizar la máquina y generar sus propios 
esquemas de acción instrumentada (instrumentación). La estrategia diseñada para que el 
estudiante tuviera una actitud crítica y tratara de utilizar resultados teóricos,  fue mostrar 
algunos defectos del software (restricciones internas) y la poca manejabilidad de 
algunos resultados que éste ofrece. La organización empleada (Trouche, 2002) contaba 
con un alumno sherpa con su computadora conectada a un cañón de proyección, de 
modo que sus acciones se presentaban en una pantalla, permitiendo al resto de alumnos 
controlar el desarrollo de las actividades y aportar sus propios métodos de resolución. 

Una de las actividades presentadas plantea el estudio de la convergencia de la 

integral de la función 2/3

2

1
sen)(

x
xxf

+
= , en el intervalo [0, +∞), cuya gráfica es: 

La evaluación directa de la integral produce un resultado difícil de interpretar, que 
se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 

Dado que el objetivo de esta actividad era que el estudiante emplee el criterio de 
comparación por cociente y pruebe diferentes funciones con las que comparar, 
(generando  esquemas de acción y de reconocimiento de regularidades). Una posible 
solución sería: 
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Algunos estudiantes lo que hacen es dibujar conjuntamente las funciones f(x) y 

2/31
1
x+

, obteniendo una gráfica como la siguiente: 

 
 

La integral ∫
∞
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es convergente (se puede comprobar fácilmente), por lo que 

f(x), al encerrar un área menor, es también convergente. Este tipo de razonamiento nos 
parece una muestra muy significativa de la elaboración de los estudiantes de sus propios 
esquemas de acción instrumentada y del proceso de instrumentación, al elegir un 
criterio de comparación mucho más fácil de implementar en este caso. 

Mencionamos, finalmente, que el trabajo con el ordenador resulta especialmente 
útil cuando se trabaja con integrales de funciones que cambian de signo. Así, la función 

x
xxf sen )( =  constituye un ejemplo clásico de función con integral convergente pero 

no absolutamente convergente. Sin embargo, este ejemplo está fuera del alcance 
intuitivo de los estudiantes. Utilizando la teoría de series y los conocimientos previos, es 
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mucho más sencillo construir contraejemplos de funciones que convergen 
condicionalmente (González-Martín & Camacho, 2005). En este caso,  la función  

 
 
 

 
 

 
 
En la segunda sesión se trató de revisar y operacionalizar el Test de la Integral y el 

concepto de serie asociada a una función, mostrándole a los estudiantes como abordar 
estos contenidos, combinando el trabajo de pizarra con el de la pantalla del alumno 
sherpa 

 
Análisis de los resultados 

 
En la primera sesión participaron 18 estudiantes y en la segunda 22.  Se observó, 

en general, un primer nivel de instrumentación: Los estudiantes descubren los 
comandos y sus efectos, aunque no tienen en cuenta otras fuentes de información. En 
algunos de los estudiantes se observó, además, un intento de comprensión de la 
herramienta y de combinación de los elementos teóricos con los comandos aprendidos, 
resolviendo el problema de no encontrar una función adecuada para el Criterio del 
Cociente mediante el uso del Criterio de Comparación, lo que puede constituirse en los 
primeros pasos hacia la instrumentalización. 

Para la génesis instrumental colectiva de estos procesos, pensamos que la elección 
del alumno sherpa resultó ser fundamental, pese a que algunos problemas propios de la 
sintaxis del programa, incluso la carencia de conocimientos de los estudiantes dificultó 
la génesis de estos procesos. 

Las actividades utilizadas, las elecciones hechas y la organización seguida 
permitieron observar algunos de los procesos de instrumentación e instrumentalización 
en los estudiantes, lo que alienta el diseño de otras sesiones futuras donde los 
estudiantes tengan mayor libertad y puedan movilizar sus conocimientos. 
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Se observó en nuestra experiencia con el ordenador que hay también una 
presencia de varios de los obstáculos tanto locales como globales en el mismo sentido 
que (Drijvers, 2002) establece en un contexto de CAS para calculadoras simbólicas. 
Conjeturamos además que estos obstáculos tienen un carácter dual que sobrepasa la 
dependencia del tema concreto que se esté estudiando. 

Finalmente, se observó que las dificultades no previstas por los estudiantes para 
visualizar conjuntamente series y funciones, así como la confusión existente entre la 
serie asociada y las sumas de Riemann, han oscurecido la introducción del Test Integral 
y su operacionalización y además se han mostrado resistentes.  
 
 

Algunas consideraciones finales 
 

A lo largo de este artículo se han mostrado las bases fundamentales de dos 
secuencias para la enseñanza y aprendizaje de dos conceptos importantes del Análisis  
Matemático haciendo un diferente uso de los CAS Derive y Maple V. La primera para el 
concepto de integral definida, basada principalmente en un trabajo amplio de 
laboratorio y la otra secuencia, más teórica, en la que el papel del CAS es esencialmente 
diferente a la primera. 

Resulta pertinente destacar que, a nuestro parecer, el uso del software proporciona 
un importante instrumento para que los estudiantes puedan librarse de memorizar 
formulas o procedimientos de cálculo, aunque es fundamental tener en cuenta que los 
estudiantes necesitan un cierto tiempo para madurar y desarrollar una comprensión 
conceptual segura de los conceptos. Necesitan prestar atención al proceso de 
transformación y relación que pueden establecerse entre las representaciones gráficas, 
algebraicas y numéricas.  

Hemos constatado además que los estudiantes necesitan desarrollar un conjunto 
de estrategias para la  resolución de problemas que pudieran ayudarlos a decidir cuándo 
usar el software y cómo dirigir su trabajo con el mismo.  

En relación con el desarrollo de la segunda investigación, pensamos que será 
conveniente desarrollar más experiencias de enseñanza en el futuro donde se combinen 
el trabajo técnico con el conceptual, al objeto de poder superar algunas de las 
dificultades no previstas que han sido señaladas. Obviamente las limitaciones y 
restricciones temporales en esta última investigación limitaron en gran medida los 
resultados.  
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Resumo: Neste artigo analiso e discuto uma perspectiva de utilização das TIC que reclama o papel 
essencial da mediação e colaboração na construção de saberes matemáticos. No campo teórico mobilizo 
conceitos de uma perspectiva da aprendizagem situada como participação em comunidades de prática e 
da Teoria da Actividade para analisar aspectos centrais da aprendizagem. Analisando a mediação da 
participação na actividade através do uso de artefactos tecnológicos, da construção de um reportório 
alinhado por um sentido de mutualidade, ilustro com evidência empírica a sustentabilidade da actividade, 
a parcialidade dos saberes e a responsabilidade dos participantes. Finalmente sublinho alguns princípios 
de acção com vista a reflectir sobre possíveis cenários de aprendizagem em matemática sustentados pelo 
uso das TIC. 
 
Abstract: In this article I analyse and discuss a perspective on the use of ICT that reclaims the essential 
role of mediation and collaboration in constructing mathematical knowledge. In the theoretical field I 
draw on concepts from a perspective of situated learning in communities of practice and Activity Theory 
to the analysis of central aspects of learning. Analysing the mediation of participation in the activity 
through the use of technological artefacts and the construction of a repertoire aligned by a sense of 
mutuality, I show with empirical evidence the sustainability of the activity, the partiality of knowledge 
and the responsibility of participants. Finally I underline some principles for action in order to reflect on 
possible learning scenarios in mathematics sustained by the use of ICT. 
 
 

Notas prévias 
 
O acrónimo TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) refere-se neste 

artigo a uma variedade de meios computacionais que incluem os ‘computadores’ (como 
os conhecemos tradicionalmente em todas as suas formas mais ou menos portáteis), a 
tecnologia móvel (onde situo os ‘telemóveis’, pda’s, etc nas diversas formas híbridas 
em que actualmente coexistem), a tecnologia de imagem e ‘vídeo’ em que incluo os 
dispositivos de recolha e edição de imagem estática e dinâmica, as consolas de jogos, 
aplicações hipervídeo, etc. Mas também incluo nas TIC o software social (plataformas 
de aprendizagem e ferramentas da web 2.0) e as redes (nas suas múltiplas formas e 
âmbitos) que permitem o uso da variedade de meios computacionais que referi. Esta 
nota inicial destina-se a situar o leitor na discussão e a, desde o início, procurar não 
reduzir a discussão do uso das TIC às ferramentas mais tradicionais nem apenas àquelas 
que são colocadas nos exemplos neste artigo. 

                                                 
5  Este artigo expande algumas das ideias apresentadas em conferência plenária no XVII Encontro de 
Investigação em Educação Matemática – As Tecnologias e a Educação Matemática, realizado em Vieira 
de Leiria em 17 e 18 de Abril de 2008 e retomo algumas ideias avançadas em Matos, 2007. Este trabalho 
beneficiou das discussões e análises realizadas no quadro das actividades do projecto LEARN: 
Technology, Mathematics and Society (financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia – contracto 
nº PTDC / CED / 65800 / 2006) e do Projecto PARTICIPAR (financiado pelo Centro de Investigação em 
Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 
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Como segunda nota prévia quero salientar que o foco deste artigo é a 
aprendizagem e a relação utilizadores – TIC – aprendizagem matemática e não as TIC 
em si mesmas. A importância desta nota deriva da necessidade de estabelecer 
claramente um cenário em que os problemas em análise são problemas da aprendizagem 
em matemática e não problemas da tecnologia ou das TIC. 
 
 

Um problema e três ideias 
 
O problema central em análise refere-se às possibilidades que as TIC trazem ao 

desenvolvimento de actividade em que a aprendizagem dos alunos em matemática se 
constitui através da sua participação, do seu engajamento e da sua pertença a 
comunidades de prática. As TIC são entendidas como artefactos mediadores na 
actividade em desenvolvimento e a aprendizagem é olhada como participação (no 
sentido de Lave & Wenger, 1991 e Wenger, 1998) e acção transformativa sobre 
objectos actuados pelos alunos (no sentido de Engeström, 2001)6. 

Para este artigo seleccionei três ideias centrais na discussão do papel das TIC na 
educação matemática: a relevância dos artefactos tecnológicos na educação matemática, 
a ideia de mediação dos artefactos e a questão da colaboração olhada no quadro dos 
conceitos de participação e de pertença. 

 
Ideia 1: A relevância dos artefactos tecnológicos 
 

Pensar a educação matemática implica actualmente incluir uma forte dimensão 
TIC. Em primeiro lugar porque o mundo social tem uma dimensão tecnológica que a 
educação matemática precisa de acomodar contribuindo para a compreensão dos 
modelos matemáticos que sustentam a interacção que as pessoas mantêm em processos 
numa variedade imensa de actividades sociais. Numa perspectiva progressista da 
educação, a formação matemática das pessoas passa necessariamente pela análise dos 
artefactos tecnológicos, das formas do seu uso e dos modelos que estão na base do uso 
desses artefactos. 

Em segundo lugar, os processos matemáticos de exploração, conjectura, 
experimentação podem ser actualmente sustentados pelo uso de artefactos tecnológicos 
para além do tradicional papel e lápis ou quadro e giz7. 

 
O projecto WebLabs8 

O propósito do projecto WebLabs era analisar formas de representação e 
comunicação inovadoras em temas das ciências e da matemática utilizando o software 
                                                 
6  Para um desenvolvimento destas perspectivas ver os documentos produzidos no âmbito do Projecto 
LEARN em http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jfmatos/atms  
7  Papel e lápis ou quadro e giz são elementos que continuam necessariamente a ser artefactos importantes 
para representação. As TIC não visam simplesmente substituí-los como artefactos presentes na actividade 
matemática, visam sim transformar e expandir as possibilidades de representação, simulação, cálculo, etc, 
e abrir novas perspectivas de análise. 
 
8  Para detalhes sobre o Projecto WebLabs ver http://weblabs.eu.com  
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ToonTalk e a plataforma de comunicação WlPlone. A recolha de dados para o estudo 
das formas de apropriação e das aprendizagens dos alunos foi feita com alunos do 7º, 8º 
e 9º ano de escolaridade, através da (i) observação presencial das sessões com gravação 
em vídeo posteriormente editado e transcrito selectivamente, (ii) análise dos webreports 
publicados pelos alunos no WlPlone. 

A análise de dados foi enquadrada por uma abordagem teórica que assume a 
aprendizagem como participação em comunidades de prática. Este quadro de análise 
inspira-se nos trabalhos de Jean Lave e Etienne Wenger (para um enquadramento desta 
perspectiva ver, por exemplo, Matos, 2004) e seguiu uma via indutiva assente na (i) 
produção de descrições analíticas por sessão, e (ii) pesquisa de invariantes e padrões na 
actividade dos alunos. 

A aprendizagem é, assim, considerada como um fenómeno emergente inerente à 
tensão existente entre a experiência individual dos participantes e a competência social 
definida nas comunidades de prática em que as pessoas participam. Tradicionalmente, 
no domínio das ciências e da matemática a nível da escola básica e secundária, o ensino 
está excessivamente preso na sua essência a preocupações com a aquisição de factos 
(isto é, reificações de processos e formas tradicionais de trabalhar das comunidades 
científicas de referência – os cientistas e os matemáticos). 

Esta situação leva a que as ciências e a matemática escolar tendam a introduzir 
certos tipos de representação na ausência de experiência relevante por parte dos alunos 
que inclua a manipulação de ideias com ferramentas poderosas que os leve a fazer 
sentido dos seus próprios saberes. Há assim poucas oportunidades para que os alunos 
entrem em espaços de participação nos quais a competência esteja presente mas de 
forma aberta à sua acção. A implicação a tirar desta ideia é a necessidade de imaginar 
cenários para que os alunos se engajem em actividades significativas através de formas 
poderosas de representação e partilha colaborativa de ideias. 

Os elementos chave da abordagem pedagógica proposta pelo Projecto WebLabs 
incluem: 

a) formas específicas de abordar e usar as TIC que colocam o ênfase nos 
problemas, nas questões e nos desafios (e não nas TIC); 

b) formas específicas de representar e partilhar ideias em ciências e matemática – 
descrevendo as formas como os problemas e as situações são encaradas, comentando o 
trabalho e as ideias dos outros, construindo a partir das ideias de outros para levar mais 
longe as suas próprias ideias; 

c) a noção de que a diversidade e a parcialidade do conhecimento não significam 
ausência de conhecimento mas que são vistas como contributos para diferentes aspectos 
(e elementos actuantes para o desenvolvimento) do conhecimento; 

d) o reconhecimento da importância e do poder que representa o ir mais longe e 
mais fundo nos próprios conhecimentos e trabalho – e por isso, na sua aprendizagem – 
através da interacção com ferramentas, pessoas e representações e não simplesmente a 
partir da informação dada por professores, por livros ou por software. 

Uma das linhas de trabalho no projecto incidiu sobre os fenómenos aleatórios 
(conceito de aleatório, de acontecimento previsível, de probabilidade, etc). As 
actividades foram realizadas em colaboração com outro grupo de alunos em Itália, e 
passaram pela construção colaborativa de uma Enciclopédia sobre o aleatório e a 
partilha de desafios / problemas baseados na exploração computacional do espaço de 
probabilidade de um dado conjunto de elementos (utilizando a plataforma ToonTalk 
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para representação e experimentação e a plataforma WlPlone para comunicação pela 
Internet). A proposta pedagógica que sustentou estas actividades assume que é no 
desenvolvimento de práticas em que as crianças se sentem parte de um grupo que 
explora, comunica e discute questões de natureza científica, que ocorrem aprendizagens 
relevantes. 

Como parte das actividades do Projecto WebLabs em Portugal, um grupo de 9 
alunos do 8º ano de escolaridade da Escola Básica 2,3 de Vale de Milhaços foi 
envolvido em actividades no tema Aleatório9. Os alunos (seleccionados numa base 
voluntária) trabalharam semanalmente em sessões de cerca de 90 minutos fora do 
horário escolar, orientados por uma professora de matemática, numa sala de 
computadores da escola com ligação à Internet. Os alunos usaram nas actividades o 
software ToonTalk10 (versão 3.111) e a plataforma WlPlone11 para comunicação.  

A maioria dos alunos tinha acesso ao programa ToonTalk em casa mas nem todos 
tinham acesso à internet. Era frequente os alunos visitarem o Centro de Recursos da 
escola para usarem a Internet e para contactar outros participantes no Projecto WebLabs 
no estrangeiro fora do horário das sessões do projecto. 
A sequência de actividade em “Aleatório” 

A equipa do projecto adaptou a Sequência de Actividades Randomness12 para o 
ritmo e o plano de trabalho em Portugal e definiu três fases: 

- 1ª fase: Tratava-se de uma fase de iniciação, de conversa informal, reflexão e 
discussão sobre as formas como no dia-a-dia se fala dos fenómenos aleatórios incluindo 
as noções de previsibilidade, determinação, etc. 

- 2ª fase: abordagem epistemológica ao aleatório concretizada com a análise do 
comportamento de elementos tangíveis – robots LegoMicroworlds desenvolvidos pelo 
projecto WebLabs – que corporizaram noções ligadas ao aleatório; 

- 3ª fase: uso de ferramentas e de macros em ToonTalk para exploração do 
aleatório em espaços de probabilidade.  

O trabalho foi desenvolvido com a preocupação de criar pontos de colaboração e 
discussão com alunos italianos. Esta dimensão da comunicação e da construção 
colaborativa dos saberes apoiou-se na publicação de webreports13 no WlPlone. 

                                                 
9  O tema Aleatório (Random) foi um dos temas de trabalho definidos no âmbito do Projecto WebLabs 
sendo os restantes: Números (sequências numéricas, infinito, convergência, números de Fibonacci, 
encriptação), Dinâmica das Colisões, Movimentos (Lunar Lander), Modelação em Espaços com 
Tangíveis. 
10  O ToonTalk utiliza um conjunto de metáforas para permitir a programação por objectos através da 
manipulação de ferramentas disponíveis e de utilização acessível a crianças, advindo naturalmente a 
complexidade dos propósitos e objectivos do seu uso. Para uma exploração do software ver 
http://www.toontalk.com.   
11  A plataforma WlPlone foi usada para publicação de documentos e comunicação entre os membros do 
projecto (alunos, professores e investigadores). A organização do WlPlone permite que os documentos 
sejam organizados por escola ou grupo de interesse envolvido nos trabalhos ou por tema. Cada utilizador 
tem a sua página pessoal bem como cada tema e cada escola envolvida. Paras uma visita à plataforma de 
comunicação aceder a http://www.weblabs.org.uk/wlplone . 
12  A sequência Randomnes encontra-se amplamente desenvolvida e fundamentada em 
http://www.weblabs.org.uk/wlplone/Groups/MSR/group_guidance_index_html. 
13  Um webreport (relatório na web) consiste num documento (que é publicado utilizando um formulário 
que permite classificar o tipo de documento e indexá-lo automaticamente)  que pode conter texto, 
fotografias, desenhos, links, ficheiros ToonTalk. A sua publicação é feita pelos alunos (tipicamente na sua 
página) ou por grupos de alunos (que para isso têm um login e um password pessoais).  
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É notório neste cenário de aprendizagem o papel forte que o software desempenha 
como recurso estruturante da actividade. Por um lado, o ToonTalk constitui uma 
ferramenta computacional vocacionada para a representação e experimentação através 
de formas de interacção com as ideias que são mediadas por componentes fortemente 
metafóricos (e.g., programar o sistema para escrever uma sequência de números pares é 
‘ensinar um robot’ virtual a fazer essa tarefa e, para tal, é necessário ‘entrar’ na mente 
do robot (literalmente, entrar no seu pensamento) e conduzi-lo fisicamente a realizar as 
acções que permitem desenvolver uma sequência de números pares. 

 

  

  
Fig. 1: Fases de entrada no TooTalk 

 
Por outro lado, o processo de desenvolvimento dos problemas e desafios 

colocados era sustentado através do diálogo dos alunos com outros (alunos, professores 
e investigadores), através da plataforma WlPlone onde cada um dos participantes tinha 
o seu espaço de trabalho e ferramentas para interacção e publicação. Esta plataforma 
constituía um exemplo de software social com uma variedade de possibilidades de 
trabalho das quais os participantes usaram intensamente as ferramentas de publicação de 
webreports e de interacção. 

 

   
Fig. 2: Entrada na plataforma WlPlone e espaços de trabalho de escolas 



 77 

 
Da comunicação à colaboração 

O Projecto WebLabs imaginou assim um ambiente de trabalho que apoiasse os 
participantes em diversas dimensões. As ferramentas específicas do ToonTalk foram 
construídas para apoiar o desenvolvimento de experiências em ciências e em 
matemática. A Plataforma WlPlone foi implementada para permitir aos alunos, 
professores e investigadores que representassem, partilhassem e discutissem o seu 
trabalho. Adicionalmente, um conjunto de elementos tangíveis (e.g. os robots 
LegoMindstorms) foi construído para permitir a discussão de conceitos complexos de 
forma corporizada nesses materiais. 

É notório neste exemplo do Projecto WebLabs que a estratégia de trabalho 
privilegiou a colaboração manifestando um deslocamento da ênfase da comunicação 
para a comunicação colaborativa, isto é, colocando de facto em primeiro lugar a questão 
da sustentação da colaboração (para a qual a comunicação é um meio necessário). 

 
Ideia 2: mediação dos artefactos 

 
Os artefactos tecnológicos usados pelos participantes constituíram elementos de 

mediação sempre presentes na actividade. Na primeira fase da actividade sobre o 
Aleatório, os alunos reflectiram sobre situações conhecidas em que o conceito de 
aleatório estava presente e isso deu oportunidade de iniciar uma discussão que se 
manteve durante várias sessões de trabalho. Esta discussão caracterizou-se por ter um 
carácter sistemático de negociação de significados. 

 

 
Fig. 3: Exemplo de publicação de resultados na plataforma WlPlone 

 
As formas de participação dos alunos caracterizaram-se nesta fase pela procura de 

pontos de entrada para apreciar (e muitas vezes contestar) os exemplos dados por outros 
para a ideia de situação previsível, isto é, procurar pôr à prova os exemplos que vão 
sendo apresentados adoptando tipicamente a estratégia da busca de generalização (que 
tipicamente acaba por falhar). Sublinhe-se o posicionamento da professora que 
procurava sistematicamente que fossem os alunos a formular a melhor versão em vez de 
dar a “resposta certa” ou orientar decisivamente para a “forma correcta”.  
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É de reforçar aqui o papel mediador dos artefactos tecnológicos no 
desenvolvimento desta fase de trabalho – em particular das ferramentas disponíveis para 
publicação e comunicação na plataforma. 

 

 
Fig. 4: os artefactos tecnológicos como mediadores no sistema de actividade 

 
Na segunda fase do trabalho sobre o Aleatório propunha-se que os alunos 

tomassem contacto com alguns aspectos epistemológicos na noção de aleatório através 
de elementos tangíveis. Isto foi concretizado com uma incursão (orientada pela equipa 
do projecto) no domínio da robótica analisando as características e uso dos robots Sony, 
dos robots usados no transporte de foguetões em Cabo Canaveral, nos micro-robots 
usados em medicina e em espionagem. A concretização passou depois para o nível da 
experimentação com robots LegoMinstorms o que permitiu aos alunos uma ligação 
mais directa à robótica e fez surgir com naturalidade conceitos corporizados nos termos 
brick14, torre, download, controlo. Um dos conceitos mais relevantes na discussão foi o 
de controlo. Quem controla o robot? Quem programa o robot? O robot é autónomo e 
independente? O robot pensa? Toma decisões? O que significa o robot pensar? 

 
Fig.5: Robot LegoMinstorms utilizado no tema Aleatório 

 
Foi muito claro, por exemplo, o reconhecimento de que a ideia de controlo sugere 

que se trata de uma forma de reduzir o grau de aleatoriedade de um acontecimento ou de 
um comportamento. O aleatório era endereçado no discurso dos alunos através do uso 

                                                 
14  Brick é o nome dado à “caixa” LegoMinstorms para a qual é feito o download de pequenos programas 
a partir do computador e que é transportada pelo robot que desta forma assume autonomia. 
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da ideia contrária – o controlo – e isto reforça a noção de que o aleatório está ligado à 
falta de controlo que as pessoas têm sobre os acontecimentos e à sua incapacidade de os 
prever. Nas situações em que os alunos observavam robots programados com o 
objectivo de simular movimentos aleatórios, os alunos procuravam controlar os robots 
decidindo da aleatoriedade dos movimentos quando o controlo não era conseguido. 

 
 

 
Fig.6. Alunos em actividade com robots testando a aleatoriedade 

 
A ideia de mediação é de seguida cruzada com a noção de participação no 

processo colaborativo. 
 

Ideia 3: colaboração, participação e pertença 
 

Embora reconhecidamente fazendo parte da natureza da actividade que se 
pretendeu desenvolver com os alunos, deve referir-se que o uso do artefacto matemático 
“aleatório” na apreciação de diversos acontecimentos e situações do dia-a-dia, e nas 
qualidades de alguns jogos que foram analisados, ofereceu transparência ao conceito de 
aleatório e contribuiu para a construção colaborativa do seu significado numa variedade 
de situações. A relação intrincada entre uso e compreensão teve aqui uma instância 
excepcional e muito visível. E porque o acesso à interrogação da ideia de aleatório 
esteve sempre aberta nos diálogos (e não foi manipulada por ninguém, nomeadamente 
pela professora como se esperaria provavelmente numa aula tradicional de matemática) 
a periferalidade da participação dos alunos não adquiriu uma natureza ambivalente e 
promoveu a sua participação legítima. Deste modo corporizou a produção de 
significados para o aleatório na participação na prática do seu uso, para descobrir a 
natureza de acontecimentos e situações conhecidas. E embora isto tenha acontecido 
sistematicamente, tornou-se mais visível quando os alunos foram encorajados a 
construir um Glossário para a área de trabalho de aleatório e partilharam os seus 
registos com os alunos italianos de outra escola. Isto foi conseguido em diversos 
momentos nomeadamente na apreciação do registo feito pelos alunos italianos na 
Enciclopédia do Aleatório que foram produzindo e na análise do carácter aleatório de 
jogos conhecidos. 

O reportório desenvolvido pelos alunos integrou conceitos envolventes à ideia de 
aleatório e de probabilidade. Por exemplo, os conceitos de estratégia, independência (de 
acontecimentos), equilíbrio (de probabilidades), sorte e informação foram trazidos pelos 
alunos pela sua necessidade de falar sobre os acontecimentos e situações relatadas ou 
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criadas durante as actividades. Mas o reportório que foi partilhado pelos alunos foi 
essencialmente dirigido a (i) formas de falar, (ii) formas de endereçar os comentários de 
outros usando um quadro de referência muito distinto do escolar, (iii) internalização de 
novos termos relacionados com o domínio em que trabalhavam (e relacionado com o 
contexto do projecto WebLabs) como por exemplo o de webreport. Os elementos do 
reportório foram progressivamente naturalizados pelos alunos e esta naturalização foi 
feita no uso desses elementos em situação. Por exemplo, os termos controlo, 
programação, autonomia, independência, comportamento foram desenvolvidos em 
contexto quando os alunos se envolveram em actividades com os robots 
LegoMindstorms. 

Na terceira fase do trabalho sobre o Aleatório, os alunos envolveram-se e 
actividade suportada pelo ToonTalk15 sendo introduzidos no ambiente designado de 
Random Garden. Trata-se de um macro elaborado em ToonTalk que permite que os 
alunos efectuem experiências de extracção aleatória de um certo número de objectos de 
um conjunto de objectos variados e representem graficamente as frequências obtidas. 

 
Fig.7: Exemplo de um domínio constituído por 3 flores da espécie A, 3 da espécie B, 1 da espécie C e 2 

árvores 

Fig. 8: Exemplo de ambiente de trabalho no Random Garden em ToonTalk 

 

Um dos pontos essenciais do trabalho em aleatório com o ToonTalk era designado 
de Guess My Garden (Adivinha o Meu Jardim). Os alunos tinham que definir um 
conjunto de elementos (à custa dos elementos base que entendessem, embora o standard 
fosse flores e árvores), isto é, um campo. De seguida faziam um conjunto de extracções 
aleatórias (tipicamente era sugerido que fizessem 100 extracções e 1000 extracções) 
reportando o resultado dessas extracções. O desafio colocado aos outros alunos era que 
procurassem ‘adivinhar’ de onde tinham sido extraídas as amostras aleatórias (por esta 
razão, a designação da tarefa como GuessMy Garden, Adivinha o meu Jardim), ou seja, 

                                                 
15  Para uma ideia geral do ambiente ToonTalk e da programação em acção (por objectos) ver 
www.toontalk.com. 
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saber qual era o campo inicialmente considerado (isto é, o Jardim de onde tinham feitas 
as extracções)16. 

  
 

  
Fig. 9A: Sequência de trabalho no Random Garden para 10 extracções aleatórias de um jardim 

 

  
Fig. 9B: Exemplos de 1000 extracções de dois jardins diferentes 

 
À partida os alunos acediam, em alternativa, ao local de publicação de desafios ou 

ao local de publicação de respostas aos desafios de outros (ver Fig.10). Os alunos 
iniciavam muito rapidamente a produção de “jardins aleatórios” mostrando grande 
versatilidade no uso do software que já lhes era bastante familiar.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Possibilidades de entrada dadas aos alunos 
                                                 
16  Os alunos dispunham de instruções directas acerca desta actividade publicadas no WlPlone (ver 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jfmatos/weblabs/Randomness/GmG_Tutorial.doc.) 
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Os alunos procuravam discutir acerca das possibilidades de constituição do 

conjunto de elementos inicial por análise dos resultados de diferentes extracções 
aleatórias. Tipicamente os alunos incluíam nas suas estratégia a tentativa e erro (isto é, 
procuravam uma definição do campo e depois faziam algumas extracções e 
comparavam o resultado com os valores dados no desafio). Mas rapidamente iniciavam 
uma argumentação fundamentada acerca da viabilidade de, com determinada 
configuração no jardim, obter certos de tipo de resultados na extracção. 

A forma como os alunos procuram identificar o domínio inicial do qual foram 
feitas extracções parece basear-se nos seguintes passos (embora nalguns casos tenham 
sido observadas inversões e sobreposições): 

- apreciação da qualidade dos objectos da amostra extraída 
- apreciação do número de objectos de cada tipo na amostra 
- percepção das quantidades relativas dos diferentes tipos de objectos 
- estimativa do número de objectos a colocar no domínio 
- experimentação com extracção de amostras aleatórias 
Deve ser notada a forma como o software de certo modo determina a forma de 

actuar e de falar durante a actividade. Os alunos falam de “colocar” flores e árvores no 
jardim, “incluir” e “excluir” objectos, fazer “escolhas”, fazer “um certo número de 
extracções”, etc., dando evidência de que estão a fazer experiências laboratoriais em 
matemática utilizando formas de representação sofisticadas. 
 
 

A concluir: a natureza dos cenários de aprendizagem com as TIC 
 
O exemplo que apresentei sucintamente ilustra como a aprendizagem constitui um 

fenómeno emergente da tensão entre a experiência individual e a competência da 
comunidade. As práticas dos alunos no Projecto Weblabs envolveram: 

a) a emergência de empreendimentos conjuntos, visível por exemplo na produção 
de um Glossário acerca do Aleatório, negociado entre os alunos portugueses e italianos; 

b) um engajamento mútuo evolutivo, visível através da quantidade e qualidade das 
interacções dando acesso mútuo a produtos, processos, recursos e ideias na plataforma 
WlPlone, partilha de histórias e de ferramentas, comentários sobre o processo em 
desenvolvimento; 

c) o desenvolvimento de um reportório partilhado, instanciado por exemplo na 
linguagem usada, nas formas de abordar situações e problemas, no estilo de 
representações usadas nos webreports na plataforma WlPlone. 

As aprendizagens dos alunos ocorreram em diversas dimensões: 
i) formas de abordar e usar as TIC. Por exemplo, o ToonTalk foi visto 

inicialmente como um jogo mas esta visão evoluiu para a ideia de ferramenta de 
trabalho com a qual era possível fazer experiências em ciências e em matemática (como 
é visível no caso da actividade no domínio do Aleatório); 
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ii) formas de lidar com os problemas e com os desafios de outros. Por exemplo, o 
aumento da horizontalidade nas relações e discussões encorajou os alunos a considerar 
como recursos não só os professores e os investigadores mas também os outros alunos; 

iii) formas de representar e partilhar ideias. Por exemplo, no aumento da 
qualidade e completude dos webreports publicados por iniciativa dos alunos e sem 
assistência dos professores demonstrando um domínio cada vez mais sofisticado da 
linguagem e dos reportórios necessários; 

iv) uma noção de que saber-se alguma coisa admite diversos graus, escapando da 
dualidade ‘saber - não saber’ e colocando em evidência uma tomada de consciência da 
parcialidade do conhecimento (notória por exemplo no caso das discussões e dos 
registos no Glossário sobre o Aleatório); 

v) a emergência de um sentido notável de prazer na participação com os outros na 
exploração de ‘domínios novos e desconhecidos’, no desafio a outros, na possibilidade 
de explicar a outros os próprios desenvolvimentos. O caso da actividade sobre o tema 
do Aleatório relatado acima ilustra o papel fundamental da audiência. O facto dos 
alunos assumirem que estavam a trabalhar numa comunidade, que tinham uma voz, 
colocava a sua disponibilidade para partilhar os seus resultados num plano de grande 
responsabilidade. Foi a possibilidade desta audiência que reforçou nos alunos a vontade 
de se envolverem na actividade e encontrarem um reportório comum (em diversas 
ocasiões também estruturado pelas ferramentas que estavam a usar). 

O exemplo do desenvolvimento da actividade sobre o Aleatório sublinha 
igualmente a importância das condições criadas pelo ambiente físico e pela organização 
social da actividade em curso: 

a) a colaboração que se revelou sistematicamente como enquadramento das 
formas de participação sustentada, procurando progressivamente encontrar um 
significado comum de aleatório e uma definição que incorporasse diferentes dimensões 
e contemplasse diferentes situações; 

b) a importância do desenvolvimento de um certo background no uso das 
ferramentas em particular do ToonTalk (e das ferramentas da macro GuessMyGarden 
para representação gráfica de frequências) e da plataforma WlPlone, tornou claro que os 
alunos se apropriaram das suas possibilidades e constrangimentos para o estudo e 
experimentação no aleatório; 

c) a dimensão tangível que as TIC trouxeram (nomeadamente através dos robots 
LegoMindstorms) e que permitiu explorar o carácter corporizado de alguns dos 
conceitos envolvidos nas actividades. 

Ao equacionar e pensar o design de cenários de aprendizagem em matemática é 
essencial reconhecer que experiência e competência são constituintes da aprendizagem 
– e, consequentemente, do saber – mas uma não determina a outra. A competência deve 
conduzir à experiência e a experiência deve conduzir à competência. Esta interacção, 
nos dois sentidos, entre competência e experiência é crucial para a evolução da prática. 
Nela reside o potencial para a transformação tanto da experiência como da competência 
e, consequentemente, para a aprendizagem. De facto, a aprendizagem – tomada como 
participação e transformação – pode ser caracterizada como a mudança no alinhamento 
entre experiência e competência. E é neste quadro que competência é sempre 
competência de um colectivo. 

Como regime de competência, todas as práticas, em certo sentido, são uma forma 
de conhecimento e conhecer é participar nessa prática, mas Wenger (1998) refere que 
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este não é um modo muito satisfatório de falar sobre o assunto por duas razões: a 
primeira é porque nas escolas, algumas comunidades organizam (socialmente) as suas 
competências contra o conhecimento proposto pelos currículos institucionais. A 
segunda razão apontada por Wenger (1998) é que o conhecimento não é só uma questão 
das nossas próprias experiências ou dos nossos regimes de competências. É também 
uma questão de posicionamentos das nossas práticas em relação aos discursos e estilos 
históricos, sociais e institucionais (por exemplo, científico, religiosos, político, etc.) 
segundo os quais orientamos as nossas práticas.  

É por isso fundamental que o design de cenários de aprendizagem contemple 
elementos que ajudem o desenvolvimento e sustentação de práticas em que os 
aprendentes sejam protagonistas e não meros espectadores. A aprendizagem – entendida 
como participação numa prática social – implica pertença competente e isso inclui (i) 
mutualidade no engajamento (engajamento com os outros estabelecendo relações em 
que a mutualidade constitui a base da identidade de participação), (ii) responsabilidade 
(entendimento do empreendimento conjunto de um modo profundo gerador de 
responsabilidade favorecendo a sustentabilidade da prática), e (iii) negociabilidade do 
reportório (fazer uso do reportório actual e sensibilidade à sua evolução histórico-
cultural). (Wenger, 1998). 
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Resumo. Situando os termos do debate actual sobre o uso das calculadoras no ensino da 
Matemática, este artigo identifica um conjunto de questões para investigação e reflexão 
por parte dos educadores matemáticos. Trata-se, como o atesta uma revisão da literatura 
sobre investigação em novas tecnologias, de um tema que tem sido muito pouco 
investigado em Portugal. Neste encontro, diversas comunicações sugerem que há 
diversas resistências ao uso da calculadora entre os professores dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico. No entanto, diversas experiências de ensino, tanto no 1.º ciclo como em 
níveis mais avançados evidenciam as potencialidades deste instrumento. Pelo seu lado, 
o estudo do desempenho dos alunos em tarefas matemáticas mostra que o uso da 
calculadora pode ir a par com o desenvolvimento da capacidade crítica relativamente 
aos processos e resultados, no quadro de um efectivo desenvolvimento do sentido do 
número. 
 
 

Introdução 
 
Passados quase vinte anos sobre os primeiros trabalhos dedicados à utilização da 

calculadora no ensino-aprendizagem da Matemática em Portugal, o assunto volta a 
ganhar grande actualidade. Na recente revisão do programa do ensino básico de 2007, 
este foi um dos principais temas que acabou por estar em discussão. Por um lado, 
existem matemáticos, com presença frequente na comunicação social que procuram 
influenciar a comunidade em geral e os pais em particular, considerando o uso da 
calculadora desastroso para a aprendizagem matemática dos alunos (por exemplo, 
Crato, 2004). Por outro lado, os educadores matemáticos tendem a defender a utilização 
criteriosa das calculadoras nos vários níveis de ensino (por exemplo, Ponte, 1987). E, 
por outro lado ainda, os professores parecem divididos: a imprensa associativa defende 
o uso da calculadora (por exemplo, Zenhas, 2005), mas são frequentes as vozes do 
interior da profissão que menorizam ou criticam o seu uso. Posições semelhantes 
observam-se, de resto, em vários outros países (Assude, 2006). 

Os opositores dizem que o uso da calculadora tem efeitos perniciosos sobre a 
aprendizagem dos alunos – diminuindo drasticamente a sua capacidade de cálculo e, por 
consequência, as suas faculdades de raciocínio matemático. Do outro lado, os 
defensores do uso da calculadora apontam diversas vantagens ao uso deste instrumento 
como a possibilidade de utilização de dados realistas nos problemas a propor aos 
alunos, o estímulo à exploração de relações e regularidades e a libertação dos alunos do 
trabalho penoso (em especial, os cálculos fastidiosos), permitindo assim a concentração 
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da sua atenção na elaboração de estratégias e na análise crítica dos resultados obtidos 
(Silva, 1989). 

Em diversos países tem havido investigações, como o estudo sobre o Projecto 
inglês CAN-Calcular Aware Number (Ruthven, Rousham, Chaplin, 1997) e até meta-
análises de investigações, como as de Ellington (2003) e Hembree & Dessart (1992), 
que se debruçam sobre os efeitos das calculadoras nas aprendizagens. No entanto, em 
Portugal este assunto tem sido pouco trabalhado pelos investigadores. Temos assim 
diversas posições fundamentadas em argumentos teóricos, mas pouco ancoradas em 
resultados empíricos credíveis. Daí a expectativa que o trabalho no grupo possa dar a 
conhecer investigações e experiências que permitam lançar uma nova luz sobre questões 
como as seguintes: 

 Os alunos (dos diferentes ciclos) utilizam regularmente a calculadora 
na sala de aula? E fora da sala de aula? Como é que eles vêem a 
calculadora?  

 Ao usar a calculadora, os alunos (de diferentes ciclos) mostram saber 
quando devem usar a máquina, quando devem fazer um cálculo 
mental, ou quando devem fazer um algoritmo escrito? 

 Os alunos (de diferentes ciclos) mostram espírito crítico no uso da 
calculadora ou mostram usá-la de forma cega, sem muita consciência 
do que fazem? (aceitando como bons resultados manifestamente 
incorrectos, não procurando validar os resultados obtidos, etc.) 

 Existem alunos com atitudes muito negativas em relação à calculadora 
e que tendem a não confiar nos seus resultados. Que estratégias pode o 
professor adoptar em relação a esses alunos?  

 O uso da calculadora inibe ou favorece o desenvolvimento do cálculo 
mental nos alunos (de diferentes ciclos)? 

 O uso da calculadora pelos alunos (de diferentes ciclos) vai a par com 
a aprendizagem de conceitos matemáticos? E com o desenvolvimento 
de capacidades como a resolução de problemas, raciocínio e 
comunicação matemática? 

 Os professores de Matemática (dos diferentes ciclos) tendem a deixar 
os alunos usar a calculadora na sala de aula? Se não, com que 
justificação? Se sim, com que justificação? E como o fazem? Deixam 
os alunos usar a calculadora à sua livre vontade ou dão algumas 
orientações? Que tipo de orientações? 

 Como reagem os professores (dos diferentes ciclos) a propostas de 
formação visando uma melhor preparação para a integração da 
calculadora nas suas práticas profissionais? 

 Até que ponto a formação contínua pode contribuir para uma mudança 
de concepção e prática dos professores de Matemática (dos diferentes 
ciclos) relativamente à utilização da calculadora? Como?  

 Tendo em conta o que se sabe da investigação, que recomendações 
deveriam fazer os documentos curriculares portugueses relativamente 
ao uso da calculadora? 

 E que materiais deveriam ser desenvolvidos para a formação dos 
professores (dos diferentes ciclos)? E para apoiar o trabalho do 
professor na sala de aula? 
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 Como podem os manuais apoiar a utilização da calculadora por parte 
dos alunos? Será bom existir um espaço especial dedicado 
exclusivamente à calculadora? 

 
 

Investigações sobre o uso da calculadora por alunos e professores 
 

Neste grupo de discussão debateram-se algumas destas questões relativas ao uso 
da calculadora. Isso foi feito a partir da apresentação e discussão, ao longo de dois dias, 
de sete comunicações suscitadas de outros tantos trabalhos de investigação, alguns já 
concluídos e outros ainda em curso. 

Assim, no seu trabalho, Rui Espadeiro (2008) reconhece e justifica a importância 
do uso das tecnologias na escola, em particular na educação matemática. Efectua um 
levantamento exaustivo dos estudos efectuados em Portugal, ou por autores 
portugueses, desde a década de 80 do século XX aos primeiros anos do século XXI, em 
dissertações de mestrado e teses de doutoramento. O seu objectivo é aprofundar o 
conhecimento sobre a investigação que tem sido feita neste tema, identificar e procurar 
compreender as tendências de investigação e perspectivar o futuro. Para tal, lança 
questões como, por exemplo, Quais foram as recomendações dos currículos sobre a 
utilização de tecnologias no ensino da Matemática? Utiliza uma metodologia de análise 
documental e entrevistas realizadas a professores dos vários níveis de ensino e a 
investigadores. Contextualiza o uso das tecnologias na educação, em Portugal, com 
menção aos vários projectos desenvolvidos durante o decorrer do período em questão, 
assinala os documentos programáticos da área da Matemática e as suas referências à 
utilização das tecnologias, em particular, das calculadoras e, por fim, apresenta uma 
caracterização do corpo documental analisado. Daqui retira algumas conclusões, ainda 
não totalmente consolidadas, e refere também algumas limitações e dificuldades de uma 
investigação deste género. Em particular, indica que enquanto noutros países tem 
havido investigações (e até meta-análises de investigações) que se debruçam sobre os 
efeitos da calculadora na aprendizagem da Matemática, em Portugal, ao longo das 
últimas décadas, poucos foram os trabalhos de investigação dedicados à utilização deste 
instrumento – apenas três no início da década de 90 e dois no da presente década. 

Analisando qual é, afinal, a utilização da calculadora no ensino-aprendizagem da 
Matemática em Portugal, surgem duas investigações, uma ligada às questões da 
aprendizagem, concretamente, no que se refere ao desenvolvimento do cálculo mental, e 
outra relacionada com os professores e as respectivas práticas profissionais. Desta 
forma, Inês Albergaria e João Pedro da Ponte (2008) apresentam uma investigação onde 
procuram perceber as estratégias de cálculo que os alunos utilizam, na presença da 
calculadora, e identificar algumas dificuldades. Têm por suporte, por um lado, o que a 
investigação afirma sobre as vantagens de utilização da calculadora na aprendizagem 
matemática dos alunos e, por outro, a atitude dos professores que temem que os seus 
alunos, ao usar a calculadora, não desenvolvam nem o sentido do número, nem a 
capacidade de aprender outras estratégias de cálculo, nomeadamente cálculo mental e de 
papel e lápis. O estudo envolve três alunos do 6.º ano de escolaridade de nível médio de 
desempenho, de uma escola de Lisboa, aos quais foram propostas tarefas (em contexto 
matemático e extra-matemático) e dada total liberdade sobre o processo de resolução a 
usar. Os alunos puderam, assim, escolher quais os processos de cálculo que melhor os 
satisfaziam – cálculo mental, uso de papel e lápis ou de calculadora. Foram realizadas 
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entrevistas a estes alunos para perceber quais as estratégias de resolução dominantes e 
quais as dificuldades com que cada um se foi confrontando. 

As conclusões apresentadas revelam que perante um mesmo problema os alunos 
escolhem com frequência métodos de cálculo totalmente diferentes. O aluno que erra 
mais problemas é aquele que recorre sistematicamente aos algoritmos usuais de papel e 
lápis e é relutante na utilização da calculadora. Os alunos que mais usam a calculadora 
são os que mostram um espírito crítico relativamente aos resultados e vão, por si 
próprios, corrigindo as suas estratégias. Sem se pretender efectuar generalizações a 
verdade é que, mais uma vez, a investigação desdramatiza a preocupação dos 
professores perante o uso da calculadora e revela que, na resolução de problemas, é 
mais importante o aluno ser crítico perante os resultados e persistente na procura da 
resposta correcta, do que dominar os algoritmos de papel e lápis e não perceber o 
sentido daquilo que faz. 

Noutro trabalho, Elisa Mosquito e João Pedro da Ponte (2008) apresentam os 
resultados de um estudo que incide sobre diversos aspectos da prática lectiva do 
professor de Matemática na sala de aula. Compreender quais as práticas lectivas dos 
professores com referência às orientações curriculares, às tarefas ou situações de 
trabalho propostas aos alunos, aos materiais utilizados, especificamente, calculadoras e 
computadores, ao conhecimento e capacidade de comunicação dos alunos e à avaliação, 
são alguns dos objectivos que se propõem alcançar. Os autores pretendem, pois, 
perceber que currículo os professores põem em acção e também qual a evolução 
demonstrada sobre a utilização das tecnologias na sala de aula, desde o estudo 
Matemática 2001. A metodologia utilizada baseia-se na análise de um questionário 
aplicado a vários professores do 3.º ciclo do ensino básico de escolas do centro e 
arredores de Lisboa.  

Algumas das conclusões que retiram dizem respeito à utilização da calculadora. 
Concluem, por exemplo, que 93% dos professores assume que os seus alunos utilizam a 
calculadora na sala de aula, mas destes 72% afirma que a utilizam na resolução de 
cálculos simples. As tarefas propostas aos alunos vão desde o estudo das sequências 
numéricas, com utilização da tecla da constante, até às regras de prioridade das 
operações e utilização de parêntesis, ou ao cálculo aproximado da raiz cúbica (sem 
utilização da tecla respectiva). As reservas destes professores perante a utilização da 
calculadora são, mais uma vez, o receio quanto ao seu uso inadequado e abusivo por 
parte dos alunos. A comparação deste estudo com o Matemática 2001 revela que há 
aqui uma maior percentagem de professores que dizem utilizar a calculadora em todas 
ou quase todas as aulas, mas também uma ligeira subida na percentagem de professores 
que afirma nunca/raramente os seus alunos usam a calculadora na sala de aula, o que 
não nos pode deixar de requerer uma reflexão Esta investigação evidencia uma grande 
distância entre a atitude negativa ou passiva de muitos professores perante a utilização 
das tecnologias, em particular, das calculadoras, na sala de aula de Matemática, e as 
experiências de ensino relatadas também neste grupo de discussão e que se referem de 
seguida. 

Assim, Marco Pereira e António Guerreiro (2008) apresentam uma comunicação 
cujo objectivo é perceber se os alunos, após a utilização da calculadora na resolução de 
actividades matemáticas se tornam dependentes da máquina e relutantes em realizar 
cálculos mentais ou utilizar algoritmos de papel e lápis. O estudo incidiu numa turma do 
3.º ano de escolaridade de uma instituição do ensino particular e cooperativo de Olhão e 
a recolha de dados decorreu em três fases – identificação de diferentes estratégias 
usadas pelos alunos, na resolução de problemas, sem a calculadora (fase 1); utilização 
da calculadora na resolução de tarefas matemáticas (fase 2); e resolução de tarefas em 
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que os alunos podiam escolher livremente utilizar ou não a calculadora (fase 3). A 
análise dos dados tem um carácter qualitativo e baseia-se na interpretação das várias 
resoluções apresentadas pelos alunos, na identificação de regularidades entre os grupos 
e também de alguns aspectos singulares. Perante alguns dos resultados apresentados, 
ressalta a ideia que, na 1.ª fase, surgem algoritmos sem sentido; na 2.ª fase, o processo 
tentativa-erro e a validação dos resultados tomam um papel importante na resolução dos 
problemas; e, na 3.ª fase, a calculadora surge para fazer cálculos com números grandes e 
para explorar regularidades. Em conclusão, os autores apresentam a ideia de que os 
alunos mantêm as estratégias de cálculo e de resolução de problemas que já possuíam 
antes da utilização da calculadora e que a encaram mais como um auxiliar de cálculo. 

Noutra comunicação, Ana Paula Mestre, Nélia Amado e Susana Carreira (2008) 
apresentam uma experiência de utilização da calculadora com alunos do 6.º ano na 
resolução de uma actividade de investigação. Têm como objectivo responder a questões 
como: Quais os processos matemáticos utilizados pelos alunos ao realizarem 
actividades de investigação? O recurso à calculadora na resolução de problemas afasta a 
ideia de que a sua utilização somente conduz a um meio facilitador de cálculo? O 
trabalho é teoricamente suportado na importância da exploração de actividades de 
investigação na sala de aula e nas orientações curriculares quanto ao uso das 
calculadoras. A experiência concreta, na sala de aula, leva à recolha de dados através da 
observação directa feita pela professora, das resoluções escritas dos alunos e das 
respostas a um questionário aos alunos. 

A actividade de investigação na sala de aula tem cinco fases distintas e, em cada 
uma delas, apresentam-se os desempenhos dos vários alunos. As autoras salientam que 
a calculadora foi para eles um recurso imprescindível, devido à natureza das actividades 
propostas. A calculadora não é aqui encarada como apenas um recurso para cálculos 
morosos mas permite todo um processo de resolução que, de outra forma, não tem 
qualquer sentido. Os papéis do professor e do aluno, na sala de aula, têm hoje um 
carácter diferente, o que permite que também a calculadora seja encarada de forma 
diferente. 

Por último, Erivam Laureano e Kátia Medeiros (2008), apresentam uma 
experiência didáctica que tem como objectivo principal iniciar o estudo do conceito de 
logaritmo através de uma situação-problema e com recurso à utilização da calculadora 
científica. Contextualizam o tema através de uma breve nota histórica sobre o ensino do 
conceito de logaritmo e as orientações curriculares relativas à utilização da calculadora 
no Brasil. Justificam, sob o ponto de vista didáctico, a escolha de uma 
situação-problema, apresentam a metodologia desenvolvida, analisam os resultados e 
indicam que a situação-problema utilizada propiciou aos alunos a aquisição inicial do 
conceito de logaritmo. 

Até agora, percorreu-se a utilização da calculadora e os efeitos daí resultantes para 
a aprendizagem dos alunos. Na última comunicação, Célia Mercê e João Pedro da Ponte 
(2008) tratam a formação de professores de Matemática, com o objectivo de 
compreenderem de que forma a formação contínua de professores poderá ajudar os 
professores do 2.º ciclo a reflectir sobre as suas concepções e práticas relativamente ao 
uso da calculadora. O enquadramento teórico aborda a utilização da calculadora no 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática, em particular, na resolução de 
problemas, no desenvolvimento do sentido do número e na aprendizagem dos números 
e das operações. Os autores relacionam a utilização da calculadora com a atitude dos 
alunos face à Matemática, com a prática do professor e com as orientações curriculares. 
Apresentam, por fim, os resultados iniciais de um estudo de caso onde se realçam as 
concepções algo ambíguas da professora sobre a utilização da calculadora, a forma 
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como o faz (ou não faz) na sua sala de aula e as reflexões e questões que a própria 
produz sobre as sessões de formação onde estava integrada. Os autores sugerem que a 
formação contínua de professores pode ter um papel relevante quanto à mudança de 
concepções e à reflexão sobre as próprias práticas, em particular, no que concerne à 
utilização da calculadora. 

 
 

A concluir 
 
Os estudos apresentados no grupo proporcionam um conhecimento mais concreto 

da investigação que actualmente se faz em Portugal neste campo. Como mostra o estudo 
de Espadeiro (2008), depois de um interesse inicial no início dos 90, houve um 
alheamento generalizado por esta questão. Os investigadores terão assumido que o uso 
da calculadora – defendido nos programas oficiais do ensino básico – era um dado 
adquirido sobre o qual não valeria a pena gastar muita energia. Alguns sinais vindos das 
escolas já podiam levar-nos a duvidar que esse seria o caso, e os estudos apresentados 
neste encontro (Mercê & Ponte, 2008; Mosquito & Ponte, 2008) mostram que há um 
número significativo de professores que se opõe ao uso da calculadora e outro grupo 
que, sem se opor abertamente, usa este instrumento de forma rotineira, sem tirar dele 
grande partido. 

Por outro lado, diversas experiências de ensino (Laureano & Medeiros, 2008; 
Mestre, Amado & Carreira, 2008; Pereira & Guerreiro, 2008) mostram com clareza que 
práticas inovadoras, integrando o uso da calculadora, são possíveis em aulas dos 
diversos ciclos do ensino básico. Essas práticas envolvem não só o uso da calculadora 
mas também outras vertentes como a ênfase em tarefas de exploração e investigação, a 
resolução de problemas, o uso de dados realistas, bem como uma ênfase na 
comunicação e interacção na sala de aula. 

O estudo de Albergaria e Ponte (2008) mostra que os alunos (no 2.º ciclo) que 
usam a calculadora são os que evidenciam maior espírito crítico em relação aos 
resultados que vão obtendo, confrontando-os com os dados iniciais e as características 
do contexto do problema. Em compensação, os alunos que realizam os cálculos através 
do algoritmo, ao fazerem um esforço suplementar para executar correctamente todos os 
passos, perdem capacidade de concentração para avaliar criticamente todos os aspectos 
importantes da resolução de um problema. Trata-se de um resultado de um estudo 
exploratório, que não pode ser generalizado, mas que sugere que o uso da calculadora 
pode ser mais proveitoso para o desenvolvimento da capacidade de resolução de 
problemas do que a insistência nos algoritmos. 

Muitas das questões inicialmente propostas para debate no grupo subsistem ou 
carecem de aprofundamento. As discussões realizadas consideraram algumas delas, não 
chegaram a abordar outras, e não as esgotaram propriamente. Mas os trabalhos 
realizados mostraram com clareza que este é um campo importante de investigação 
sobre as concepções e práticas dos professores e sobre as aprendizagens dos alunos. 
Muitas são, portanto, as portas abertas à investigação, quer em relação à atitude dos 
alunos e dos professores no respeitante à utilização da calculadora, quer em relação às 
orientações curriculares e ao papel dos manuais escolares, quer ainda em relação ao 
ponto de vista da sociedade actual. São, assim, desafios que ficam para novos trabalhos 
a realizar pelos investigadores interessados. 
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Resumo: Em Portugal, como noutros países, os programas escolares recomendam a integração da 
calculadora no ensino da Matemática. A investigação tem apontado diversas vantagens deste instrumento 
para a aprendizagem matemática dos alunos. No entanto, muitos professores continuam a temer os efeitos 
do uso da calculadora no desenvolvimento da capacidade de cálculo escrito dos alunos. Assim, torna-se 
relevante conhecer as estratégias de cálculo que os alunos utilizam na presença da calculadora e 
identificar eventuais dificuldades. Este estudo foi conduzido com três alunos do 6.º ano de escolaridade, 
com desempenho académico regular e equivalente de uma escola de Lisboa, mas com diferentes hábitos 
de uso da calculadora. Foi-lhes proposto um conjunto de tarefas para resolver, incentivando-os a 
recorrerem a estratégias pessoais usando o método de cálculo que entendessem. As tarefas propostas 
incluem situações problemáticas em contextos da vida real, bem como questões puramente matemáticas. 
Os alunos foram incentivados a exprimir oralmente os seus raciocínios, de forma a perceber-se as suas 
estratégias de cálculo. Foi feito um registo áudio destas entrevistas, posteriormente transcritas. A análise 
dos dados revelou as estratégias dominantes de resolução dos problemas para cada aluno bem como 
vários aspectos do seu sentido do número. Verificou-se que os alunos que privilegiaram o uso da 
calculadora na resolução das tarefas revelaram um sentido crítico apurado em relação aos resultados 
obtidos, operações utilizadas e adequação ao contexto, ao contrário do aluno que usou sobretudo os 
algoritmos de papel e lápis. 

 
 

Introdução 
 

Todos os dias somos confrontados com um enorme volume de informação 
numérica nas mais variadas representações – diagramas, gráficos, tabelas com números 
inteiros, numerais decimais, fracções, percentagens, etc.. O desenvolvimento do sentido 
do número e de estratégias eficazes de cálculo mental são essenciais à interpretação 
destes dados e à tomada de decisões críticas e fundamentadas. Para isso, é importante 
que os alunos desenvolvam a capacidade de realizar cálculos exactos e aproximados, 
recorrendo aos algoritmos escritos, à calculadora e ao cálculo mental. 

Até há muito pouco tempo, os algoritmos escritos, eram o único processo de 
cálculo que se encontrava à disposição de todos. Consequentemente, para formar alunos 
competentes capazes de resolver problemas numéricos, a escola centrava o seu trabalho 
no ensino de algoritmos. Contudo, a generalização do uso dos instrumentos 
tecnológicos obriga repensar esta situação. Serão os algoritmos de papel e lápis os 
processos de cálculo mais eficazes e adequados para as situações com que os alunos se 
confrontam? 

Esta investigação tem como objectivo aprofundar o conhecimento acerca da 
escolha do processo de cálculo na resolução de tarefas diversas por alunos do 6.º ano de 
escolaridade e da sua relação com o desenvolvimento do sentido do número. De forma 
mais específica, procuramos responder às seguintes questões: (i) De que modo o 
desenvolvimento do sentido do número se relaciona com os diferentes processos de 
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cálculo usados pelos alunos? (ii) Quais as razões que levam os alunos a optar por um 
dado processo de cálculo (mental, algoritmo escrito, calculadora), na resolução de uma 
tarefa. 

 
 

Sentido do número 
 
Até ao início do século XX, o ensino da Matemática centrou-se na Aritmética. 

Assim, na escola primária ensinavam-se fundamentalmente os algoritmos de cálculo 
escrito das quatro operações fundamentais. Progressivamente, foi-se alargando o campo 
da Matemática escolar, passando a incluir A Medida, a Geometria e a Análise de dados. 
Porém, o pilar central do ensino da Matemática continuou a ser a Aritmética. O 
aparecimento da Matemática Moderna fez surgir a Lógica e a Teoria de Conjuntos e a 
dar mais atenção às propriedades das operações. Foi também nesta altura que se 
começou a ponderar o uso de instrumentos de cálculo e de análise de dados como a 
régua de cálculo e o computador, colocando em questão o papel dos algoritmos escritos 
tradicionais.  

Desde há muito que os educadores matemáticos reconhecem a importância da 
atribuição de significado à Matemática. Numa primeira aproximação, o sentido do 
número pode ser considerado como a atribuição de sentido aos números, capacidade que 
se prende com a atribuição de um significado real aos símbolos matemáticos (Fosnot & 
Dolk, 2001). No entanto, esta caracterização mostra-se bastante vaga e, sobretudo, 
insuficiente para responder às exigências que a sociedade coloca actualmente aos 
cidadãos.  

Crowther (1959) descreve numeracia como a capacidade de lidar com as 
exigências matemáticas na comunidade onde estamos integrados, perspectiva que exige 
à investigação em Educação Matemática uma análise do que é fundamental em cada 
momento. Se analisarmos o conhecimento matemático que é exigido hoje em dia ao 
comum dos indivíduos, rapidamente chegamos à conclusão que o sentido do número 
necessário a uma plena integração na sociedade não se limita à capacidade de fazer 
cálculos escritos. Saber fazer estimativas, avaliar a correcção da conta do restaurante, 
determinar a promoção mais conveniente no supermercado são, com certeza, de grande 
utilidade para todos nós. 

McIntosh et al. (1992) procuram definir sentido do número de forma adequada 
aos nossos dias: 

 
O sentido do número surge como a compreensão geral dos números e das 
operações, em paralelo com a capacidade e inclinação para utilizar este 
conhecimento de forma flexível de forma a fazer julgamentos 
matemáticos e a desenvolver estratégias eficazes para lidar com os 
números e as operações (p. 3).  
 

Segundo estes autores, a forma como o sentido do número se expressa varia 
segundo diferentes dimensões da actividade matemática. A escolha de um processo de 
cálculo adequado a cada situação, seja escrito, mental ou recorrendo à calculadora, 
reflecte o maior ou menor grau de desenvolvimento do sentido do número. Também a 
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correcta interpretação e utilização dos resultados obtidos através de um dado processo 
de cálculo constitui um importante aspecto do sentido do número. Procurou-se assim 
construir um modelo que permitisse definir e delimitar de forma clara as diferentes 
vertentes de sentido do número (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dimensões do sentido do número (McIntosh et al., 1992) 
 

Valor posicional 
Relações entre números representados de 

diferentes formas 
Sentido da 

ordenação dos 
números Ordenar números representados de forma 

igual ou diferente 
Gráfica e simbólica 

Representações equivalentes 
Múltiplas 

representações de 
um número Comparação com valores de referência 

Comparação com um referencial físico Sentido de grandeza 
relativa e absoluta 

dos números Comparação com um referencial matemático 

Matemática 

Conheciment
o de e 

facilidade 
com os 

números 

Sistema de valores 
de referência 
(benchmarks) Pessoal 

Operar com números inteiros Compreender o 
efeito das operações Operar com números racionais (na 

representação fraccionária e decimal) 
Comutatividade 
Associatividade 
Distributividade 

Identidades fundamentais 

Compreender as 
propriedades 
matemáticas 

Inversos 
Adição/multiplicação 

Subtracção/divisão 
Adição/subtracção 

Conheciment
o e facilidade 

com as 
operações 

Compreender a 
relação entre as 

operações Multiplicação/divisão 
Reconhecer dados como exactos ou 

aproximados 
Compreensão das 
relações entre o 

contexto e os 
cálculos adequados 

Consciência de que as soluções podem ser 
exactas ou aproximadas 

Capacidade para criar e/ou inventar estratégias 
Capacidade de aplicar estratégias diferentes 

Consciência da 
existência de 

múltiplas estratégias 
de resolução 

Capacidade para escolher uma estratégia 
eficaz 

Facilidade com vários métodos de cálculo 
(mental, calculadora, algoritmos escritos) 

Predisposição para 
utilizar uma 

representação e/ou 
método eficaz Facilidade em escolher números “eficazes” 

Reconhecer a razoabilidade dos dados 

Sentido do 
número 

 
A inclinação e 

capacidade 
para usar os 
números e os 

métodos 
quantitativos 
como meio 

para a 
comunicação, 
processamento 
e interpretação 

de dados. 
Resulta na 

conclusão de 
que os 

números são 
úteis e de que 
a matemática 

tem uma 
determinada 
regularidade 
(faz sentido). 

Aplicar o 
conheciment
o e facilidade 

com os 
números e as 

operações 
aos contextos 

de cálculo Inclinação para rever 
os dados e o 

resultado com 
sensibilidade 

numérica 

Reconhecer a razoabilidade dos cálculos 

 
 
 

Instrumentos de cálculo 
 

Ao longo da história podemos identificar diversos instrumentos de cálculo que 
foram sendo utilizados, de acordo com a sua finalidade. Durante a alta idade média, 
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quando os cálculos se realizavam de forma morosa e difícil, era valorizada a capacidade 
de calcular mentalmente. Nesta época, o ábaco era o instrumento de cálculo privilegiado 
na Europa. Foi apenas no séc. XII que, com a generalização do sistema de numeração 
decimal, este começou a ser substituído progressivamente pelos algoritmos escritos de 
transporte. Esta mudança não decorreu sem conflitos e acesa discussão entre os 
matemáticos. A simplicidade do método era vista como um “facilitismo” prejudicial ao 
desenvolvimento das capacidades intelectuais e permitia uma democratização do saber 
tida como negativa pela comunidade científica da época (Guejd, 1996, citado por 
Fosnot & Dolk, 2001). 

Os algoritmos de transporte que utilizamos actualmente são uma invenção do 
matemático Muhamad ibn Musa al-Khwarizmi do início do séc. IX. Estes algoritmos 
revolucionaram a forma como se calcula no mundo inteiro. A democratização do “saber 
calcular” contribuiu para a extensa aceitação deste método. Contudo, a grande 
revolução que os algoritmos trouxeram ao cálculo prende-se com o registo escrito do 
processo de cálculo, em oposição à utilização do ábaco que não permite o registo do 
processo na sua totalidade (Fosnot & Dolk, 2001). 

Os algoritmos mantiveram o estatuto de método de cálculo mais eficiente até à 
actualidade, devido às grandes vantagens que apresentam. Como indicam Brocardo, 
Serrazina e Kraemer (2003), essas vantagens são essencialmente duas: a generalidade – 
o algoritmo pode ser usado com quaisquer números; e a eficácia – um algoritmo conduz 
sempre a uma resposta certa, ou seja, desde que se usem bem as regras, temos a certeza 
de chegar a um resultado correcto. 

Contudo, o recurso a algoritmos escritos pode apresentar desvantagens. A 
desistência de estratégias pessoais de cálculo é uma delas. O recurso a estratégias 
pessoais, utilizando referenciais próprios bem estruturados, contribui para a progressiva 
optimização da competência de cálculo do aluno. O sentido do valor posicional do 
número é também reforçado, pois, tal como é sugerido por Kamii, Lewis e Livingston 
(1993), ao recorrer a uma estratégia pessoal, o aluno lida com o número na sua 
totalidade, “partindo-o” ou aproximando-o de forma a obter números mais 
“simpáticos”. Estes autores analisaram as estratégias de cálculo de alunos que dividem 
em três grupos distintos: (i) aprenderam os algoritmos na escola; (ii) aprenderam os 
algoritmos fora da escola; e (iii) não aprenderam os algoritmos. Os resultados dos 
alunos do terceiro grupo foram claramente superiores, apresentando menor quantidade 
de erros. Ao analisar as respostas erradas de todos os alunos, verificou-se que as 
respostas do terceiro grupo eram mais próximas do resultado exacto que as dos alunos 
que utilizavam o algoritmo aprendido na escola. 

O aparecimento da calculadora e do computador coloca a utilização dos 
algoritmos escritos sob uma nova perspectiva. A utilidade destes permanece na 
realização de cálculos com números de grandeza elevada, com muitos dígitos ou com 
muitas casas decimais, com os quais é difícil lidar. Contudo, devemos perguntar-nos 
enquanto educadores matemáticos se o ensino de algoritmos escritos deverá ser o ponto 
fulcral do ensino-aprendizagem, ou deverá privilegiar-se outra abordagem ao 
desenvolvimento da capacidade de cálculo, nomeadamente valorizando o sentido de 
número e o recurso a estratégias de cálculo mental? 

A capacidade para calcular mentalmente é essencial a todos, nomeadamente no 
dia-a-dia. Para além disso, tem por base o uso de estratégias e referenciais pessoais, o 
que se traduz na utilização dos números com sentido. Como refere Sowder (1989), 
permite aos alunos relacionar conceitos e aptidões, o que contribui para o 
desenvolvimento da compreensão de como os números e as operações funcionam, 
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estimulando o seu sentido do número. A autora refere ainda um conjunto de 
características das estratégias de cálculo mental, que vêm reforçar esta ideia: (i) São 
variáveis, o que permite que cada pessoa escolha a sua estratégia pessoal; (ii) São 
flexíveis, adaptando-se aos números utilizados; (iii) São holísticas, no sentido em que se 
lida com o número na sua globalidade, e não algarismo a algarismo; (iv) Requerem a 
compreensão de todo o processo de cálculo, forçando o aluno a focar a sua atenção no 
problema apresentado; e (v) Permitem a obtenção de resultados mais aproximados, uma 
vez que frequentemente se trabalha da esquerda para a direita com os números. 
Contudo, o cálculo mental é uma estratégia pertinente quando se trabalha com números 
de uma certa ordem de grandeza (Sowder, 1989). Fora desse quadro, é necessário 
recorrer a outros processos de cálculo, incluindo a calculadora.  

Mamede (2001) realizou um estudo com alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
centrado na utilização da calculadora na sala de aula. Este instrumento permite que os 
alunos realizem cálculos de forma rápida e exacta. Contudo, alunos com um sentido do 
número pouco desenvolvido pareceram não aproveitar este potencial plenamente, não 
tendo sensibilidade para avaliar a plausibilidade dos resultados obtidos.  

Um dos benefícios apontados pela investigadora ao uso da calculadora é permitir 
o acesso à resolução de tarefas exploratórias ou de investigação a alunos com 
dificuldade na utilização de algoritmos escritos. Este instrumento dá a todos os alunos a 
oportunidade de desenvolver o seu raciocínio matemáticos na identificação de 
propriedades numéricas, estabelecimento de generalizações e determinação de padrões 
numéricos. A atenção dos alunos foca-se na tarefa, na situação apresentada e não no 
procedimento de cálculo. Favorece assim a interpretação dos dados dos problemas e dos 
resultados obtidos bem como da sua plausibilidade. O desenvolvimento da comunicação 
parece também ser beneficiado, pois “a existência de dificuldade de cálculo entre alunos 
pode inibir a discussão de processos de cálculo” (Mamede, 2001, p.120) O uso da 
calculadora permite trabalhar na sala de aula com números grandes e com muitas casas 
decimais, levando os alunos a explorar mais profundamente o seu conhecimento dos 
números. 

Fosnot e Dolk (2001) definem o cálculo acompanhado de sentido do número, 
como a capacidade de olhar para os números com sentido crítico e escolher um 
processo de cálculo adequado aos números em questão, em oposição à aplicação de uma 
estratégia universal, independente dos números e do contexto. Esta capacidade é 
desenvolvida à medida que os alunos vão construindo um referencial matemático, 
suportado por vezes em referenciais físicos e simbólicos (McIntosh et al., 1992).  

Em Portugal, o Currículo Nacional do Ensino Básico (ME, 2001) indica que a 
competência matemática é fundamental a todos os cidadãos e deve ser desenvolvida 
pelos alunos na escola. Esta competência inclui aptidões, capacidades, predisposições e 
tendências entre as quais “a aptidão para decidir sobre a razoabilidade de um resultado e 
de usar, consoante os casos, o cálculo mental, os algoritmos de papel e lápis ou os 
instrumentos tecnológicos” (idem, p. 57). Segundo este documento, que sugere a 
utilização de recursos diversificados, incluindo a calculadora elementar, trata-se de 
“promover o desenvolvimento integrado de conhecimentos, capacidades e atitudes” 
(idem, p. 58), e não o treino de técnicas de cálculo de forma isolada e 
descontextualizada. 

Pelo seu lado, no Programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007), o 
estudo do tema Números e operações tem como base três ideias centrais: “(i) promover 
a compreensão dos números e operações, (ii) desenvolver o sentido do número e, (iii) 
desenvolver a fluência no cálculo” (idem, p. 7). Preconiza-se a aprendizagem dos 
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algoritmos com compreensão, sendo valorizado o papel dos instrumentos tecnológicos, 
nomeadamente a calculadora elementar, evidenciando a sua importância na realização 
de tarefas de investigação, resolução de problemas e na exploração de regularidades 
numéricas. 

 
 

Metodologia 
 

Para conhecer a forma como os alunos usam os diferentes processos de cálculo na 
resolução de problemas e exercícios, procurámos estudar as suas estratégias, 
nomeadamente a sua escolha de instrumento de cálculo, em diversas situações. 
Interessava-nos perceber o que os motiva a optar por um determinado processo de 
cálculo e de que forma esta escolha se relaciona com a natureza da tarefa.  

O estudo integra-se assim no paradigma interpretativo, tendo por pressuposto que 
toda a interacção humana é mediada pela interpretação (Bogdan & Bliken, 1991). 
Nenhum objecto, pessoa, situação ou acontecimento tem um significado em si mesmo, 
este é-lhe atribuído pelos seres humanos. O foco da análise localiza-se no 
“comportamento físico e ainda nos significados que lhe são atribuídos pelo actor e por 
aqueles que interagem com ele. O objecto de pesquisa é a acção e não o 
comportamento” (Erickson, 1986, p. 126). Desta forma, usámos entrevistas clínicas para 
recolha de dados, uma vez que permite a identificação das concepções dos alunos sobre 
os diferentes processos de cálculo. Realizaram-se entrevistas a três alunos do 6.º ano de 
escolaridade, que foram audiogravadas e posteriormente transcritas. Os participantes do 
estudo são alunos da primeira autora, todos eles com desempenho académico regular e 
equivalente, a quem foi solicitada a sua colaboração neste trabalho. As entrevistas 
foram realizadas fora da sala de aula, num período previamente combinado para o 
efeito. 

Foi proposta a cada aluno a realização de um conjunto de tarefas (em anexo), a 
resolver através de qualquer tipo de estratégia, mas explicando a razão da escolha bem 
como o raciocínio efectuado. As tarefas abrangiam vários aspectos do tema Números e 
operações do programa de Matemática do ensino básico e pretendiam salientar 
diferentes aspectos do sentido do número, nomeadamente as operações com números 
racionais, as diversas representações dos racionais, a necessidade de analisar os dados e 
os resultados com sentido crítico. As tarefas dividiam-se em dois grandes grupos: (i) 
tarefas contextualizadas em situações reais, em que se pretendia perceber de que forma 
o contexto do problema influenciava a escolha do processo de cálculo pelos alunos, bem 
como a capacidade de adequar a estratégia ao problema; e (ii) cálculos puramente 
matemáticos, em que se pretendia perceber se os alunos usavam estratégias semelhantes 
ou diferentes das usadas anteriormente, bem como se a ausência de contexto “real” 
influenciava a escolha do processo de cálculo. 
 
 

Estratégias e sentido do número 
 
João 
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João é um aluno de 15 anos, que chegou a Portugal em Dezembro de 2007. 
Frequentava no Brasil o equivalente ao 7.º ano de escolaridade, mas após uma avaliação 
realizada na escola, foi integrado numa turma do 6.º ano. Apresenta um rendimento 
escolar regular e satisfatório em todas as áreas disciplinares, nomeadamente em 
Matemática. Afirma ter já usado a calculadora elementar na sala de aula para realizar 
algumas tarefas em anos lectivos anteriores. 

Na realização das tarefas deste estudo, João mostrou-se muito reticente em usar a 
calculadora, privilegiando sobretudo o uso de algoritmos escritos (tabela 2). É um aluno 
muito proficiente na aplicação deste processo de cálculo, tendo errado os algoritmos 
apenas uma vez (na tarefa 3), ao não alinhar as ordens dos números (figura 1). 
 

Tabela 2 – Processos de cálculo utilizado em cada tarefa por João 
 

 1a) 1b) 2a) 2b) 3 4 5 6 7 8 9a) 9b) 9c) 9d) 9e) 9f) 9g) 9h) 9 i) 
Papel e lápis                    
Calculadora                    

Cálculo mental                    
 

 

 
Figura 1 – Estratégia de resolução da tarefa 3 do João 

 
O erro deste aluno é muito comum e prende-se com a falta de sentido crítico em 

relação aos resultados, aos dados e ao contexto do problema. É também um dos 
problemas da utilização dos algoritmos usuais de transporte, que obrigam a que se foque 
a atenção nos algarismos e não no número na sua globalidade. 

O conceito de número racional parece não ser claro para este aluno, pois limitou-
se a aplicar a regra da adição de números racionais, sem conseguir obter uma 
representação mais adequada à situação, nomeadamente na tarefa 8 (figura 2). 

 

 
Figura 2 – Estratégia de resolução da tarefa 8 do João 

 
Assim, e apesar de revelar ser competente na execução dos algoritmos das quatro 

operações, o aluno demonstrou um sentido do número pouco desenvolvido, 
nomeadamente no que diz respeito à inclinação para rever o resultado à luz dos dados, 
atendendo ao valor posicional, à interpretação correcta de diferentes representações dos 
números e à compreensão do efeito das operações nos números.  
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Marta 
 

Marta frequenta o 6.º ano pela primeira vez, sem ter tido anteriormente qualquer 
retenção. Utilizou pela primeira vez a calculadora elementar na sala de aula no ano 
lectivo anterior, em tarefas de exploração e investigação de propriedades dos números e 
das operações. No 6.º ano, a calculadora continua a ser utilizada na sala de aula, embora 
com fraca regularidade (mensalmente). No entanto, a aluna apropriou-se da calculadora 
com muita segurança, utilizando-a na resolução da maioria dos problemas (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Processos de cálculo utilizado em cada tarefa por Marta. 
 

 1a) 1b) 2a) 2b) 3 4 5 6 7 8 9a) 9b) 9c) 9d) 9e) 9f) 9g) 9h) 9 i) 
PL                    

Calc                    
CM                    

 
A aluna utilizou a calculadora sempre com uma correcta interpretação dos dados e 

dos resultados obtidos, aspecto importante do sentido do número. De acordo com 
McIntosh et al. (1992), uma pessoa com o sentido do número desenvolvido interpreta os 
resultados à luz do contexto do problema, avaliando a sua razoabilidade. Esta 
capacidade metacognitiva implica também uma avaliação das possíveis estratégias, o 
que pode conduzir a optar por resolver a mesma tarefa recorrendo a outro processo de 
cálculo, revelando assim compreensão de que existe mais do que uma estratégia que 
conduz a uma resposta correcta. Isso verificou-se com esta aluna nas tarefas 5, 8 e 9g). 

Apesar de privilegiar o uso da calculadora, percebe-se que Marta continua a valorizar os 
algoritmos escritos, utilizando-os com alguma frequência nestas tarefas. A aluna justifica esta escolha 
com a sua utilidade para a rápida resolução de problemas. Contudo, reconhece que o uso da 
calculadora a pode conduzir à solução de um problema ainda mais rapidamente. 

 
Inês – E achas que quando tens de fazer um cálculo, a melhor maneira é 

fazer no papel? 
Marta – Ah, não, mas assim também aprendemos a fazer os cálculos mais 

rapidamente. 
Inês – Sim, aprendemos a fazer cálculos mais rapidamente, mas 

resolvemos os problemas mais rapidamente? 
Marta – Não, é com a calculadora… 
Inês – Pode ser a calculadora? 
Marta – Claro! 
 

É de referir que grande parte das tarefas realizadas por Marta nos primeiros anos 
de escolaridade se prendeu com a rápida e eficiente execução de algoritmos escritos. Por 
isso, esta sua opinião parece estar associada à sua experiência na aula de Matemática 
neste ano lectivo e no anterior.  

 

Álvaro 
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Álvaro frequenta pela segunda vez o 6.º ano de escolaridade, tendo sido retido no 
ano lectivo precedente. Em anos lectivos anteriores o uso da calculadora não foi 
permitido. No início do presente ano lectivo mostrou bastante renitência em relação à 
calculadora, recusando-se a utilizá-la e não reconhecendo validade às estratégias dos 
colegas que a usavam. Progressivamente, foi-se mostrando mais disponível para utilizar 
este instrumento em algumas situações. Neste estudo, utilizou quase exclusivamente a 
calculadora como processo de cálculo nas tarefas propostas (tabela 4). 

 
Tabela 4 – Processo de cálculo utilizado em cada tarefa pelo Álvaro. 

 
 1a) 1b) 2a) 2b) 3 4 5 6 7 8 9a) 9b) 9c) 9d) 9e) 9f) 9g) 9h) 9 i) 
PL                    

Calc                    
CM                    

 
Apesar de demonstrar uma clara preferência pelo uso da calculadora, Álvaro 

apoiou sempre o seu raciocínio em representações diversificadas dos números e das 
situações. A capacidade para representar uma situação de formas diferentes aumenta a 
respectiva compreensão e suporta a comunicação do raciocínio pelo aluno. Do mesmo 
modo, a comparação com um referencial (físico ou matemático), traduz o nível de 
desenvolvimento do sentido do número na sua vertente de conhecimento e facilidade 
com os números (McIntosh et al., 1992).  

De forma a avaliar a plausibilidade do resultado obtido para a tarefa 8, Álvaro 
comparou a quantidade de sumo com a capacidade de uma garrafa de água. De forma 
análoga, recorreu ao uso de uma diferente representação dos números racionais quando 
constatou que alguns dos números da tarefa 8 e da tarefa 9b) eram os mesmos, 
encontrando-se apenas representados de formas diferentes.  

A utilidade da calculadora para Álvaro é agora indiscutível. Descreve a sua 
utilidade em situações de resolução de problemas utilizando argumentos de diversos 
níveis, muito semelhantes aos elencados por diversos autores (como Brocardo, 
Serrazina & Kramer, 2003; Mamede, 2001; Ruthven, 1998). É também claro que o 
aluno considera que a calculadora tem algumas limitações enquanto instrumento de 
cálculo, pelo que a sua utilização deve ser acompanhada de um forte sentido crítico, 
bem como de alguns cuidados: 

 

Inês. – Então não tem dificuldade nestes problemas? 
Álvaro – Porque quando é com números grandes e para não estar a perder 

muito tempo, uso a calculadora... 
Inês – Porque poupas tempo. E tens a certeza que não erras, ou quando 

usas a calculadora também podes te enganar? 
Álvaro – Posso, se me enganar a meter o número, e não reparar, posso 

me enganar. 
Inês – E os resultados? Se inserires bem os números tens a certeza que o 

resultado está certo? 
Álvaro – Claro que está certo! 
Inês – Então e se escolheres mal a operação que tens de fazer, se 

interpretares mal o problema? 
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Álvaro – Eu depois vou… Quando acabar, corrijo, se vir que tenho 
alguma coisa de “estranho”… Faço de novo. 

 
Esta consciência de que valores “estranhos” devem ser analisados com cuidado, 

foi posta em prática por Álvaro, por exemplo, na resolução da tarefa 7, que o aluno 
procurou inicialmente resolver por tentativa e erro, utilizando a operação inversa e 
recorrendo ao uso da calculadora. Conseguiu assim obter um valor aproximado do 
resultado. Contudo, esta aproximação não satisfez o aluno, que optou então por 
determinar o quociente, recorrendo à calculadora. Devido a um erro de digitação, o 
valor obtido por este processo era incorrecto. O aluno considerou-o estranho, pois 
afastava-se consideravelmente do valor aproximado que havia obtido anteriormente. 
Imediatamente, repetiu o procedimento, chegando assim à resposta correcta.  

 
 

Considerações finais 
 
Este estudo procura aprofundar o conhecimento acerca do uso dos processos de 

cálculo pelos alunos e a sua relação com o desenvolvimento do sentido do número. Os 
alunos estudados apresentaram diferentes perfis no que diz respeito à escolha dos 
processos de cálculo, bem como aos diferentes níveis de desenvolvimento do sentido do 
número. Assim, verificou-se que os alunos seleccionaram o método de cálculo segundo 
diferentes critérios, nomeadamente: (i) atendendo à situação, relacionando os dados e os 
resultados obtidos com o referencial utilizado no enunciado da tarefa, ou com um 
referencial matemático; (ii) usando o método privilegiado nas aulas, quer no presente 
ano lectivo, quer em anos lectivos anteriores; e (iii) seguindo a sua preferência pessoal.  

Observou-se que os alunos que privilegiaram o uso da calculadora na resolução 
das tarefas revelaram um sentido crítico apurado em relação aos resultados obtidos, 
operações utilizadas e adequação ao contexto. Revelam desta forma ter já desenvolvido 
um importante aspecto do sentido do número: a “compreensão das relações entre o 
contexto e os cálculos adequados” (McIntosh et al., 1992). Foi também possível 
associar o uso da calculadora pelos alunos a outros aspectos significativos do sentido do 
número, como a compreensão do valor posicional no sistema de numeração decimal, a 
previsão e interpretação correcta dos efeitos das operações nos números utilizados, a 
escolha da operação adequada a cada tarefa e a capacidade de confirmar os resultados 
através de uma operação diferente. Estes resultados contrariam os argumentos 
apresentados por aqueles que se opõem ao uso da calculadora na sala de aula. 

Salientamos também o facto de que os alunos que privilegiaram o uso da 
calculadora centraram a sua atenção na tarefa. Isso permitiu-lhes estar mais disponíveis 
para a concretização das suas estratégias, reduzindo assim os erros de cálculo e de 
interpretação. Esta disponibilidade traduziu-se numa melhor comunicação da sua 
estratégia, bem como na utilização de diferentes representações pessoais ou de carácter 
mais formal.  
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Anexo – Problemas 

 

1. A temperatura em Lisboa às 8h00 era de 8,5 graus centígrados. Ao meio-dia já tinha subido 4,5 graus.  

a) Qual a temperatura às 12h00? 

b) Qual a subida que se verificou entre as 8h00 e as 15h00, quando atingiu a temperatura máxima de 14,9 
graus? 

 

2. Na bancada azul do estádio de Aveiro, reservada para a claque do Beira-Mar, estavam sentadas 2002 
pessoas.  

a) Havia 98 cadeiras livres nessa bancada. Qual a capacidade máxima da bancada?  

b) Se entretanto chegarem mais 125 adeptos, quantos ficam sem lugar na bancada?  
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3. O Manuel precisa de 128,08 euros para comprar a nova bicicleta. Recebeu 59,5 euros no aniversário e 
poupou 26,75 das mesadas. Quanto precisa ainda de juntar?  

 

4. A Joana gasta 0,45 m de fita num embrulho. Precisa de embrulhar 10 presentes. Quantos metros de fita 
vão ser necessários?  

 

5. Quantas caixas são necessárias para arrumar 248 copos se em cada caixa cabem 24 copos?  

 

 

6. Uma caixa de barras de cereal pesa 240 gramas e contém seis barras. Quanto pesa cada uma das barras?  

 

7. Sete amigos foram jantar fora e pediram uma piza de 430 gramas. Se todos comerem o mesmo, quantas 
gramas será para cada um?  

 

8. O Pedro e o seu irmão beberam 
4
1

de litro de sumo ao lanche. Ao jantar a sua família, bebeu 0,5 l do 

mesmo sumo. A mãe do Pedro, mesmo antes de se deitar, bebeu um décimo de litro de sumo. Qual a 
quantidade de sumo consumido por esta família durante todo o dia? 

 

8. Calcula 

a) 7,5 + 5,5 
 

b) 0,25 + 
2
1

 

 
c) 17,6 – 6,4 
 
d) 3003 – 87 

 
e) 125 – 87 

 
f) 0,65 ×10 

 
g) 405÷ 20 

h) 300 ×  
6
1

 

i) 460 ×  7
1
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Resumo: Apesar da utilização da calculadora na exploração de regularidades numéricas, em tarefas de 
investigação e na resolução de problemas, estar explicitamente prevista nas orientações curriculares, a sua 
utilização no primeiro ciclo do ensino básico tem sido marginalizada pelos professores. Os argumentos 
contrários à sua utilização, como a crescente incapacidade/preguiça dos alunos na realização de cálculos 
mentais e na utilização dos algoritmos de papel e lápis, têm sido interiorizados de modo significativos por 
professores, encarregados de educação e pela sociedade em geral. Assim pareceu-nos relevante tentar 
perceber se os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, após a utilização da calculadora em actividades 
matemáticas de sala de aula, se tornam dependentes desta e excessivamente preguiçosos para realizar 
cálculos mentais e utilizar os algoritmos das operações aritméticas fundamentais. Neste sentido, 
desenvolveu-se uma experiência na sala de aula do 3.º ano do 1.º ciclo do ensino básico do Colégio 
Bernardette Romeira, instituição do ensino particular e cooperativo, em Olhão, relativamente à utilização 
da calculadora básica em actividades numéricas. O estudo estruturou-se em três fases: uma primeira fase 
anterior à utilização da calculadora, uma segunda fase com uma utilização sistemática da calculadora e 
uma terceira fase em que a utilização da calculadora dependeria da iniciativa dos alunos. Após a 
realização de variadas tarefas matemáticas pelos alunos, com e sem a calculadora, parece-nos possível 
realçar a adequação da utilização desta às estratégias matemáticas anteriormente desenvolvidas pelos 
alunos e o seu recurso como instrumento de cálculo facilitador do método de tentativa e erro.  

 
 

Perspectivas teóricas 
 
A utilização da calculadora em actividades matemáticas no 1.º ciclo do ensino 

básico tem sido uma questão polémica, suscitando opiniões divergentes por parte de 
professores, investigadores e encarregados de educação. A automatização do cálculo 
sem compreensão nem esforço, associado ao uso da máquina de calcular básica, parece 
ser o principal pressuposto teórico dos opositores à sua integração, neste ciclo de 
ensino, como auxiliar de cálculo. 

Esta posição é sustentada por argumentos centrados na crescente incapacidade e 
preguiça dos alunos na realização de cálculos mentais e na utilização dos algoritmos de 
papel e lápis e na suposta deficiência existente entre os conhecimentos matemáticos dos 
nossos jovens em confronto com os conhecimentos matemáticos das gerações 
antecedentes. 
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Esta visão que perpassa na sociedade parece ter bastante influência nos 
encarregados de educação, nos professores e nos próprios alunos, nos quais parecem 
predominar as representações da calculadora associadas às ideias de batota matemática 
e preguiça mental (Cole & Newson, 1996; Guerreiro & Pereira, 2007). 

Esta concepção de ensino-aprendizagem, onde está ausente a utilização de 
máquinas de calcular apesar da sua omnipresença nos contextos sociais e de trabalho, 
liga-se intimamente às representações tradicionais da escola como local de 
aprendizagem isolado do contexto social e de trabalho (Cole & Newson, 1996), e ao 
treino do cálculo algorítmico totalmente descontextualizado das vivências sociais. 

Em oposição a esta concepção de ensino, o Programa de Matemática do Ensino 
Básico reafirma e reforça o Programa de Matemática do 1.º ciclo de 1991 ao defender a 
compreensão dos procedimentos algorítmicos e outros e a utilização da calculadora, 
desde os primeiros anos, como auxiliar de cálculo, “na exploração de regularidades 
numéricas, em tarefas de investigação e na resolução de problemas, ou seja, em 
situações em que o objectivo não é o desenvolvimento da capacidade de cálculo” 
(DGIDC/ME, 2007). 

Apesar de a utilização da calculadora se encontrar explicitamente prevista na 
leccionação do 4.º ano, desde 1991, a sua utilização no 1.º ciclo do ensino básico tem 
sido diminuta (APM, 1998; DEB, 1991). A ausência de calculadoras elementares nestas 
escolas, não obstante o seu baixo custo, reforça a ideia de um ensino ainda muito 
remetido para as técnicas de quadro, papel e lápis, e divorciado dos avanços 
tecnológicos da sociedade. 

É certo que as calculadoras facilitam as tarefas de cálculo, mas não compreendem 
os problemas, não escrevem a expressão de cálculo adequada, não interpretam a solução 
nem escrevem a resposta apropriada. As calculadoras não compreendem matemática, só 
executam cálculos eficientes e exactos (Gilliland, 2002), mas podem proporcionar uma 
outra forma de compreender os processos matemáticos e dar mais tempo aos alunos 
para verbalizarem as suas estratégias, ideias e significados matemáticos (Assude, 2006).    

Deste modo, uma prática de sala de aula onde a calculadora é utilizada de modo 
inteligente e é recusada na execução de cálculos imediatos, valoriza o conhecimento 
matemático sem desvirtuar a importância do cálculo mental e da compreensão dos 
algoritmos de papel e lápis e reforça os momentos de comunicação matemática. Neste 
tipo de prática de sala de aula, a calculadora não se substitui ao cálculo escrito – 
algorítmico e outro – ou ao cálculo mental, mas afirma-se como um instrumento de 
cálculo facilitador de explorações numéricas, resolução de problemas e investigações 
matemáticas (Ponte, 2003).  

O uso apropriado da calculadora não resulta assim no atrofiamento das 
capacidades de cálculo, mas, em vez disso, providencia uma oportunidade aos 
estudantes para se focarem na aprendizagem dos conceitos matemáticos (Heid, 1997). A 
calculadora é também promotora de uma actividade matemática de experimentação, de 
criação de hipóteses e conjecturas matemáticas, tendo os alunos mais oportunidades 
para tomar decisões e maior liberdade para discutir os resultados (Mamede, 2002).  

A utilização inteligente da calculadora requer uma responsabilidade acrescida do 
professor, na planificação das tarefas adequadas ao seu uso (Fernandes, 2008), e do 
aluno, na capacidade de decisão em relação à adequação do uso da calculadora na 
resolução das tarefas propostas pelo professor.  
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Questão de pesquisa 
 

Esta dupla responsabilização remeteu-nos para o questionamento da atitude dos 
professores na integração da calculadora nas suas práticas de sala de aula e dos alunos 
em relação ao uso continuado da calculadora, após a realização de um conjunto de 
tarefas de natureza numérica adequadas ao seu uso. Foi deste questionamento sobre as 
atitudes dos alunos que resultou a nossa questão de pesquisa: 

Será que os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, após a utilização da 
calculadora em actividades matemáticas de sala de aula, se tornam dependentes 
desta e excessivamente preguiçosos para realizar cálculos mentais e utilizar os 
algoritmos das operações aritméticas fundamentais? 

 
 

Participantes e recolha de dados 
 

Tendo presente o papel da calculadora como um recurso de cálculo ao dispor dos 
alunos, nomeadamente na aprendizagem dos números e operações, delineou-se uma 
intervenção numa sala de aula do 3.º ano de escolaridade do Colégio Bernardette 
Romeira, instituição do ensino particular e cooperativo, em Olhão. 

A turma é constituída por 16 rapazes e 12 raparigas e tem como professor o 
primeiro co-autor deste estudo, desde o 2.º ano de escolaridade. Usualmente, os alunos 
trabalham cooperativamente em grupos de quatro elementos e o professor apresenta a 
tarefa matemática a realizar, discutindo com eles alguns aspectos como a clarificação de 
conceitos ou de vocabulário do enunciado da tarefa.  

De seguida, os alunos desenvolvem autonomamente as actividades em grupo. 
Após a realização da tarefa, cada um dos grupos apresenta aos restantes elementos da 
turma, com apoio nos registos efectuados em folhas de papel A3 ou reescritos no 
quadro, as estratégias utilizadas, os resultados obtidos e a solução da tarefa proposta. 

Com vista ao estudo da influência da calculadora nas atitudes dos alunos em 
relação ao cálculo mental e algorítmico, estruturou-se uma pequena investigação em 
três fases: uma primeira fase anterior à utilização da calculadora, uma segunda fase com 
uma utilização sistemática da calculadora e uma terceira fase em que a utilização da 
calculadora dependeria da iniciativa dos alunos. 

Na primeira fase, recolheram-se dados relativos à utilização de estratégias 
aditivas, subtractivas e multiplicativas pelos alunos, no contexto da resolução de 
problemas. Na segunda fase, os alunos familiarizaram-se com a calculadora e 
utilizaram-na na resolução de um conjunto de tarefas matemáticas envolvendo 
regularidades e cálculos morosos. Na terceira e última fase confrontámos os alunos com 
algumas tarefas matemáticas, deixando ao seu livre arbítrio a utilização ou não da 
calculadora.  

Ao longo das três fases, os dados foram recolhidos em registo vídeo e/ou áudio e 
complementados pelos registos escritos dos alunos. Neste artigo, apresentamos uma 
leitura global dos dados recolhidos ao longo das três fases, exemplificando com o 
desempenho particular de alguns dos grupos de alunos.  
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Análise de dados 

 
Na análise de dados optou-se por uma visão global do desempenho dos alunos, 

através da identificação de regularidades entre os grupos entrelaçadas com alguns 
aspectos singulares. Para tal, optou-se por centrar a nossa análise em dois dos grupos de 
alunos que apresentam um percurso significativo e, em muitos aspectos, representativo 
do desempenho global da turma, conjugando nesta análise uma dimensão colectiva e 
uma dimensão individual. 

Deste modo, a análise de dados foi construída salientando aspectos do 
desempenho e das justificações dos alunos dos dois grupos referidos. A análise de dados 
está construída, sequencialmente, em torno das três fases, anteriormente referidas, com 
incidência nas tarefas pensadas propositadamente para cada uma das fases deste estudo. 
Dentro de cada uma das fases, não nos pareceu relevante estruturar a análise de dados 
cronologicamente, mas respeitar a natureza das tarefas matemáticas realizadas pelos 
alunos. 

 
Estratégias aditivas e multiplicativas dos alunos 
 

A primeira fase decorreu em duas aulas, tendo por base a realização de dois 
problemas. O primeiro problema remetia os alunos para a identificação do peso total de 
sete bonecas de ouro, sabendo que cada uma dessas bonecas era 2 gramas mais pesada 
do que a anterior e que a mais pesada tinha 124 gramas. O segundo problema remetia os 
alunos para o cálculo da distância percorrida por um asteróide, à velocidade de 12 km 
por segundo, ao fim de 30 segundos, 1 minuto e 10 minutos. 

No primeiro problema, os alunos determinaram os pesos das sete bonecas a partir 
de subtracções sucessivas de 2, com início em 124. Posteriormente adicionaram os 
valores obtidos utilizando o algoritmo usual da adição ou a composição e decomposição 
das parcelas aditivas, na obtenção do valor total do peso das sete bonecas. 

No segundo problema, um grupo utilizou a relação de 12 km igual a 1 segundo 
para efectuar os cálculos referentes à primeira questão – 30 segundos – por duplicação 
e, em seguida, por decuplicação, utilizando implicitamente o conceito de função na 
resolução deste problema multiplicativo. Os restantes grupos optaram por efectuar o 
produto de doze por trinta, através da decomposição do factor 30 em 10 + 10 + 10, que 
resultou com sucesso, na resolução do problema, ou do factor 12 em 10 + 2. 

A utilização pelos alunos de estratégias informais de cálculo, nomeadamente por 
decomposição dos números em parcelas, por duplicação e decuplicação, é uma das 
características mais marcantes do trabalho apresentado por estes alunos nesta fase do 
estudo.  

 
Utilização da calculadora em actividades de investigação 
 

A segunda fase decorreu ao longo de duas semanas em que os alunos utilizaram 
calculadoras básicas na resolução de tarefas matemáticas com características de 
investigação numérica e de cálculo de grandes números. Após um primeiro contacto de 
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exploração livre da calculadora e de reconhecimento dos procedimentos básicos de 
cálculo, foram propostas aos alunos quatro tarefas matemáticas, em três aulas, de 
investigação e cálculo de grandes números. A primeira e a terceira destas tarefas 
apresentam características de investigação matemáticas, as restantes remetem-nos para 
grandes números. 

Nas duas tarefas com características de investigação – a determinação de números 
consecutivos, conhecida a sua soma, e a determinação de dois números, conhecida a sua 
soma e produto – os alunos utilizaram o método de tentativa e erro, apoiados pela 
calculadora. Nestas tarefas todos os grupos, com mínimas diferenças, utilizaram o 
mesmo tipo de estratégias e chegaram ao mesmo tipo de resultados. 

Na apresentação da primeira tarefa – números consecutivos – alguns grupos 
apenas apresentavam os resultados obtidos e outros fizeram referência ao método de 
tentativa e erro e/ou à utilização da calculadora, como por exemplo «Para obter 45, nós 
fizemos algumas contas, muitas delas não deram, e depois vimos que 14 + 15 + 16 
igual a 45» ou «Nós fomos experimentar várias maneiras com a calculadora, que não 
deram. Então descobrimos que 14 + 15 + 16 era igual a 45». 

Quando os grupos foram questionados pelo professor sobre a importância da 
utilização da calculadora, os alunos referiram que utilizaram a calculadora para fazer as 
tentativas porque era mais rápido, fácil e divertido, bem como para verificar se as contas 
estavam correctas: 

Professor: – Foi útil usar a calculadora? 
André B.: – Sim. 
Professor: – Porquê? 
Duarte: – Porque nós, algumas contas não tínhamos a certeza… 
André B.: – E depois íamos corrigir. 
Duarte: – Íamos corrigir à calculadora. 
Professor: – Iam como? 
Duarte: – Metíamos os números e depois, se desse a conta certa, nós 

escrevíamos… 
 
Um outro grupo na explicação da quarta alínea, que se referia à soma de seis 

números consecutivos cuja soma era 75, explicou: 
Thomas: – A quarta fizemos… Como nós sabíamos que eram seis 

vezes fizemos… Como eram seis vezes, se somássemos só as dezenas dava 
60, mas tinhas de arranjar números que dessem 15. Assim ficávamos com 
75 e depois de muitas tentativas encontrámos. Os números eram 10, 11, 12, 
13, 14 e 15.  

Professor: – E a calculadora usaram porquê? 
André C.: – A última não precisámos porque era tipo um padrão.  
Professor: – Era tipo um padrão? 
André C.: – Sim. Catorze, dez, catorze, dez nas primeiras [refere-se à 

primeira parcela da solução de cada uma das alíneas da tarefa]. 
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Este grupo explicou ao professor que utilizou a calculadora porque era mais 
rápido para fazerem as tentativas, mas que sem a calculadora conseguiriam chegar à 
solução depois de algum tempo. Na outra tarefa realizada com características de 
investigação – descobrir dois números, conhecidos a sua soma e o seu produto –, os 
alunos apresentaram do mesmo modo a estratégia associada à tentativa e erro com a 
utilização da calculadora para facilitar e minimizar o tempo de resolução. 

 
Calculadora e grandes números 

Nesta mesma fase foram propostas aos alunos duas tarefas envolvendo grandes 
números – potências de base dois e produto de algarismos nas ordens das centenas. 
Nestes casos, os alunos utilizaram uma conjugação de métodos de cálculo informal com 
a utilização da calculadora. 

Na primeira destas tarefas – duplicação sucessiva de uma carta tipo abaixo-
assinado até exceder num nível as 15.000 cópias –, os alunos utilizaram um esquema 
ilustrando a duplicação até à terceira duplicação e depois encontraram o número de 
cartas por duplicação dos valores. Para os níveis seguintes, os alunos optaram por 
utilizar a calculadora, como explica um dos alunos: 

Duarte: – Resolvemos aquelas contas com a calculadora sempre a 
duplicar e depois chegámos à conclusão que era preciso catorze 
duplicações para atingir as 15.000 cartas. 

 

Na outra tarefa – cálculo do tempo necessário para atender 300 pessoas a 30 
segundos cada e número de guichés necessário para ao mesmo ritmo se atenderem 600 
pessoas em 30 minutos –, os alunos utilizaram o conceito de função na relação de um 
minuto para duas pessoas ou por multiplicações e divisões directas com a utilização da 
calculadora. Um dos grupos que utilizou a calculadora obteve por resultado 2,5 horas, o 
que gerou uma discussão com os colegas sobre o significado matemático da expressão 
numérica. Para alguns alunos, 2,5 horas representavam 2 horas e 50 minutos, o que foi 
contestado pelo grupo explicando que 2,5 horas eram 2 horas e 30 minutos.   

Quando o professor questionou os alunos sobre a utilização da calculadora nesta 
actividade com horas, os grupos referiram a pouco utilização que deram à máquina de 
calcular. O grupo efectuou cálculos, mas não os utilizou:    

Duarte: – Nós utilizámos a calculadora, mas não serviu de nada. 

Professor: – Porquê? 

Duarte: – Porque nós não chegámos a nenhuma conclusão… 
Professor: – Mas para que é que utilizaram a calculadora? Quais 

foram os cálculos que fizeram com a calculadora? 

Duarte: – Nós estávamos enganados e pensávamos que era 0,30,  
mas… 

Professor: – 0,30 quê? 

Duarte: – Décimas de segundo… 

Professor: – Décimas de segundo? E então fizeram o quê? 
Duarte: – Na máquina fizemos os cálculos… 
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Professor: – Mas usaram esses cálculos? É o que eu estou a 
perguntar. 

Duarte: – Não. 
 
O outro grupo utilizou a calculadora para calcular o número de segundos 

necessários para 10 pessoas utilizando os múltiplos de 30: 
Professor: – Utilizaram a máquina de calcular? 

Thomas: – Para esta não. 

Professor: – Para a primeira não utilizaram? 
Thomas: – Não. 
Professor: – Em nenhuma circunstância? 
Thomas: – Só aqui nesta. 
Professor: – Só na qual? 
Thomas: – Nesta cor-de-rosa [cor da escrita na folha A3]. 
Professor: – Como assim? Para fazer o quê? 

Thomas: – Para… Foi para descobrir… Nós fizemos assim… Nós 
carregámos no 30 e depois fomos carregando igual até chegar… 

André C.: – Às 10 pessoas. 
Professor: – Até chegar ao 10 e depois não utilizaram mais? 
Thomas: – Não. 

 
A segunda parte da tarefa foi resolvida pelos diferentes grupos utilizando 

estratégias ligadas à proporcionalidade inversa com e sem o uso da calculadora. Nestas 
estratégias salienta-se que os alunos já sabiam que em 30 minutos eram atendidas 60 
pessoas, resultando que necessitavam de 10 postos de venda. Os grupos utilizaram a 
divisão de 600 por 60 ou a adição sucessiva de 60 até atingir as 600 pessoas. 

Da análise da segunda fase, podemos salientar a utilização pelos alunos de 
diferentes estratégias complementadas com o uso da calculadora, nomeadamente na 
descoberta de valores e no cálculo de múltiplos ou potências de um valor. A utilização 
directa do algoritmo na máquina foi o recurso dos alunos que apresentam mais 
dificuldades na explicação das tarefas. 

 
Utilização indiscriminada da calculadora 
 

Na última fase, confrontámos os alunos com algumas tarefas matemáticas, 
deixando ao seu livre arbítrio a utilização ou não da calculadora. Iniciou-se esta fase 
com um problema em que se pretendia comparar as poupanças de duas amigas – a 
Mariana poupa 13 € por mês num ano e a Joana poupa 27 € de dois em dois meses 
durante um ano. No início da actividade, todos os grupos optaram por utilizar a 
calculadora. 
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Os alunos resolveram sem dificuldade a primeira situação, fazendo 13 vezes 12, 
em geral com a calculadora. Na segunda situação, alguns grupos utilizaram estratégias 
correctas conduzindo a 27 vezes 6, mas outros grupos apresentaram algumas 
dificuldades em interpretar o conceito de dois em dois meses. No final das 
apresentações, aos grupos que não tinham utilizado a estratégia correcta para o cálculo 
da poupança da Joana foi possibilitada a reformulação dos resultados. Alguns dos 
grupos, por iniciativa própria, foram rectificar os resultados anteriores. 

A utilização da calculadora surge como auxiliar de cálculo sem autonomia de 
resolução, sendo contudo usada em cálculos que habitualmente os alunos fazem com 
estratégias mentais e escritas. Um dos alunos refere que «utilizámos a calculadora para 
saber o resultado, mas sabíamos a conta que tínhamos que fazer». Esta utilização é 
também justificada pelos alunos como uma opção associada à rapidez: «sem a 
calculadora levaríamos mais uns 5 ou 10 minutos» a fazer os cálculos. Depois desta 
actividade, os alunos foram alertados pelo professor em relação à utilização 
indiscriminada da máquina de calcular e à importância das suas estratégias e raciocínios 
de cálculo na resolução dos problemas.  

 
De volta aos grandes números 

Nesta terceira fase foi apresentada uma tarefa aos alunos a propósito do preço dos 
almoços no refeitório da sua Escola. Nesta tarefa era-lhes fornecida a informação de que 
4 almoços custavam 26 € e eram questionados em relação ao preço de um almoço, ao 
dinheiro necessário para almoçar durante uma semana, um mês e um ano escolar. 

Para determinarem o preço de um almoço, a generalidade dos grupos de alunos 
utilizaram duas divisões sucessivas por 2, transformando sucessivamente 26 em 13 e 13 
em 6,50. Um dos grupos de alunos utilizou uma estratégia diferente para determinar a 
quarta parte de 26. Apresentou assim a sua estratégia: 

Aluna: – Nós fizemos 4 vezes 4, dezasseis, 5 vezes 4 igual a vinte, 6 
vezes 4 igual a vinte e quatro… 

Aluno: – Sete vezes quatro igual a vinte e oito, e depois nós vimos que 
aqui entre este [24] e este [28] devia ser 26 e fizemos 6,50, que era os 
cêntimos, vezes 4 e deu 26.         

 

Os alunos deste grupo clarificaram, junto aos colegas, que utilizaram os valores 
iniciais de 4 vezes 4, resultando dos 4 dias da semana pelo valor de 4 euros e assim 
sucessivamente até obterem o resultado pretendido. As estratégias utilizadas nas 
restantes alíneas do problema resultaram da combinação do valor da unidade com o 
valor de outros preços calculados anteriormente e/ou da soma dos produtos do número 
de almoços pela parte inteira e pela parte decimal do preço diário.  

Alguns grupos de alunos afirmaram que só utilizaram a calculadora na última 
alínea [preço do almoço de 44 semanas] para fazer 6,50 € vezes 220 dias, obtendo 1430 
€. O grupo que optou por multiplicar 32,5 € [valor semanal] pelo número de semanas, 
obtendo o valor correcto, explicou a utilização da calculadora do seguinte modo: 

Duarte: – Nós achámos que não conseguíamos fazer a conta de 
cabeça e fizemos na calculadora.   
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Dois dos grupos que disseram que não utilizaram a calculadora porque «não 
queriam ser preguiçosos» obtiveram resultados diferentes. Um dos grupos transformou 
as 44 semanas em 220 dias, correspondentes a 10 meses [de 22 dias úteis], e calculou o 
valor do preço dos almoços multiplicando o valor de um mês por 10, obtendo com 
sucesso o valor de 1430. O outro não calculou o preço dos almoços durante 44 semanas, 
mas o número de dias úteis correspondentes a este número de semanas. Um terceiro 
grupo que também não utilizou a máquina de calcular não conseguiu determinar 
correctamente o preço das quarenta e quatro semanas.  

Ainda em torno dos cálculos com grandes números foi proposta aos alunos uma 
tarefa que consistia na determinação das páginas em que um livro estava aberto, 
sabendo que o seu produto era 12 656. Esta tarefa foi realizada pelos alunos por 
tentativa e erro com a utilização da calculadora. Um dos grupos começou por 
multiplicar dois valores que excediam o resultado e foram rapidamente diminuindo os 
valores, atingindo a solução procurada. A generalidade dos grupos utilizou a mesma 
estratégia, mas iniciando o cálculo a partir de valores inferiores na ordem das centenas. 

Os alunos foram unânimes na justificação da utilidade da máquina de calcular na 
rapidez da multiplicação de centenas por centenas. Como explicam os alunos de um dos 
grupos, que utilizaram uma estratégia de tentativa e erro mas com apoio em um livro 
concreto, a utilização que deram à calculadora relaciona-se com a multiplicação de 
centenas por centenas: 

Thomas: – Nós estávamos a fazer muitas contas numa folha que não 
serviam para nada. Depois o professor deu-nos um livro e depois nós fomos 
às páginas grandes… 

André C.: – Abrimos o livro e calhámos nas páginas 106 e 107 e 
ainda não nos dava o número. Depois fizemos mais uma página a seguir 
[108 e 109] e também não dava, até chegar a 112 e 113. Fizemos na 
calculadora 112 vezes 113 que … 

Thomas: – Deu-nos o número 12 656. 
André C.: – Perguntas? 
(…) 
Professor: – Por que é que utilizaram a calculadora? 
Thomas: – Nós não conseguíamos fazer aquelas contas todas, não 

tínhamos… Aquelas contas como eram muito grandes, não conseguíamos 
saber se estavam bem. 

Professor: – Porquê? 
Thomas: – Porque tínhamos que fazer todas para saber se era 12 656. 

Nós não conseguíamos fazer aquelas contas todas, não tínhamos… Aquelas 
contas, como eram muito grandes, não conseguíamos saber se estavam 
bem. 

 
Em ambas as situações os alunos associam a utilização da calculadora à rapidez 

dos cálculos com grandes números ou a certificação de resultados. A calculadora 
aparece sempre como um recurso ao cálculo de valores encontrados por meio de uma 
estratégia, não se substituindo aos alunos no pensamento matemático. 
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Padrões e regularidades 
Ainda nesta última fase, o professor propôs aos alunos duas tarefas relacionadas 

com regularidades. A primeira consistia na determinação das regularidades da adição e 
multiplicação de números pares e ímpares. Os alunos apresentaram uma sistematização 
algébrica dos resultados, utilizando a simbologia P (par) e I (ímpar), a partir de muitas 
somas e produtos, envolvendo números pares e ímpares, que efectuaram mentalmente e 
com o apoio da máquina de calcular. 

A segunda tarefa questionava os alunos sobre «quantas vezes é possível subtrair o 
número 9» sucessivamente de 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 e 999. Os grupos de 
alunos começaram por utilizar o cálculo mental nas primeiras quatro a seis alíneas e 
depois recorreram, especialmente na última alínea, à máquina de calcular para situações 
que envolviam números maiores. 

As estratégias utilizadas são diversificadas e envolvem subtracções sucessivas, 
adições sucessivas e associações com o acréscimo de 10, de uma alínea para a seguinte. 
Alguns grupos indicaram correctamente que de 99 era possível subtrair 11 vezes o 
número 9 e que sobrava zero. Outros grupos, influenciados pelo aparente padrão de 
mais uma vez, indicaram incorrectamente que no 99 era possível subtrair 10 vezes o 
número 9. 

Questionados sobre a utilização da calculadora, alguns alunos rejeitaram-na por 
simbolizar uma atitude de preguiça ou facilitismo. Contudo, todos os grupos a 
utilizaram nos cálculos com números maiores, mesmo aqueles que não a utilizaram nos 
primeiros cálculos: 

Vitória: – Era mais fácil com a calculadora, mas se calhar era mais 
divertido sem a calculadora…   

Professor: – Para? 

Vitória: – Porque aprendemos mais ou menos a tabuada. 
 
Os alunos utilizaram diferentes estratégias, umas mais ligadas ao cálculo, outras 

mais ligadas à visualização de padrões. Em ambos os casos sentiram necessidade de 
utilizar a máquina de calcular nas operações com números maiores. Destas actividades 
parece ser possível salientar que os alunos não recorreram à calculadora para identificar 
os padrões, mas para se assegurarem da correcção dos cálculos com os números 
maiores. 

 
Visões sobre a calculadora… antes e depois 

 
No início da segunda fase e no final da terceira fase, recolhemos junto aos alunos 

as suas opiniões sobre a calculadora a partir de um texto escrito iniciado por «A 
calculadora é…». Das opiniões recolhidas no início do contacto com a máquina de 
calcular emergem três ideias: a calculadora como objecto atractivo; a máquina que faz 
contas, nomeadamente difíceis; e é útil à sociedade.  

Como objecto atractivo surgiram ideias como: 
Uma máquina para fazer contas, que tem muitos botões e também 

podemos brincar. [Paula] 
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Inteligente, rápida a resolver as contas, engraçada, escreve palavras, as 
cores delas são muito bonitas, tem números de 0 até 9, e é do tamanho de 
um palmo de uma mão. [Dúnia] 

 
Estas ideias de objecto atractivo predispõem os alunos a trabalharem com a 

máquina de calcular. A ideia da máquina que faz contas é universal e aparece referida 
nas ideias de todos os alunos: 

Uma máquina para fazermos contas de multiplicar, subtrair, adicionar 
e dividir. [Sara]  

Uma máquina electrónica que é feita para os senhores conseguirem 
fazer as contas mais depressa, mas eu não preciso muito. [Guilherme] 

 
Associada à ideia de fazer contas estão as quatro operações elementares, bem 

como o seu uso associado à preguiça em relação a outros métodos mentais ou manuais. 
A ideia de utilidade social aparece também como um dos aspectos significativos: 

Inteligente, trabalha muito e nunca pára. Serve para ajudar a pensar 
nas contas. [Carina] 

Um instrumento de trabalho muito útil para fazer contas e para nós 
não errarmos nas contas que temos dúvidas. [Vitória] 

 
A sua utilidade parece estar associada à correcção dos resultados, aos valores 

exactos. Estas ideias, no essencial, foram mantidas pelos alunos ao longo do estudo. 
Contudo, quando inquiridos uma segunda vez, no final da terceira e última fase, as suas 
representações da calculadora deslocaram-se sensivelmente: o aspecto atractivo quase 
que desapareceu; a vertente de fazer contas manteve-se, mas especificando o grau de 
dificuldade; e a dimensão de utilidade social foi reforçada. Salientam-se algumas 
opiniões: 

Máquina que diz a resposta das contas, mas só para as contas mais 
difíceis. Também acho que errei quando fiz contas fáceis com ela. Se eu 
fizer contas fáceis nela estou a chamar nomes aos meus neurónios. [Eva] 

Serve para fazer contas com números difíceis. Os meninos que a 
utilizam para fazer contas fáceis ficam preguiçosos. [Beatriz] 

É uma máquina que sabe tudo. Sabe fazer as contas de somar, dividir, 
subtrair e multiplicar. Serve para fazer as contas que nós não sabemos 
resolver. Acho que é importante porque serve para fazer contas difíceis. 
Umas trabalham com luz solar e outras a pilhas. [Eduardo] 
 
As novas ideias dos alunos aparecem associadas às suas vivências anteriores, 

nomeadamente em relação à sua utilização nas contas difíceis, na correcção de 
resultados e no cálculo com grandes números. A sua utilização indiscriminada aparece 
associada à preguiça. 
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Algumas considerações finais 
 

Deste estudo sobre o uso da calculadora, como auxiliar de cálculo, parece-nos 
possível realçar alguns aspectos que foram emergindo ao longo da investigação: a 
adequação da utilização da calculadora às estratégias matemáticas anteriormente 
desenvolvidas pelos alunos e o seu recurso como instrumento de cálculo facilitador do 
método de tentativa e erro.  

Os alunos mantiveram as estratégias de cálculo e de resolução de problemas que 
possuíam após a utilização da calculadora, utilizando-a apenas como auxiliar de cálculo. 
Neste sentido, os alunos valorizaram o pensamento matemático para além da obtenção 
numérica do valor de uma operação aritmética, reforçando a ideia de que a máquina de 
calcular, apesar de ser eficiente e exacta, não substitui o pensamento matemático.  

Esta visão da Matemática, que é mais do que cálculos, assumida pelo discurso 
destes alunos parece proporcionar uma adequada utilização deste instrumento de cálculo 
na determinação de regularidades, como múltiplos, potências, e de cálculos exactos com 
grandes números, sem desvirtuar os processos de pensamento matemático. 

Os alunos utilizaram também a calculadora como apoio à estratégia de tentativa e 
erro em actividades numéricas de investigação matemática, sem a qual seria demasiado 
difícil ou moroso a resolução de algumas das tarefas propostas. Esta utilização 
potenciou, aos alunos, o conhecimento de tarefas de natureza de investigação e de 
generalização. O contacto com este novo tipo de actividades parece ter influído nas suas 
representações sobre a utilidade da máquina de calcular na realização de cálculos 
morosos e exactos. 
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Resumo. Em Portugal, os programas de Matemática reconhecem a importância educativa da calculadora. 
A investigação em educação matemática tem estudado os seus efeitos na aprendizagem dos alunos, com 
resultados positivos. No entanto, são muitos os professores que têm uma posição negativa em relação a 
este instrumento. O presente estudo visa saber como é que os professores do 2.º ciclo integram as 
calculadoras nas suas práticas de ensino e como pode a formação contínua levá-los a reflectir sobre as 
suas concepções e práticas. Este trabalho enquadra-se num programa nacional de formação contínua, 
constituindo uma experiência de formação. A metodologia tem uma natureza qualitativa e interpretativa e 
envolve estudos de caso, com recolha de dados por observação participante nas sessões de formação e 
entrevistas. Anabela, a professora estudada, manifesta-se favorável ao uso da calculadora no processo de 
ensino-aprendizagem, mas com certos cuidados. Reconhece as suas potencialidades em tópicos do 6.º 
ano, mas isso não é evidente no 5.º ano. A formação inicial e o percurso de 8 anos numa escola onde a 
calculadora era utilizada regularmente levaram-na a assumir uma atitude favorável e conscienciosa em 
relação a este instrumento. No entanto, actualmente não utiliza a calculadora, o que justifica pelo 
ambiente da escola, pela falta de tempo, por razões logísticas e pela dificuldade em gerir o seu uso em 
turmas com muitos alunos. As sessões de formação, baseadas na partilha, discussão e reflexão de práticas 
parecem ter contribuído para que se sentisse mais confiante no uso da calculadora. 
 
 

Introdução 
 

A investigação em educação matemática tem estudado o efeito da calculadora na 
aprendizagem dos alunos, contribuindo para o conhecimento das suas potencialidades 
educativas. Nos programas oficiais de Matemática portugueses (de 1990/91 e de 2007) 
encontramos referências à utilização da calculadora como instrumento de aprendizagem, 
reconhecendo-se a sua utilidade para a concretização dos objectivos gerais e específicos 
da disciplina. No entanto, são muitos os professores do 2.º ciclo que ainda hoje vêm a 
calculadora como trazendo mais prejuízos do que benefícios à aprendizagem e não 
permitem o seu uso pelos alunos. O presente estudo visa ampliar o conhecimento sobre 
o modo como os professores do 2.º ciclo integram as calculadoras nas práticas de ensino 
e também saber de que forma é que a formação contínua pode ajudá-los a reflectir sobre 
as suas concepções e práticas neste campo. Neste artigo abordamos as seguintes 
questões: (i) Quais as concepções que os professores têm sobre o uso da calculadora? e 
(ii) De que modo os professores tiram partido das oportunidades que a formação 
contínua lhes proporciona para reflectirem sobre as suas concepções e práticas relativas 
ao uso da calculadora? Assim, discutimos a utilização das calculadoras no ensino-
aprendizagem, com particular atenção para as investigações realizadas nessa área, 
seguindo-se uma breve descrição da metodologia, finalizando com a apresentação de 
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um estudo de caso de uma das professoras envolvidas no Programa de Formação 
Contínua em Matemática para Professores do 2.º ciclo (Serrazina, Canavarro, Guerreiro, 
Rocha, Portela & Saramago, 2006) e as respectivas implicações. 
 
 

A calculadora no ensino-aprendizagem da Matemática 
 

A utilização da calculadora com alunos dos primeiros anos tem dividido 
profundamente os professores. Uns defendem acerrimamente o seu uso como 
facilitadora das tarefas matemáticas e outros assumem a posição oposta, associando-a à 
inibição do raciocínio e à perca das destrezas de cálculo dos alunos. A investigação em 
educação matemática tem estudado o efeito das calculadoras na aprendizagem, 
contribuindo para o aprofundamento do conhecimento dos efeitos do uso desta 
ferramenta educativa. 

 

Capacidade de resolução de problemas 
 
Têm sido estudados os efeitos da calculadora na capacidade de resolução de 

problemas dos alunos. Hembree e Dessart (1992) analisaram 79 experiências 
envolvendo a calculadora. Estes estudos revelaram que os alunos que tiveram um ensino 
usando a calculadora tiveram um melhor desempenho em testes sobre resolução de 
problemas, quer nestes utilizassem a calculadora ou não. Anos mais tarde, Ellington 
(2003) analisou outros 54 estudos para determinar os efeitos da calculadora no 
desenvolvimento das capacidades dos alunos. Concluiu que, quando as calculadoras 
foram usadas no ensino-aprendizagem, mas não nos testes, melhorou a capacidade dos 
alunos para seleccionar a estratégia adequada de resolução do problema (selectividade). 
No entanto, quando foi permitido o uso da calculadora na aula e nos testes, melhorou a 
sua capacidade resolver problemas (produtividade), mas sem se observar mudanças na 
sua capacidade de seleccionar estratégias.  

Em Portugal, Mamede (2001 b) realizou um estudo com alunos de 4.º ano, tendo 
em vista perceber que papel atribuíam à calculadora na resolução de problemas. 
Concluiu que: 

 
A calculadora parece ter um papel importante na resolução de 

problemas, quer no estabelecimento e implementação de estratégias de 
resolução, que implicam a definição de hipóteses e validação das 
mesmas, quer no desenvolvimento da comunicação, permitindo aos 
alunos clarificar, organizar e consolidar ideias, verbalizando os processos 
de resolução envolvidos nos seus raciocínios. (Mamede, 2001b, p. 111) 

 
Nenhum dos estudos encontrou implicações negativas na capacidade dos alunos 

resolverem problemas. 
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Desenvolvimento do sentido de número e aprendizagem dos números e operações.  
 

Uma das investigações mais importantes neste domínio é o projecto inglês CAN 
(Calculator-Aware Number). O seu objectivo era integrar a calculadora no ensino, 
desenvolvendo uma abordagem dos números que valorizasse o cálculo mental em vez 
dos algoritmos. A calculadora estava disponível para os alunos usarem sempre que 
entendessem, o que não afectou a sua capacidade de cálculo. No entanto, Ruthven, 
Rousham e Chaplin (1997) constataram que, dada a ênfase no cálculo mental, estes 
alunos passaram a ver a calculadora como um auxiliar de aprendizagem. Segundo 
Ruthven (1998), cerca de 38% dos alunos que participaram no projecto adquiriram um 
melhor cálculo mental e conseguiram resolver com facilidade os problemas sem 
necessidade de recorrer à calculadora ou ao papel, enquanto que dos que não 
participaram apenas 19% o fazia. Além disso, a calculadora era usada de forma crítica e 
auto regulando o seu uso tendo em conta a tarefa apresentada, enquanto que os alunos 
não participantes do projecto, centrados em métodos de cálculo escritos, utilizavam-na 
de forma acrítica. Mamede (2001a) chegou a uma conclusão semelhante, referindo que 
o uso da calculadora “parece não apresentar vantagens quando utilizada por alunos com 
deficiente sentido de operação e valor posicional, na medida em que estes aceitam 
inadvertidamente todos os resultados oferecidos pela calculadora, sem qualquer espírito 
crítico” (p. 224). 

O projecto australiano Calculators in Primary Mathematics inspirado no projecto 
anterior, pretendia desenvolver nos alunos o sentido de número, fornecendo-lhes 
ambientes matemáticos ricos em explorações, sem restrições relativamente ao uso da 
calculadora. A calculadora tornou-se numa ferramenta de uso flexível que permitiu aos 
alunos explorarem os números de uma maneira que os materiais concretos, só por si, 
não o permitiriam. Groves (1994) observou que os alunos participantes obtiveram 
melhores resultados no domínio do cálculo mental e do conhecimento dos números do 
que outros alunos.  

Deste modo, a investigação evidencia que o desenvolvimento do sentido de 
número, a capacidade de cálculo mental e a estimativa saem valorizados nas aulas de 
Matemática com a introdução da calculadora. Tudo depende do tipo de tarefas 
propostas, que não devem tornar os alunos dependentes da calculadora nem indiferentes 
ao seu uso. É necessário levá-los a utilizarem-na correctamente, com sentido crítico, de 
forma a permitir que possam analisar a razoabilidade dos resultados obtidos com auxílio 
deste instrumento. 
 
Atitudes dos alunos em relação à Matemática  

 

A utilização das calculadoras na sala de aula provoca mudanças nas atitudes dos 
alunos face à Matemática. No projecto CAN este aspecto foi comprovado pois no final, 
os alunos estavam mais motivados, interessados e confiantes nas suas capacidades. A 
Matemática transformou-se, numa actividade mais estimulante, aprenderam a pensar 
por si próprios e a criar o fascínio pela descoberta. À mesma conclusão chegou 
Ellington (2003), no seu estudo, constatando que os alunos que utilizaram a calculadora 
enquanto estavam a aprender Matemática manifestaram atitudes mais positivas em 
relação a esta disciplina do que os que não utilizaram este instrumento. 
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Práticas profissionais 
 

 O uso da calculadora na sala de aula tem implicações na prática do professor. Os 
professores envolvidos no projecto CAN alteraram as suas práticas e passaram a centrar 
o seu ensino na resolução de problemas e em tarefas de investigação, dando mais ênfase 
ao modo como os seus alunos pensavam e à comunicação matemática. A relação 
pedagógica também mudou, pois os alunos tornaram-se mais independentes. Segundo 
Shuard (1992), deste projecto emergiu um novo estilo de trabalho apoiado pela partilha 
de ideias entre grupos de professores, uma vez que eram estes que construíam as tarefas 
a propor aos seus alunos. O mesmo se verificou no projecto Calculators in Primary 
Mathematics, pois, como refere Groves (1994), estes profissionais indicaram que as 
suas práticas mudaram, chegando a reconhecer que algumas das suas práticas anteriores 
restringiam o ambiente de aprendizagens conceptuais dos seus alunos.  

Apesar dos contributos das investigações, numerosas resistências teimam em 
manter acesa a discussão relativamente ao seu uso na sala de aula. Muitos intervenientes 
no processo educativo (professores, pais, políticos e comentadores) consideram que o 
uso da calculadora pelos alunos prejudica a memória, a capacidade de raciocinar e a 
destreza de cálculo. Ao estudar os factores que inibem o uso da calculadora pelos 
professores, Assude (2006) identifica resistências de vária ordem: (i) simbólicas, 
relacionadas com as concepções da Matemática nos primeiros anos, frequentemente 
associada à aprendizagem das tabuadas e aos algoritmos de papel e lápis; (ii) sociais e 
pessoais, pois muitos pais e professores acham que ao utilizarem a calculadora os 
alunos deixam de saber calcular; (iii) éticas, pois o desenvolvimento do espírito crítico 
dos alunos relativamente ao uso da calculadora induz uma maior responsabilidade na 
escolha da ferramenta de cálculo a utilizar, atribuindo-lhes mais autonomia, o que pode 
criar problemas ao professor; e (iv) pessoais, pois os professores não sabem que tarefas 
propor aos seus alunos ou vêm-se na contingência de ter de fazer grandes mudanças nas 
suas práticas lectivas. Pelo seu lado, Mamede (2001a) associa essas resistências a 
aspectos de ordem muito prática, tais como: (i) ausência de orientações mais precisas 
para o uso da calculadora na sala de aula; (ii) a ausência de referências a respeito desta 
utilização em muitos manuais escolares; e (iii) uma maior complexidade da gestão das 
aulas.  

Assude (2006) indica que resistências muito fortes ao uso da calculadora são uma 
realidade em Portugal, Inglaterra e França. Por isso defende que: 

 
Se tem de fazer um esforço na formação dos professores, na 

produção de recursos que mostrem as potencialidades deste instrumento 
nas aprendizagens matemáticas, nos rituais escolares e sociais 
relativamente ao cálculo e nas avaliações escolares oficiais enquanto, 
meio de regulação do sistema. (Assude, 2006, p. 11) 

 
Currículo 

 

 A utilização da calculadora na sala de aula pode promover a mudança de práticas 
pedagógicas e o modo de ver e conceber o ensino da Matemática. O projecto CAN 
permitiu verificar algumas implicações do uso da calculadora na transformação 
curricular. Para Assude (2006), que analisou estas implicações, os factores de mudança 
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curricular associados são de várias ordens: (i) sociais: necessidade da escola 
acompanhar as mudanças da sociedade, levando o cálculo mental, a estimativa e o uso 
da calculadora a terem maior peso no currículo; (ii) epistemológicos: a utilização da 
calculadora traz consigo uma nova forma de trabalhar o cálculo que tem de ser mais 
reflectida e menos mecanizada; (iii) pedagógicos: como ensinar os alunos a calcular, 
quando estes têm sempre a calculadora ao seu dispor; (iv) didácticos: maior importância 
na resolução de problemas; (v) cognitivos: procurando motivar os alunos para a 
utilização do cálculo mental e para a descoberta dos números; (vi) materiais: 
implicando mudanças éticas, uma vez que são os alunos a decidir quando usar a 
calculadora e não o professor; (vii) actores: para que haja mudança é necessário que os 
intervenientes reconheçam o seu valor; e (viii) efeitos: no final o balanço que se faz é 
importante para que se chegue à mudança.  

 
 

Metodologia 
 

Este estudo constitui uma experiência de formação em que a investigadora (a 
primeira autora desta comunicação) é ao mesmo tempo a formadora que pretende ajudar 
três grupos de professores a reflectir sobre as suas práticas e a ponderar a necessidade 
de eventuais mudanças. Constitui, assim, uma investigação sobre a sua própria prática 
profissional e segue uma abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 
1994). O objectivo é compreender as concepções e práticas dos professores e a forma 
como a formação pode estimular a reflexão sobre a prática. Pretendemos captar o ponto 
de vista dos professores e os significados que estes atribuem às suas experiências de 
modo a alcançar uma visão do modo como encaram o uso da calculadora no ensino-
aprendizagem, à forma como se apropriam dela, e em que medida a formação os leva a 
reflectir. Tendo em conta os objectivos do estudo realizamos três estudos de caso para 
descrever pormenorizadamente as perspectivas dos professores e compreender a forma 
como pensam e os aspectos que os influenciam. 

A recolha de dados tem por base a observação participante nas sessões de 
formação e entrevistas posteriores. Assumimos que “neste tipo de investigação o 
principal instrumento é precisamente o investigador, não havendo nada que substitua a 
sua perspicácia observadora, bem como a riqueza e pertinência das suas perspectivas de 
análise” (Ponte, 2006, p. 21). Foram participantes todos os professores pertencentes aos 
três grupos de formação envolvidos, sendo escolhido um por grupo para estudo de caso. 
Apresentamos aqui um desses estudos.  

 
 

A experiência de formação 
 

Este trabalho tem por base um módulo de formação tendo por objectivo levar os 
professores a reflectirem sobre as suas práticas no que respeita ao uso da calculadora. 
Pretendíamos analisar possíveis estratégias de ensino envolvendo esta ferramenta sem, 
no entanto, prejudicar o desenvolvimento do raciocínio matemático e as competências 
de cálculo dos alunos. A formação, inserida no Programa de Formação Contínua em 
Matemática para Professores do 2.º Ciclo, teve presentes os princípios orientadores 
deste programa, as orientações curriculares e a investigação em educação matemática 



 122 

sobre formação de professores e calculadoras. O programa contempla 15 sessões de 
formação de 3 horas, a realizar quinzenalmente em horário não lectivo, para cada grupo 
de 8-10 professores, tendo sido planeado, no âmbito deste estudo, um módulo com 4 
sessões. Estiveram envolvidos 3 grupos de professores a frequentar o 1.º ano da 
formação, num total de 25 professores. Estas 4 sessões de formação privilegiaram 
momentos de discussão a pares e em grande grupo, tendo como suporte tarefas e/ou 
documentos curriculares que permitissem o aprofundamento do conhecimento 
matemático, didáctico e curricular dos professores no ensino-aprendizagem dos 
números racionais e, em simultâneo, discutir o uso da calculadora no trabalho com este 
tema. O modelo de formação utilizou a supervisão de professores numa lógica de 
acompanhamento, incentivando a concretização das tarefas planificadas em grupo e 
promovendo a sua análise após implementação na sala de aula. Visa-se assim que estes 
profissionais sejam cada vez mais capazes de reflectir sobre as suas práticas e vejam 
progressivamente a reflexão como imprescindível para a análise dos progressos e das 
dificuldades sentidas pelos seus alunos e por si próprios, ou seja, como condição 
necessária a eventuais mudanças nas suas práticas.  

O plano das 4 sessões (ver quadro) mostra que a calculadora foi explorada: 
(i) como fonte de resolução de problemas e exercícios; (ii) como um instrumento 
cujo funcionamento e funcionalidades se procuram compreender; (iii) como 
instrumento de cálculo; (iv) no desenvolvimento do sentido de número; (v) como 
reforço de competências de escrita de números inteiros e decimais; (vi) como 
suporte à exploração de fenómenos numéricos; (vii) como auxiliar na estimativa 
e cálculo mental; e (viii) na compreensão das operações.  
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Sessão Conteúdos Objectivos Papel da calculadora 

1 

 
Os conjuntos de números ao longo da 
escolaridade – de ℵaℜ, uma perspectiva 
histórica 
 
 
Exploração do erro 
- Abordagens didácticas  
 
Os racionais no programa actual de 2.º ciclo e 
no novo programa 

 

 reflectir sobre as actividades implementadas em sala de 
aula; 
 organizar esquema conceptual sobre os conjuntos de 
números;  
 abordar o ensino/aprendizagem dos números racionais e 
as diferentes abordagens didácticas; 
 situar os números no programa actual de 2.º ciclo e no 
reajustamento do programa de Matemática – reflectir sobre 
os procedimentos de cálculo (mental, escrito e com recurso à 
calculadora);  
 planificar as tarefas a implementar em sala de aula. 

- como fonte de resolução de problemas e 
exercícios; 
- como instrumento de cálculo; 
- como um instrumento do qual se 
procurará compreender o seu 
funcionamento, compreendendo 
gradualmente as suas funcionalidades. 

2 

Ensino/aprendizagem dos números racionais 
 
O número racional como relação parte-todo e 
parte-parte, quociente, operador e medida  
 

 reflectir sobre as actividades implementadas em sala de 
aula;  
 reflectir sobre os diferentes significados dos racionais; 
reflectir e discutir as diferentes tarefas propostas, tendo em 
conta os diferentes significados dos números racionais, os 
diferentes procedimentos de cálculo e respectivas 
potencialidades e o papel do professor; 
 planificar as tarefas a implementar em sala de aula. 

- como fonte de resolução de problemas e 
exercícios; 
- como instrumento de cálculo no sentido 
de aligeirar determinados cálculos num 
problema; 
- como reforço de competências ligadas à 
escrita de números inteiros e decimais; 
- no desenvolvimento do sentido de 
número. 

3 Explorar diferentes representações dos 
números racionais 

 reflectir sobre as actividades implementadas em sala de 
aula;  
 sensibilizar para a exploração em simultâneo das 
diferentes representações; 
 investigar regularidades associadas aos racionais;  
 planificar as tarefas a implementar em sala de aula. 

- como suporte à exploração de fenómenos 
numéricos; 
- como reforço de competências ligadas à 
escrita de números inteiros e decimais. 
 

4 

O sentido de número e de operação  
 
Operações com racionais no novo programa 
 
O ensino/aprendizagem das operações com 
racionais 
 
 

 reflectir sobre as actividades implementadas em sala de 
aula;  
 reconhecer a importância do desenvolvimento do 
sentido de número e de operação;  
 analisar as indicações metodológicas e os objectivos 
específicos no domínio dos números e operações no novo 
programa;  
 abordar as operações numa perspectiva direccionada 
para o cálculo mental e estimativa e para a consolidação do 
significado das operações;  
 preparar as tarefas a implementar em sala de aula. 

- como auxiliar na estimativa e cálculo 
mental; 
- no desenvolvimento do sentido de 
número; 
- na compreensão das operações. 
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O caso de Anabela 

 
Anabela é professora do ensino básico na variante Matemática e Ciências da 

Natureza e lecciona neste momento o 5.º e o 6.º ano de Matemática numa escola do 
distrito de Santarém. Pertence ao quadro de nomeação definitiva da escola. Formou-se 
no Instituto Superior de Ciências Educativas. Está no seu 13.º ano de serviço e o seu 
percurso profissional tem sido feito no 2.º ciclo, tendo apenas passado um ano pelo 3.º 
ciclo onde leccionou Matemática e Ciências a uma turma de currículos alternativos. É a 
primeira vez que frequenta uma acção de formação contínua na área da Matemática e 
nunca frequentou nenhuma formação que discutisse a utilização da calculadora. Nas 
sessões de formação, manteve sempre uma postura muito receptiva às tarefas propostas, 
participando activamente nas discussões. 

Não se apresenta contra o uso da calculadora na aula da Matemática e afirma que 
na escola onde esteve 8 anos utilizou sempre este instrumento. No entanto desde que há 
dois anos veio para a escola onde actualmente lecciona, ainda não tirou partido da 
calculadora.  
 

Concepções sobre o uso da calculadora na sala de aula  
Anabela defende que a calculadora deve ser usada no ensino-aprendizagem da 

Matemática e identifica vários tópicos matemáticos onde já utilizou este instrumento: 
proporcionalidade directa, adição dos ângulos internos do triângulo, cálculo do volume 
do cilindro e, de um modo geral, na confirmação de cálculos e na resolução de 
problemas. Sempre utilizou mais a calculadora com os seus alunos de 6.º ano e 
raramente com os do 5.º ano. Considera que este instrumento facilita as aprendizagens 
em determinadas situações e motiva os alunos: 

 
É assim para mim deve ser utilizada como facilitadora de 

aprendizagens.(…) É importante a utilização da máquina de calcular, 
porque permite que os alunos possam experimentar várias formas de 
resolver um problema por exemplo, e não se aborrecerem, chatearem, 
estarem a li a fazer cálculos sem nunca mais acabarem, depois enganam-
se, não dá. Eu acho que sim, deve ser utilizada desde que no momento 
certo. 

 
Afirma que a sua visão favorável à utilização da calculadora foi marcada pela sua 

formação inicial e pelo percurso de 8 anos numa escola onde a maioria dos professores 
utilizava esta ferramenta na sala de aula. Por isso não compreende porque é que na sua 
escola actual há colegas que não permitem a utilização da calculadora: 

 
Porque, é assim, como há permissão ou não permissão aqui na 

escola de deixar usar, que eu nunca pensei isto desta forma. Para mim, 
era um instrumento da sala de aula porque, é assim, na formação que eu 
tive achávamos que era um instrumento útil e eu fiz testes em Didáctica 
da Matemática em que tinha perguntas mesmo acerca do uso da 
calculadora e eu sempre defendi o uso, no sentido de ser um facilitador 
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de aprendizagens e então na outra escola, éramos muito menos 
professores e eram tudo professores que estavam há muito menos tempo 
na escola, que se calhar já tinham mais esta dinâmica do uso da 
calculadora e então nem sequer se punha esta questão, usava-se porque 
fazia parte, era mais natural, aqui parece-me que não é tão natural, uma 
pessoa chega e acaba por alterar um bocadinho os hábitos, tem de se ir 
um bocadinho devagar. 

 
Desde que está nesta escola, Anabela afirma que deixou de utilizar a calculadora 

porque não se sente muito confortável em fazê-lo. Numa reunião de escola percebeu que 
esta ferramenta não é bem aceite pelos professores com mais tempo de serviço. No 
entanto a escola não definiu qualquer tipo de regras que restrinja o seu uso: 

 
Na última reunião de grupo falou-se na utilização ou não da 

calculadora na proporcionalidade directa e eu disse que pelo menos aí eu 
uso sempre. E houve opiniões divergentes, porque os meninos tem que 
utilizar, saber calcular, fazer as contas de multiplicar e dividir e eu disse 
o que disse há pouco, anteriormente, em conversa directa com uma 
colega e portanto uns irão usar provavelmente e os outros provavelmente 
não irão usar, mas eu vou usar. 

 
Anabela considera que o facto de ter manifestado a sua opinião na reunião fez 

com que alguns colegas discordassem, o que a deixou incomodada. Manifesta este 
sentimento na entrevista quando declara que os professores efectivos da sua escola são 
contra a calculadora e sente que sobre ela dizem em tom depreciativo: “Estes 
professores novos vêm pr’aqui utilizar a calculadora.” 

Sente, também, que, por vezes, a falta de tempo faz com que ainda não tenha 
utilizado a calculadora com os seus alunos, porque exigiria um trabalho prévio de 
preparação, uma vez que eles não estão habituados a utilizar esta ferramenta.  

Refere que as calculadoras da sua escola são todas científicas. Não sabe ao certo 
quantas são e refere que não se encontram perto da sala onde dá aulas. Por isso, indica 
que “se surge qualquer situação na aula, é impensável mandar buscar, perde-se imenso 
tempo”. Tudo isto são entraves à utilização mais regular deste instrumento. Além disso, 
para ela, as turmas muito grandes, com 28 alunos, também dificultam o trabalho com a 
calculadora. 

Acredita que se não for bem utilizada, a calculadora pode trazer prejuízos para as 
aprendizagens dos alunos e identifica a multiplicação e a divisão como dois tópicos nos 
quais nunca utilizou este instrumento, admitindo apenas o seu uso na confirmação de 
cálculos: 

 
Pode trazer prejuízos se não for bem utilizada, se eu por exemplo 

estou a dar a multiplicação ou a divisão logo do início a utilizar e não 
permitir que eles façam os cálculos, se calhar não é facilitador de 
aprendizagens. Mas posso utilizá-la de outra forma também, é primeiro 
fazer e depois confirmar. 
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Apesar de reconhecer vantagens na utilização da calculadora e de afirmar que já a 
usou frequentemente em anos anteriores, principalmente no 6.º ano, a verdade é que este 
ano lectivo esta professora ainda não a tinha utilizado na sala de aula. ~ 
 

Reflexão sobre as sessões de formação 
Nesta formação, Anabela gostou sobretudo das discussões que se efectuaram e da 
partilha de experiências. Na primeira sessão, empenhou-se muito na discussão em 
grande grupo sobre a utilização da calculadora: 

 
Aquela discussão sobre os temas que nós tratamos aqui na aula, eu 

gosto de fazer, nunca mais eu tinha feito a não ser no curso [de formação 
inicial] e, pronto, eu gosto muito, precisamente por isso, depois reaviva 
determinadas coisas que habitualmente nas escolas não se falam, não há 
tempo, a partilha de experiências que é tão gira e eu em termos de 
partilha de experiências acho que é espectacular. 

 
Para Anabela, esta formação ajudou-a a ver a disciplina de Matemática de forma 

diferente, menos agarrada aos procedimentos. Apreciou a dinâmica geral das sessões e 
gostou das tarefas propostas, que considerou “desafios”. Pensa que, com as devidas 
adaptações e simplificações tendo em conta a turma e a faixa etária dos alunos, poderia 
propor sem dificuldade nas suas aulas todas as tarefas discutidas nas sessões,. 
Mostrou-se especialmente receptiva e participativa na sessão onde se exploraram as 
tarefas em que a calculadora estava relacionada com regularidades e cálculo mental. 

Reconhece que nesta fase do seu percurso profissional, onde não se identifica com 
a dinâmica de trabalho na área da Matemática da sua escola, a formação está a servir-lhe 
para “corrigir algumas coisas e respirar mais um bocadinho, sinto-me aqui muito 
apertada [na sua escola].” Ao ser questionada sobre os contributos da formação na 
reflexão das suas práticas diz: 

 
Lá está. Se eu não estivesse na formação não tinha aqui mais uma 

luzinha a dizer que realmente é bom e que é útil (…) Se calhar, a seguir a 
esta reunião eu ficava naquela, se calhar é melhor eles não utilizarem a 
calculadora realmente porque não sei quê… Depois eles não sabem… 

 
Esta professora já se sentia conhecedora das potencialidades educativas da 

calculadora. No entanto, sente que a formação veio-lhe trazer mais confiança na 
utilização desta ferramenta: 

 
Veio confirmar o que eu achava que é útil e que há muitas pessoas 

que realmente não entendem, quanto a mim, não entendem a utilidade 
que pode ter, porque só vêm os malefícios e eu acho que desde que bem 
usada, pode ser muito útil. Eu acho que pode ser muito útil. 
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E a verdade é que a partir do início do 3.º período Anabela começou a usar com 
regularidade a calculadora nas suas aulas de Matemática. 

 
 

Conclusão 
 
Este estudo procura identificar as concepções e as práticas dos professores sobre o 

uso da calculadora. A professora estudada manifesta-se favorável à sua utilização no 
processo de ensino-aprendizagem, mas admite que deve haver cuidados na sua 
utilização. Parece reconhecer as suas potencialidades em determinados tópicos 
matemáticos, principalmente no 6.º ano, mas isso já não é tão evidente quando trabalha 
com os alunos do 5.º ano.  

Apesar da formação inicial e do percurso de 8 anos numa escola onde a 
calculadora era utilizada regularmente se ter revelado determinante para que assumisse 
uma atitude favorável e conscienciosa em relação à calculadora, a verdade é que esta 
professora actualmente não utiliza a calculadora. Justifica esse facto pela dinâmica da 
escola, que a condiciona, à falta de tempo, a aspectos logísticos e à dificuldade em gerir 
o uso da calculadora em turmas com muitos alunos. Encontramos nesta professora 
resistências de ordem social (Assude, 2006), provocadas pelo grupo de trabalho na 
escola, o que fez com que se inibisse de usar a calculadora. Num grupo pouco dinâmico 
e colaborativo nas práticas de ensino acabou por assumir uma postura passiva. Também 
revelou resistências de ordem pessoal, que dizem respeito provavelmente à ausência de 
tarefas a propor aos seus alunos de 5.º ano, talvez por isso raramente ter utilizado 
calculadora neste ano de escolaridade. As dificuldades com a gestão do tempo na sala 
de aula, principalmente em turmas muito grandes, parecem ser outro factor de ordem 
pessoal a influenciar o facto de ainda não a ter utilizado este ano lectivo.  

As sessões de formação, baseadas na partilha, discussão e reflexão de práticas 
parecem ter contribuído para que esta professora reflectisse as suas práticas e se sentisse 
mais confiante na utilização da calculadora. Hoje revela estar mais segura a utilizar esta 
ferramenta com os seus alunos. O tempo dirá até que ponto terá, de facto, implicações a 
longo prazo no seu desenvolvimento profissional.  
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Resumo: As práticas profissionais dos professores de Matemática são um dos factores que mais 
influenciam a aprendizagem dos alunos. Este artigo apresenta os resultados de um estudo sobre diversos 
aspectos das práticas lectivas, dando especial atenção à utilização da calculadora e do computador na sala 
de aula. Trata-se de um estudo exploratório sobre as práticas lectivas dos professores. O estudo tem por 
base um questionário, com questões abertas e fechadas, usado para recolher informação sobre as práticas 
lectivas e sobre os factores que os professores consideram que as condicionam. Este questionário foi 
administrado na forma de entrevista a 42 professores de diferentes tipos de escolas da zona da Grande 
Lisboa. As respostas dos professores revelam que a calculadora é bastante utilizada nas aulas, servindo 
fundamentalmente para a realização de cálculos simples. Por sua vez, o computador é pouco utilizado 
pela generalidade dos professores, sendo que dois terços dos professores nunca o usam. Os professores 
mencionam que recorrem ao computador essencialmente durante o estudo de conceitos específicos de 
Geometria e de Funções, como ferramenta e como suporte à criação de novos contextos de aprendizagem. 
A comparação destes resultados com os do estudos como o Matemática 2001 (publicado em Portugal em 
1998) sugere que existe agora um maior uso da tecnologia do que há dez anos. Por sua vez, a comparação 
com o estudo Looking inside the classroom (publicado nos EUA em 2003) sugere que, deste nível de 
ensino, os professores norte-americanos usam mais a calculadora do que os portugueses, sem que haja 
muita diferença no que respeita ao uso do computador. 

 
 

Introdução 
 

Este artigo analisa o lugar da calculadora e do computador nas práticas lectivas do 
professor de Matemática do 3.º ciclo em Portugal procurando saber a frequência e o 
propósito com que usa estes instrumentos nas suas aulas bem como as eventuais 
objecções que possa ter a seu respeito. Trata-se de um tema de grande importância dado 
o papel chave destes materiais na inovação curricular em Matemática, que leva por 
exemplo o NCTM (2000) nos seus Principles and standards for school mathematics a 
dedicar-lhe um dos seus seis princípios.  

Começamos por uma breve revisão da literatura, sobretudo de origem portuguesa, 
sobre o uso da tecnologia no ensino da Matemática e as suas relações com a inovação 
curricular. De seguida, apresentamos a metodologia do estudo, os resultados obtidos em 
relação ao uso da calculadora e do computador e terminamos com as principais 
implicações que eles suscitam. 
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Uso de tecnologias e mudança curricular 
 
No seu Relatório Matemática 2001, a APM (1998) considera desejável que os 

alunos utilizem frequentemente materiais diversos que proporcionem o seu 
envolvimento na aprendizagem, incluindo calculadoras e computadores. A utilização de 
tecnologias na aprendizagem da Matemática é referida igualmente pelo ME (2001), que 
recomenda que todos os alunos tenham um fácil acesso e utilizem frequentemente a 
calculadora e o computador. Estes documentos sugerem que os alunos aprendam a 
utilizar não só a calculadora elementar mas também os modelos científicos e gráficos, 
que trabalhem com a folha de cálculo e com outros programas educativos, 
nomeadamente, de gráficos de funções e de geometria dinâmica e, ainda, que utilizem 
as potencialidades educativas da Internet.  

Pelo seu lado, a APM (1988) analisa os desafios colocados pelas tecnologias ao 
currículo de Matemática. Um deles é directo, pois com o recurso às tecnologias alguns 
processos tradicionais ficam obsoletos, dado que podem ser executados de modo muito 
mais fácil; o outro desafio é indirecto, porque o seu desenvolvimentos torna alguns 
objectivos educacionais e conteúdos muito mais relevantes do que os vigentes. Salienta 
ainda que o computador não deve funcionar como um prémio para os melhores alunos, 
como apoio exclusivo para os alunos com mais dificuldades de aprendizagem ou como 
ferramenta exclusiva das áreas mais técnicas do currículo. Este documento indica que a 
utilização das tecnologias está associada a transformações nos conteúdos, nos objectivos 
e nas metodologias educativas. Aponta, nomeadamente: (i) uma maior ênfase na 
resolução de problemas; (ii) uma preocupação marcante de ligação da Matemática com 
a realidade; (iii) uma atenção mais significativa com o cálculo mental e a estimação; (iv) 
uma maior ênfase nas ideias de funcionalidade, trabalhando em pormenor exemplos 
simples das funções e aplicando-os a situações da vida real ou de outras disciplinas; (v) 
a introdução de noções elementares de Estatística e de Probabilidades; (vi) uma maior 
importância dada consistentemente aos números decimais, secundarizando as fracções e 
cuidando da compreensão do sistema decimal de posição; e (vii) uma diminuição das 
exigências relativamente à execução de algoritmos. O documento refere ainda que o 
recurso às tecnologias permite levar os alunos a realizarem actividades em que são 
“encorajados a desenvolver a sua autonomia, independência e espírito de iniciativa” (p. 
91). A sua utilização na sala de aula provoca então uma mudança profunda no papel do 
professor, que terá de aceitar uma perda gradual do seu controlo, deixando de ser a 
autoridade incontestada, para estar sempre a aprender e passar a ser muitas vezes aquele 
que menos sabe.  

Quando as tecnologias passam a ser utilizadas intensamente, a relação professor-
aluno pode ser profundamente alterada. O professor passa a ter de compreender 
profundamente o trabalho do aluno para poder responder às suas dúvidas. Muitas vezes, 
o professor tem de efectuar uma pesquisa acerca de aspectos que não tinha considerado 
inicialmente e, deste modo, como refere Ponte (2000), professor e aluno trabalham em 
conjunto na construção do conhecimento. Ainda de acordo com este autor, os 
professores deixam de intervir apenas numa esfera bem definida de conhecimentos de 
natureza disciplinar e passam a assumir uma função educativa primordial. Para tal, têm 
de mudar a sua forma predominante de agir: “de (re)transmissores de conteúdos, passam 
a co-aprendentes com os seus alunos, com os seus colegas, com outros actores 
educativos e com elementos da comunidade em geral” (p. 77). Na sua perspectiva, este 
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deslocamento da ênfase da acção educativa, da transmissão de saberes para a 
(co)aprendizagem permanente, é “uma das consequências fundamentais da nova ordem 
social potenciadas pelas TIC e constitui uma revolução educativa de grande alcance” (p. 
77). 

A calculadora efectua os algoritmos aritméticos usuais. Na opinião de Silva 
(1989), isso coloca em causa um ensino que dá grande ênfase ao desenvolvimento de 
capacidades de cálculo, promovendo assim a reflexão sobre a importância, a prioridade 
e o modo de desenvolver esta capacidade. Na sua perspectiva, com a introdução da 
calculadora, os alunos perdem habilidades mecânicas de cálculo, mas adquirem uma 
maior compreensão da realidade dos números, desenvolvem o cálculo mental, a 
estimação e o espírito crítico. Considera que o trabalho numérico que se torna possível 
com recurso à calculadora enriquece a construção de muitos conceitos e possibilita uma 
maior compreensão, por parte dos alunos, das operações envolvidas. Na resolução de 
problemas, ainda de acordo com este autor, a calculadora facilita ao aluno a 
concentração no processo de resolução e alivia o peso do cálculo. Na sua perspectiva, o 
uso da calculadora permite que os dados dos problemas sejam mais próximos da 
realidade, não sendo necessário estilizá-los de modo a que os resultados sejam números 
inteiros, raízes quadradas de quadrados perfeitos ou senos de ângulos conhecidos. 
Refere que a utilização da calculadora, enquanto facilitadora da organização e gestão 
dos dados, permite que os alunos com dificuldades de cálculo se envolvam no processo 
de formulação e resolução de problemas, resolvendo um maior número de problemas e 
facilitando a discussão do resultado, da estratégia seguida e de possíveis generalizações. 
Para o autor, a rapidez e a facilidade de realização dos cálculos proporcionada pela 
calculadora contribuem para a diversificação das estratégias de resolução de problemas. 
Aquando da exploração e descoberta da estratégia a utilizar, incentiva a elaboração de 
conjecturas, experimentações, verificações e formulação de novas conjecturas. Esta fase 
de descoberta proporciona ao aluno momentos de comunicação e discussão de 
estratégias e métodos utilizados, promovendo a sua confiança na resolução de novos 
problemas. Salienta ainda que “ao permitir novas abordagens de resolução e ao facilitar 
as generalizações, contribui para a descoberta e desenvolvimento de ideias e conceitos 
matemáticos” (p. 6). 

Uma perspectiva semelhante é apresentada por Reys (1989) quando reflecte sobre 
as mudanças nas abordagens e métodos de ensino que o uso da calculadora na sala de 
aula pode provocar. A autora considera que a premissa central da discussão sobre a 
utilização da calculadora como ferramenta de cálculo é o facto desta proporcionar “a 
professores e alunos, o tempo necessário para focar o esforço e a concentração dos 
estudantes na compreensão conceptual e no pensamento crítico” (p. 19). Dado que todos 
os cálculos podem ser realizados com a calculadora, os alunos deixam de realizar 
cálculos repetitivos e enfadonhos, passando a poder concentrar-se no conceito em 
questão e a dispor de tempo adicional para que este adquira significado. Na sua 
perspectiva, a calculadora também promove a exploração de estratégias de resolução de 
problemas e a aplicação de processos intuitivos. O facto da calculadora gerar, 
rapidamente, muitos exemplos permite ajudar os alunos a desenvolverem a 
compreensão conceptual. Afirma por fim que, se aproveitarmos o poder de cálculo da 
calculadora, podemos ajudar os alunos a desenvolverem a compreensão conceptual das 
ideias matemáticas. 

As implicações decorrentes da utilização do computador no ensino da Matemática 
são sintetizadas por Ponte (1995). Este autor considera que a utilização dos 
computadores leva a: 
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 Uma relativização da importância das capacidades de cálculo e de 
simples manipulação simbólica, que podem ser realizadas agora muito mais 
rápida e eficientemente; 

 Um reforço do papel da linguagem gráfica e de novas formas de 
representação, permitindo novas estratégias de abordagem dos mais variados 
problemas; 

 Uma atenção redobrada às capacidades intelectuais de ordem mais 
elevada, que se situam para além do cálculo e da simples compreensão de 
conceitos e relações matemáticas; 

 Um crescendo de interesse pela realização de projectos e actividades de 
modelação, investigação e exploração pelos alunos, como parte fundamental da 
sua experiência matemática; 

 Uma demonstração prática da possibilidade de envolver os alunos em 
actividade matemática intensa e significativa, favorecendo o desenvolvimento de 
atitudes positivas em relação a esta disciplina e uma visão muito mais completa 
da sua verdadeira natureza (p. 2). 

 
Ponte e Canavarro (1997) referem que diversos programas foram concebidos para 

uso escolar servindo de suporte à criação de novos contextos de aprendizagem, como o 
Cabri-Géomètre (para o estudo da Geometria), o DERIVE (para o estudo da Álgebra e 
da Análise) ou jogos educacionais. Para estes autores, “esta forma de utilização do 
computador apela a uma participação activa do aluno, podendo, assumir grande valor 
formativo se devidamente integrada com outras actividades educativas” (p. 32). No 
entanto, sublinham que este tipo de utilização, para além de software adequando, exige 
uma boa preparação por parte do professor, indicando que o uso de modo mecânico e 
desarticulado do computador facilmente leva à realização de actividades sem grande 
valor educativo. 

 
 

Metodologia 
 
Este estudo investiga as práticas lectivas dos professores e os factores que as 

condicionam do ponto de vista dos seus actores. A informação foi recolhida junto de um 
conjunto alargado de informantes através de um questionário que inclui questões de 
resposta fechada e aberta. Deste modo, o presente estudo assume um carácter misto, 
abordagem que Reichardt e Cook (1986) recomendam quando se pretende 
simultaneamente realizar análises de conjunto e estudar questões em termos 
compreensivos. Para estes autores, esta abordagem proporciona dados complementares 
e informações mais ricas do que quando se recorre apenas a metodologias quantitativas 
ou qualitativas.  

Na base da elaboração do instrumento usado nesta investigação estiveram os 
questionários usados em dois estudos anteriores, Matemática 2001 (APM, 1998) e 
Looking inside the classroom: A study of K-12 mathematics and science education in 
the United States (Weiss, Pasley, Smith, Banilower & Heck, 2003). Apesar dos 
objectivos destes estudos serem bastante diferentes dos da presente investigação, todos 
eles têm em comum o interesse nas práticas lectivas dos professores de Matemática.  
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A questão fechada a que os professores responderam referia-se à utilização da 
calculadora e do computador, sendo de resposta por escala. Os professores indicavam a 
frequência com que determinados materiais são utilizados nas aulas, em cinco níveis: 
“Nunca”, “Raramente” (indicado como duas ou três vezes no ano), “Algumas Vezes” 
(uma ou duas vezes no mês), “Muitas Vezes” (todas as semanas) e “Todas ou quase 
todas as aulas”. A pergunta de resposta aberta tinha como objectivo compreender 
melhor a prática lectiva dos professores. 

O questionário foi administrado na forma de entrevista, uma situação em que a 
“pessoa entrevistada produz um discurso no qual ela manifesta o significado que dá às 
suas práticas, a sua percepção de um acontecimento ou de uma situação, a sua 
interpretação de uma experiência, ou ainda, as representações acerca do que a cerca” 
(Graça, 2005, p. 142). Na verdade, embora se possa considerar que a entrevista “é uma 
das técnicas de recolha de dados mais dispendiosas, especialmente pelo tempo e 
qualificação exigidos ao entrevistador, ela é no entanto vista como propiciadora de 
conhecimento aprofundado da informação” (Leal, 1992, p. 143).  

Dado o elevado número de professores de Matemática do 3.º ciclo em Portugal, 
estabeleceu-se uma amostra que, por razões de ordem prática, foi circunscrita a 
professores da zona da Grande Lisboa e arredores. A amostra é constituída por 42 
professores que mostraram disponibilidade para participar. Dos professores, 8 são do 
sexo masculino (19%) e 34 do sexo feminino (81%), todos eles licenciados. Do total, 14 
professores (ou seja 1/3), adquiriram a habilitação profissional já em serviço e os 
restantes 28 na sua formação inicial. Analisando as suas habilitações académicas 
podemos constatar que 69% (mais de 2/3) dos professores são licenciados em Ensino da 
Matemática, 24% em Matemática Aplicada, 6% em Engenharia (Química, Produção 
Industrial e Civil). Destes professores, 24% (ou seja, 1/4) têm uma pós-graduação ou 
mestrado em Didáctica da Matemática e Administração Escolar (dois cada), Psicologia 
da Relação Educativa, Orientação Escolar, Ciências da Educação, Estatística e 
Investigação Operacional, e Estatística e Gestão Informática (um cada). O grupo etário 
mais representado situa-se nos 31-40 anos de idade (43%), seguido do grupo dos 41-50 
anos (26%). Em termos de experiência profissional, o grupo mais representado é o que 
tem 6-15 anos de serviço (38%), seguido do grupo com 16-25 anos de serviço (33%). O 
questionário foi aplicado a todos os professores entre Fevereiro e Junho de 2006. 

Analisar os dados significa interpretar e dar sentido a todo material obtido 
(Bogdan & Biklen, 1994). Isso pressupõe actividades como organizar e subdividir os 
dados, sintetizá-los, encontrar padrões e descobrir o que é relevante transmitir. As 
questões fechadas são, à partida, as mais cómodas de analisar, permitindo, em muitos 
casos, um tratamento estatístico. Para que as respostas às perguntas abertas possam ser 
exploradas do mesmo modo é necessário codificá-las, isto é, “agrupar as respostas, 
todas diferentes, que terão sido recolhidas, num pequeno número de categorias” 
(Ghiglione & Matalon, 1992, p. 120). Para que a codificação seja correcta, o 
investigador deve possuir a resposta integral, sendo necessário o registo da resposta sem 
qualquer triagem, resumo ou simplificação.  

Os dados resultantes da pergunta de resposta fechada foram classificados e 
sujeitos a um tratamento estatístico, como esta questão tinha 5 níveis de opção, a 
pontuação variou de 0 a 4 pontos. Os dados obtidos na pergunta de resposta aberta 
foram transcritos na íntegra do suporte áudio e posteriormente categorizados. Na análise 
dos dados agruparam-se as escolas de acordo com a média dos resultados dos alunos 
nos exames nacionais (Português e Matemática) do 9.º ano de escolaridade, no ano 
lectivo 2006/07. Esta informação foi retirada da publicação Ranking nacional do 9.º ano 
(SIC, 2007), realizada com base em dados disponibilizados pelo Ministério da 



134 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Todas ou quase
todas as aulas
Muitas vezes

Algumas vezes

Raramente 

Nunca

Calculadora Computador

Educação. Após o cálculo da média nacional dos exames, classificaram-se as escolas 
dos professores participantes em dois grupos: Grupo A, escolas cuja média dos exames é 
superior à média nacional e Grupo B, escolas cuja média dos exames é inferior à média 
nacional. A amostra ficou assim constituída por professores de 7 escolas do grupo A e 8 
escolas do grupo B. A distribuição das escolas segundo os resultados dos alunos nos 
exames de 9.º ano tem como objectivo verificar se existe alguma relação entre as 
práticas lectivas dos professores e os resultados obtidos pelos alunos, ou seja, verificar 
se existem diferenças significativas entre as práticas lectivas dos professores de cada 
grupo de escolas. A análise comparativa dos resultados dos grupos A e B teve por base o 
cálculo da média ponderada, da variância e da aplicação do teste estatístico não 
paramétrico de Kruskall-Wallis. Este teste tem como objectivo testar a probabilidade de 
duas amostras provirem da mesma população e, para além de ser robusto, tem a 
vantagem de não exigir a normalidade das variáveis em estudo. Com a aplicação deste 
teste assume-se a Hipótese Nula “H0: “A média do grupo A é igual à média do grupo 
B”, que será rejeitada (com 95% de confiança) quando o valor de p for inferior a 0,05. 

Por último, os resultados deste estudo foram, sempre que possível, comparados 
com os resultados dos estudos Matemática 2001 (APM, 1998) e Looking inside the 
classroom (Weiss et al., 2003).  

 
 

Resultados 
 
As tecnologias na prática lectiva 
 

As respostas dos professores sobre a utilização da calculadora e do computador 
encontram-se sistematizadas na figura 1. A soma das respostas nas frequências Muitas 
vezes e Todas ou quase todas as aulas (71%), sugere uma forte utilização da 
calculadora. Apenas 7% dos professores referem que esta nunca é utilizada nas suas 
aulas. No entanto, quanto à utilização do computador, a situação é bastante diferente, 
dado que 64% dos professores indica nunca o utilizar nas suas aulas e apenas 19% 
sublinha que o faz com alguma ou muita frequência.  
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Figura 1 – Frequência relativa com que os professores indicam utilizar a calculadora e o computador nas 
suas aulas (em percentagem) 

 
Os dados relativos à utilização da calculadora e do computador na sala de aula 

foram analisados para cada um dos grupos A e B. Na figura 2 são apresentadas as 
respostas (em percentagem) dos professores dos dois grupos e na tabela 1 a média, 
variância e o valor de p do teste estatístico de Kruskall-Wallis para o uso da calculadora 
e do computador. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 2 – Frequência relativa com que os professores dos grupos A e B, indicam utilizar a calculadora e o 
computador nas suas aulas (em percentagem) 

 
 

Tabela 1 – Respostas dos professores, dos grupos A e B, quanto a utilização da calculadora e do 
computador na sala de aula 

 
Grupo A Grupo B 

Materiais Mé
dia 

Variân
cia 

Mé
dia 

Variân
cia 

p 

Calculadora 2,7 1,6 3,2 1,1 0,1
75 

Computador 0,7 1,4 0,6 0,6 0,6
77 

 
Os professores do grupo A utilizam com maior frequência o computador nas suas 

aulas que os do grupo B. De salientar que nenhum professor do grupo B utiliza o 
computador em muitas aulas. A tabela 1 sugere que existem algumas diferenças quanto 
à utilização da calculadora e do computador pelos professores dos dois grupos, a maior 
das quais respeita à utilização da calculadora, usada em todas ou quase todas as aulas 
com mais frequência pelos professores do grupo B. No entanto, a aplicação do teste 
estatístico de Kruskall-Wallis mostra que esta diferença não é significativa. 
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Na questão aberta foi solicitado a cada professor que descrevesse o modo como a 
calculadora e o computador foram utilizados na última vez pelos seus alunos. A 
calculadora é usada pela maioria dos professores (93%) nas suas aulas. Sendo utilizada 
essencialmente para a realização de cálculos, serve também para realizar actividades de 
exploração e para o estudo de funções. A figura 3 apresenta a distribuição de usos da 
calculadora. 

Dos 82% de professores que afirmam que a calculadora serve para realizar 
cálculos, 72% referem a realização de cálculos simples, enquanto que 10% referem 
cálculos fastidiosos. Os professores que utilizam a calculadora para estudar funções 
(apenas 5%), indicam recorrer à calculadora gráfica. As actividades de exploração 
referidas incluem aspectos como: 

 
 “Trabalho relacionado com o factor constante no estudo das sequências”; 
 “Cálculos com parêntesis, sem parêntesis, e regra das prioridades, 

compararam as calculadoras científicas com as calculadoras básicas e discutiram 
as diferenças”; 

 “Como muitas calculadoras não têm a raiz cúbica eles tiveram de utilizar 
a calculadora, admitindo que ninguém tem raiz cúbica. Eles tiveram de perceber 
o que precisavam de fazer para chegar à aproximação, até às décimas, da raiz 
cúbica de 140”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Frequência relativa das respostas sobre uso da calculadora nas aulas (percentagem relativa ao 
total dos professores que utilizam calculadora) 

 

Alguns professores (29%) mostram-se preocupados com o uso inadequado da 
calculadora e tecem opiniões como:  

 
 “Sou contra o uso abusivo da calculadora”; 
 “Não sou apologista da calculadora”; 
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 “Gosto que eles tenham uma das mais elementares até ao 9.º ano, porque 
acho que eles têm de saber a prioridade das operações e só depois devem usar a 
calculadora”.  

 

Estes professores indicam algumas estratégias para combater o uso abusivo da 
calculadora. Cerca de 21% referem proibir o seu uso durante o estudo de alguns temas, 
tais como números inteiros, cálculo de expressões numéricas com números racionais e 
equações. Pelo seu lado, 10% fazem afirmações como “mês sim, mês não, não a podem 
utilizar, uns testes são com, outros sem a calculadora” e “quando é para usar a 
calculadora eu digo que podem usar, caso contrário não usam”. 

O computador é utilizado nas aulas de 36% dos professores. No que se refere à 
sua última utilização, as suas respostas encontram-se representadas na figura 4.  

 
 

Figura 4 – Frequência relativa das respostas sobre o uso do computador nas aulas (percentagem relativa 
ao total dos professores que utilizam computador). 

 
Os professores referem que os alunos utilizam: 
 

 O Excel para “representar graficamente funções” e “organização de 
dados e construção de gráficos”;  

 O ClicMat para “explorar o Trinca Espinhas, sobre múltiplos e 
divisores”; 

 O Sketchpad para “o estudo dos lugares geométricos” e das 
“transformações geométricas”; 

 O Linegame para “perceberem o declive da recta”;  
 O Cabri para “a construção de triângulos, para chegarem à desigualdade 

triangular”;  
 A plataforma e-learning para “trabalhar nas fichas de trabalho”;  
 O Poli para “visualizar dinâmica de objectos no espaço”; 
 O Word para “fazerem trabalhos sobre história dos números reais, do π 

ou do número de ouro”. 
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Dos professores que utilizam o computador nas suas aulas, alguns fazem questão 

de salientar que os alunos trabalharam também durante o ano com programas como o 
PowerPoint, Internet e sites como o Álea e o Instituto Freudenthal. Das respostas dos 
professores também é possível concluir que 33% utilizam os programas Sketchpad, Poli 
e Cabri durante o estudo da Geometria e 34% recorrem aos programas Excel e 
Linegame para o estudo das Funções e dos Números. Os restantes, quando recorrem ao 
computador, não o fazem durante o estudo de um tópico específico.  

Os programas utilizados nas aulas de Matemática podem ser divididos em dois 
grandes grupos: programas utilitários com objectivos gerais – Word, Excel e plataforma 
de e-learning; e programas relativos a assuntos específicos – Sketchpad, Linegame, 
Cabri, ClicMat e Poli. Os programas que os professores indicam utilizar nas suas aulas 
sugerem que atribuem ao computador essencialmente os papéis de ferramenta e de 
suporte de novos contextos de aprendizagem.  

Procuremos comparar os resultados deste estudo com os dos estudos Matemática 
2001 (APM, 1998) e Looking inside the classroom(Weiss et al., 2003). Os professores 
que participaram nos diversos estudos foram questionados relativamente à frequência 
com que utilizam, nas suas aulas, determinados materiais de uma lista dada. No presente 
estudo, os professores escolheram entre Nunca, Raramente, Algumas vezes, Muitas 
vezes e Todas ou quase todas as aulas, enquanto no Matemática 2001, os professores 
podiam optar entre Nunca ou raramente, Em algumas aulas, Em muitas aulas e Sempre 
ou quase sempre. Para comparar os resultados dos dois estudos, as percentagens deste 
estudo respeitantes à frequência Nunca ou Raramente foram somadas. A figura 5 
apresenta as respostas, em percentagem, dos professores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Frequência relativa de utilização da calculadora e do computador (percentagem) 

 
Verificamos que a calculadora continua a ser utilizada com elevada frequência nas 

salas de aula de Matemática, o que já acontecia aquando do estudo Matemática 2001. 
No entanto, o computador continua a ter uma baixa frequência de utilização. Verifica-se 
uma ligeira subida tanto no uso da calculadora (de 20% para 40% usam-na em Todas ou 
quase todas as aulas) como no computador (de 0% para 7% usam-na Muitas vezes nas 
suas aulas). A percentagem dos que Nunca/raramente utilizam o computador diminuiu 
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consideravelmente (de cerca de 94% para 81%) mas a percentagem dos que 
Nunca/raramente utilizam a calculadora aumentou de 5% para 10%). 

O estudo Looking inside the classroom procurava conhecer melhor a natureza e os 
factores que determinam as práticas dos professores de Matemática e Ciências. Os seus 
resultados provêm dos dados de questionários aplicados a nível nacional e da 
observação de aulas, o que dificulta a comparação com os resultados do presente estudo. 
Apesar de algumas questões do questionário do presente estudo terem sido elaboradas 
com base no questionário do estudo americano, apenas são susceptíveis de comparação 
os dados relativos à última aula, ou seja, a aula que ocorreu antes do professor ter 
respondido ao respectivo questionário. Assim, na tabela 2 encontram-se os dados 
relativos à utilização da calculadora e do computador na lição mais recente.  

 
Tabela 2 – Frequência relativa de utilização da calculadora e do computador na última aula  

(percentagens) 

 
Da comparação dos resultados de ambos os estudos sobressai que a percentagem 

de professores que referem a utilização da calculadora na última aula é muito menor no 
presente estudo do que no Looking inside the classroom. Isso não acontece 
relativamente à utilização do computador, em que a percentagem de professores que 
refere a sua utilização é a mesma em ambos os casos (cerca de 5%). As diferenças 
verificadas nos resultados dos dois estudos podem dever-se ao facto de no presente 
estudo os professores terem descrito a sua última aula de Matemática livremente, ou 
seja, sem opções de escolha ou tópicos de orientação enquanto que no estudo Looking 
inside the classroom foram apresentadas aos professores duas listas com situações de 
aula, numa das quais os professores indicaram durante quanto tempo tinha ocorrido 
cada situação enquanto na outra seleccionaram as situações que tinham ocorrido nessa 
aula. A existência de uma lista pré-definida pode tê-los ajudado a referirem mais 
situações ocorridas na aula.  

 
 

Conclusão 
 
As respostas dos professores revelam, à semelhança do que acontecia no estudo 

Matemática 2001, que a calculadora continua a ser a tecnologia utilizada com maior 
frequência nas aulas de Matemática. No entanto, apesar de alguns professores referirem 
que os seus alunos a utilizam no estudo das funções, em actividades de exploração e 
para a realização de cálculos fastidiosos, a grande maioria (mais de dois terços) refere 
que ela serve apenas para os alunos realizarem cálculos simples.  

O computador, apesar de ter níveis de utilização reduzidos (dois terços dos 
professores afirmam que os seus alunos nunca o utilizam), tem neste estudo uma maior 

Actividades Presente 
estudo 

Looking 
inside the 
classroom 

Utilização de calculadoras 7 34 

Utilização do computador  5 5 
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utilização face aos resultados do estudo Matemática 2001. Esta baixa utilização está 
longe de corresponder às actuais orientações curriculares que recomendam que todos os 
alunos devem ter oportunidade de trabalhar com diversos programas educativos. As 
respostas dos professores permitem concluir que os alunos utilizam o computador 
durante o estudo de alguns conceitos específicos de Geometria e Funções, como 
ferramenta e como suporte à criação de novos contextos de aprendizagem. As 
diferenças mais marcantes (embora estatisticamente não sejam significativas) entre os 
professores das escolas cujos alunos têm melhor desempenho no exame nacional do 9.º 
ano e os restantes professores é que os primeiros referem, nas suas aulas, um uso 
superior do computador e um uso inferior da calculadora. 

Os resultados deste estudo sugerem que é necessário continuar a colocar a questão 
do uso das tecnologias pelos professores na ordem do dia. O modo como a calculadora é 
usada – com que objectivos, em que tarefas, com que cuidados – deve ser objecto de 
atenção, bem como a análise da forma como se pode tirar um efectivo partido do 
computador, muito especialmente no que se refere aos programas de maior alcance para 
o ensino da Matemática, como a folha de cálculo e software de geometria dinâmica. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma experiência didáctica que teve como problema de pesquisa 
saber como os alunos iniciam o estudo do conceito de logaritmo através de uma situação-problema, com o 
uso da calculadora científica. Os logaritmos são abordados no ensino da Matemática, nomeadamente, 
aspectos referentes a este tema na História da Educação Matemática Brasileira e situações nas quais o uso 
dos logaritmos se mostra pertinente. No contexto da História da Educação Matemática Brasileira 
emergem duas concepções: a concepção aritmética e a concepção algébrico-formal. A relação entre os 
logaritmos e a calculadora científica é feita na secção seguinte, na qual tratamos, a princípio, do uso da 
calculadora defendido em alguns documentos curriculares internacionais e nacionais. Também abordamos 
alguns aspectos fundamentais referentes ao uso da calculadora na sala de aula de Matemática, bem como 
as estratégias dos alunos durante seu uso e os novos papéis que este instrumento requer naquele ambiente. 
A Didáctica da Matemática Francesa é o referencial teórico para interpretarmos a situação-problema, para 
a qual fizemos uma análise a priori, a fim de prever potencialidades e limites da mesma, quando de sua 
utilização pelos alunos. A experiência didáctica foi desenvolvida em uma turma de 1º ano do Ensino 
Médio, nocturno, de uma escola pública estadual do município de Massaranduba, na Paraíba. As 
actividades na sala de aula ocorreram em duas sessões. Na primeira, buscamos, a princípio, familiarizar 
os alunos com o uso da calculadora de quatro funções e depois da calculadora científica. Na sessão 
seguinte, apresentamos uma situação-problema, na qual o uso da calculadora científica foi um recurso 
importante para o início da compreensão do conceito de logaritmo. Os resultados mostram a utilização da 
calculadora científica como elemento catalisador da compreensão inicial do conceito de logaritmo, 
durante a resolução da situação-problema nas duplas.  

 

 
Introdução 

 
 Nesta experiência didáctica partimos, a princípio, como fundamentação teórica, 

da abordagem sobre os logaritmos e o ensino da Matemática, apresentando duas 
concepções importantes para este tema: a concepção aritmética e a concepção algébrico 
– funcional. De seguida, vamos abordar a calculadora científica e o ensino dos 
logaritmos, onde a aprendizagem dos logaritmos é incrementada pelo uso deste 
instrumento. A situação-problema na Didáctica da Matemática Francesa, fundamentou o 
tipo de situação-problema que vamos utilizar em nossa experiência didáctica. Na 
metodologia apresentamos como pretendemos chegar à consecução dos objectivos 
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propostos e na análise a priori, levantamos algumas possibilidades de resolução da 
situação-problema pelos alunos. Por fim, analisamos os resultados e concluímos. 

 
 

Os logaritmos no ensino da matemática 
Por fim, os autores mostram diversos tipos de situações nas quais os logaritmos 
poderiam intervir e desempenhar algum papel. Alguns exemplos dessas situações são o 
crescimento de bactérias em um meio em função do tempo, a quantificação de níveis de 
intensidade sonora, a resolução de problemas envolvendo juros compostos e o estudo 
quantitativo da relação entre a altura e a freqüência dos sons emitidos por notas 
musicais. Os autores fazem o estudo mais detalhado de apenas duas delas: a quantidade 
de níveis de intensidade sonora (os logaritmos e os decibéis) e a relação entre a altura e 
a freqüência dos sons emitidos por notas musicais (os logaritmos e as teclas do piano). 

 
 

A calculadora científica e o ensino de logaritmos 
 
O uso das calculadoras vem sendo defendido em diversos documentos 

curriculares no âmbito nacional e internacional. No Brasil, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN,1997) apontam a calculadora, juntamente 
com o computador, como um dos quatro recursos a que o professor de Matemática pode 
recorrer17. Nas Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, (PCN+ Ensino Médio, 2002) o 
uso das calculadoras também é sublinhado. Neste documento curricular, o uso das 
calculadoras é defendido, uma vez que permite abordar problemas com dados reais, ao 
mesmo tempo que o aluno pode se familiarizar com as máquinas. 

No âmbito internacional,  o NCTM (National Council Teachers of Mathematics) 
dos EUA, em seu Yearbook de 1992 (NCTM, 1992) apresenta alguns exemplos de 
utilização das calculadoras nos Estados Unidos, Reino Unido e Suécia. Neste 
documento curricular, são apresentadas actividades com a calculadora científica, nas 
quais esse intrumento é um recurso didáctico que pode contribuir na compreensão de 
alguns conceitos importantes, como o de limite. Um outro documento internacional, da 
Escócia, foi apresentado pelo Scottish CCC’s Review Group Advanced Calculators and 
Mathematics Education (SCCC,1998). Este documento recebeu muitas propostas de 
apoio da comunidade educacional daquele país. Nele, na secção 2, onde são 
apresentadas perspectivas sobre as calculadoras e a Educação Matemática, o Grupo 
afirma que as calculadoras eletrônicas foram inventadas  há, aproximadamente, trinta 
anos atrás. A partir de então, elas têm-se tornado mais sofisticadas e poderosas. As 
principais envolviam os tipo de quatro funções, que permitem ao usuário trabalhar com 
as quatro operações da aritmética. As calculadoras científicas, por sua vez, permitem a 
realização de cálculos mais sofisticados. Este tipo de calculadora tem mudado 
significativamente, o modo através do qual a Matemática é ensinada, permitindo que 
mais tempo seja gasto em aplicações e compreensões conceptuais. As calculadoras 
científicas têm apoiado alguns objectivos principais da Educação Matemática, uma vez 
que tornam mais fácil, para os alunos, resolver problemas em situações da vida real. 

                                                 
17 Os outros três são a Resolução de Problemas, a História da Matemática e os Jogos. 
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Raízes quadradas tabelas trigonométricas e logarítmicas têm sido superadas pelas 
funções incorporadas nas calculadoras científicas. Além dessas funções, mais 
recentemente, têm sido construídas versões com funções estatísticas e lógica algébrica 
directa. Durante os anos 80, capacidades gráficas, antes só encontradas em 
computadores, foram acrescentadas às calculadoras. Os quatro tipos de calculadora: 
quatro funções, científica, gráficas e as CAS (Computer Algebra System) são 
apresentadas no apêndice do documento.  

Apesar do inegável potencial que possuem as calculadoras para a Educação 
Matemática, o documento escocês (SCCC,1998) enfatiza que as calculadoras não 
devem substituir a proficiência pessoal, com o que concordamos, pois defendemos um 
uso criterioso deste instrumento, em qualquer nível de ensino. 

Durante anos ensinou-se a calcular com logaritmos na escola de segundo grau  (o 
actual Ensino Médio no Brasil) ou no início dos cursos superiores de Matemática. 
Também por muitos anos, a régua de cálculo logarítmica, (Campagner, 2008) pendurada 
no cinto, num bonito estojo de couro, foi o símbolo do estudante de engenharia no 
campus universitário. Hoje, porém, com o advento das espantosas e cada vez mais 
baratas calculadoras portáteis, ninguém mais, em sã consciência, usa uma tábua de 
logaritmos ou uma régua de cálculos para fins computacionais. 

Karrer e Magina (2000) em um estudo preliminar sobre o processo de ensino-
aprendizagem dos logaritmos, com alunos da 1ª Série do Ensino Médio, relatam que um 
ponto importante do mesmo foi o comportamento inicial das alunas diante da utilização 
da calculadora científica. Uma das alunas participantes mostrou, no primeiro encontro, 
uma certa repulsa em utilizá-la, como se este uso fosse vergonhoso ou indicasse 
incompetência. Essa crença da aluna ficou exposta quando ela afirmou que não era 
necessário resolver as contas através da calculadora, porque ela sabia fazer sozinha. Por 
isso, as outras alunas que usavam a calculadora, terminavam o exercício mais rápido 
que ela. As autoras ainda constataram que as alunas não sabiam operar com a 
calculadora científica, talvez porque o ensino actual praticamente não admite o uso 
desta máquina. Diante desta situação, as autoras passaram a orientá-las para o uso deste 
instrumento para o cálculo de potências. Uma das conclusões deste estudo foi que a 
calculadora científica, antes considerada como uma ferramenta desnecessária, passou a 
assumir um papel de facilitadora dos cálculos.  

No estudo referido acima, a calculadora científica passou a ter, portanto, uma 
função de ferramenta cognitiva. Ruthven (1992) afirma que, idealmente, uma 
ferramenta cognitiva não seria apenas capaz de permitir assimilação para estabelecer 
modos de pensamento, mas também apoiar o crescimento cognitivo e a mudança nas 
concepções do usuário. Para este autor, um importante elemento do uso racional das 
calculadoras na sala de aula de Matemática é o facto de elas não oferecerem 
simplesmente um mecanismo para calcular e/ou desenhar, mas um meio capaz de 
propiciar pensamento e aprendizagem. 

A utilização da calculadora na sala de aula de Matemática, a partir da perspectiva 
defendida por diversos autores (Imenes et al., 1992; Karrer & Magina, 2000; Lopes, 
1998; Medeiros, 2003; Ruthven, 1992) implica em novos papéis a serem assumidos pelo 
professor, pelo aluno e uma nova concepção de conhecimento matemático. O professor 
não tem mais o papel de detentor do conhecimento, mas o de organizador das condições 
didácticas e o conhecimento não sendo mais concebido linearmente, em 
compartimentos estanques, mas em rede de relações (Machado, 2005), o que também 
permite abordá-lo em diferentes quadros (Douady, 1986).  
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Podemos depreender, portanto, dos documentos curriculares apresentados, do 
estudo de Karrer e Magina (2000) e das afirmações de Ruthven (1992) que a 
calculadora científica pode ser uma importante ferramenta para a compreensão do 
conceito de logaritmo. Entretanto, ainda é importante, no Brasil, a modificação de 
crenças que impedem ou limitam a exploração deste instrumento de modo mais eficaz 
na sala de aula de Matemática. 
 
 

Situação-problema na didática da matemática francesa 
 

 Ao observamos a História da Matemática, podemos perceber que a Matemática 
se desenvolveu e se desenvolve a partir de problemas que surgem no cotidiano de uma 
determinada cultura, em um certo momento, a partir de problemas motivados por outras 
ciências, problemas do cotidiano ou problemas internos, que se referem exclusivamente 
ao conhecimento matemático (PCN, 1997). Em todos os casos que citamos, podemos 
perceber a existência de um problema que motiva o desenvolvimento de um conceito 
matemático.  

Uma situação-problema possui características distintas de um problema, mas 
também pode propiciar o desenvolvimento de conceitos matemáticos significativos, fora 
da sala de aula e também no interior deste ambiente. Na Didáctica da Matemática 
Francesa, como afirma Henry (1991), uma situação-problema é a escolha de questões 
abertas, numa situação mais ou menos matematizada, envolvendo um campo de 
problemas colocando-se num ou nos vários quadros18. Para Almouloud (1997) a função 
principal de uma situação-problema é a utilização implícita, depois explícita, de novas 
ferramentas matemáticas, através de questões que o aluno se coloca no momento de sua 
pesquisa. 

Os didactas, segundo este autor, definiram as condições para que uma situação-
problema conduza à aquisição de novas ferramentas: (i) Os alunos compreendem 
facilmente os dados e podem começar a exploração desses dados com conhecimentos 
antigos. Podem conceber claramente o que é uma resposta possível e pertinente à 
questão colocada; (ii) A situação-problema se refere a um campo conceptual19que 
desejamos efectivamente explorar, e onde situam-se as aprendizagens visadas; (iii) Os 
conhecimentos antigos dos alunos são insuficientes para a resolução imediata do 
problema; (iv) Os conhecimentos, objectos de aprendizagem, fornecem as ferramentas 
adaptadas para obter a solução; (v) A questão pode ser formulada nos vários quadros: 
quadros algébrico, geométrico, gráfico e numérico, por exemplo. No caso de nossa 
experiência didáctica aqui apresentada é o quadro algébrico e o quadro gráfico. 

Este autor apresenta alguns exemplos de situações-problema, destacaremos aqui 
dois exemplos. No primeiro exemplo, temos a consideração da aproximação como 
método bastante geral e poderoso na Matemática, Douady (1993), propõe uma 
                                                 
18 O jogo de quadros ou mudança de quadros  é uma noção usada para obter diferentes formulações de 
um problema. Ela pode permitir que o aluno utilize diferentes dimensões do conhecimento matemático 
durante a resolução de um problema. Por  exemplo, o quadro dos números, o quadro algébrico, o quadro 
geométrico, o quadro gráfico. 
19 Campo Conceptual, segundo Vergnaud (1991), é o espaço de problemas ou situações-problema, cujo 
tratamento envolve conceitos ou processos de vários tipos, em estreita conexão. Por exemplo, o campo 
conceptual das estruturas aditivas, se refere a tarefas que envolvem operações de adição e subtracção; o 
campo conceptual das estruturas multiplicativas, se refere a tarefas que envolvem as operações de 
multiplicação e divisão. 
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engenharia didáctica centrada num problema cujo objectivo é a busca de medida de 
comprimento. O problema foi proposto para alunos de 14-15 anos. A situação-problema 
é: Sejam dois números a e b. Procura-se um rectângulo de perímetro 2a cm e de área b 
cm2.  

No caso que estas medidas são irracionais, a aproximação com fracções ou 
números decimais é a ferramenta adequada. O objectivo final é a introdução dos 
números irracionais. 

 No segundo exemplo, encontrado em Almouloud (1997), temos uma situação-
problema com logaritmo, criada pelo Grupo MATH do IREM de Paris VII. O objectivo 
da situação-problema é permitir aos alunos utilizar os logaritmos como ferramenta de 
cálculo, transformar os produtos em somas para simplificar os cálculos. Isso pode ajudar 
os alunos para não mais confundir ln(x + y) e ln(xy). 

 A situação-problema é: A construção da curva logarítmica. 
 O Curso Normal (na França) deve os ajudar a memorizar melhor a imagem do 

logaritmo. A forma da curva e os limites serão assim melhor retidos. A manipulação de 
log√x , log√xy, por exemplo, visando a construção da curva, auxilia os alunos a adquirir 
a prática deste tipo de cálculo. 

 Os logaritmos surgiram, de acordo com Boyer (1996), para facilitar cálculos 
trabalhosos, usados, por exemplo, na Astronomia. Além disso, a sua utilização está 
associada a diversas situações, como enfatizaram Miorim e Miguel (2002). Nesta 
experiência didáctica relacionamos, como apresentamos de seguida, uma situação-
problema visando a construção do conceito de logaritmo, na qual estão os juros 
compostos e a calculadora científica, como recurso didáctico significativo na construção 
deste conceito. 

 Esta experiência didáctica teve como problema de pesquisa saber como os 
alunos iniciam o estudo do conceito de logaritmo através de uma situação-problema, 
com o uso da calculadora científica. Para operacionalizar este problema, consideramos 
as seguintes questões:  

 
1. A calculadora científica é um recurso significativo na construção 

do conceito de logaritmo? 
 

2. Como os alunos vão utilizar o conceito de logaritmo para resolver 
a situação-problema? 

 
 

Metodologia 
 
Para respondermos às questões propostas, utilizamos uma pesquisa qualitativa, da 

qual os participantes eram integrantes de uma turma de 30 alunos, de uma escola 
pública estadual da cidade de Massaranduba, na Paraíba, no mês de Novembro de 2005. 
A princípio, utilizamos duas aulas de 50 minutos cada, para familiarizar os alunos com 
o uso da calculadora de quatro funções e, depois, com a calculadora científica.  
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 Na segunda etapa do trabalho, apresentamos uma situação-problema para a 
introdução do conceito de logaritmo, usando a calculadora científica. Para isso, 
dispusemos novamente de duas aulas de 50 minutos cada. Os alunos estavam 
organizados em duplas. Utilizamos as respostas escritas dos alunos, para resolver a 
situação-problema, como instrumento de recolha de dados. Nessa situação-problema, 
utilizamos o seguinte problema de juros compostos: Um investidor aplicou R$ 3.500, 00 
em uma instituição que paga 1,2% a.m. Após certo período de tempo, ele recebeu R$ 
3.896,66, estando neste valor incluídos os juros compostos e o capital investido. Quanto 
tempo o dinheiro ficou aplicado?  
 

 

Análise a priori de uma situação-problema na experiência didáctica 
 
Almouloud (1997) afirma que a análise a priori é importantíssima, pois de sua 

qualidade depende o sucesso da situação-problema e, sobretudo, o facto de o professor 
poder controlar a realização das actividades dos alunos, de poder também identificar e 
compreender os efeitos observados. Assim, as numerosas conjecturas que vão aparecer 
poderão ser levadas em conta e uma dentro delas será objecto do debate científico na 
sala de aula de Matemática. Esse debate, segundo Garnier et al. (1996), é uma 
simulação do que ocorre na comunidade científica, mas possui um potencial didáctico 
relevante. 

Arsac et al. (1991) apresenta algumas questões para construir ou analisar uma 
situação-problema a respeito de uma noção. A construção e/ou a análise a priori de uma 
situação-problema fazem-se através das seguintes etapas: 

1-Abordagem epistemológica; 2-Papel dessa noção no ensino; 3-Concepções 
iniciais dos alunos (antes do ensino); 4-Concepção final desejada. Os três pontos 
anteriores referem-se a aspectos exteriores à aplicação da situação-problema na sala de 
aula e, o quarto, coincide com os objectivos de nossa experiência de ensino. 5-Análise a 
priori da situação-problema: a) O que é que os alunos vão fazer?  

- Poderiam encaminhar-se num processo de resolução?  
- Quais critérios os alunos terão para saber se a solução que propõem está certa? 
- Será que a noção que se deseja introduzir é indispensável para resolver o 

problema? 
- Como o aluno vai construir a nova ferramenta?  
Essas questões permitem evidenciar as variáveis didácticas20 da situação-

problema e escolhê-las em função dos objectivos de aprendizagem.  
b) Qual a gestão da sala de aula a prever? 
- A pesquisa faz-se em grupo? Como constituir os grupos? 

                                                 
20 Variáveis didácticas são aquelas que estão à disposição do professor e que determinam a situação 
didáctica. Elas podem ser de situação (por exemplo: aulas expositivas ou escolhas de actividades, 
resolução de problemas ou regras de aprendizagem, tratamento de erros, utilização de materiais), de 
contrato (por exemplo: contrato existente entre o professor, os alunos e um conhecimento específico), de 
transposição (por exemplo, apresentação da noção estudada, adaptação de pré-requisitos, uso de material 
específico) (Henry 1991; Almouloud,1997). 
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- Quais ordens dar aos alunos? 
- Qual será o papel do professor na fase de pesquisa?  
- Haverá uma fase de formulação? De validação? 
6-Avaliação 

- O que se deve avaliar? Os saberes e saber-fazer dos alunos, além de evolução 
das concepções dos alunos?  

- Qual ferramenta de avaliação levar para isso? 
- Será que as concepções dos alunos evoluíram? 
7-Análise a posteriori:  

- Com relação ao que foi previsto, quais são as diferenças com o que se passou 
realmente? Por que essas diferenças?  

- Quais mudanças prever para uma nova sessão? 
Até o ponto 4 o professor analisará aspectos anteriores ao ensino-aprendizagem 

que pode ocorrer na situação-problema. Do ponto 5 em diante, trata-se da situação-
problema em si e é, a partir deste ponto, que trabalharemos na secção seguinte. No 
entanto, o ponto 6, referente à avaliação, não será abordado, pois não faz parte dos 
objectivos desta experiência didáctica. 
 

Análise a priori da situação-problema apresentada na experiência didáctica 
 
 No caso da situação-problema apresentada nesta experiência didáctica, os alunos 

podem encaminhar-se num processo de resolução, pois nesta altura, pelo menos a 
maioria estudou juros e percentagem. O conceito de logaritmo vai ser necessário, 
porque o aluno não vai, usando equações exponenciais, resolver a equação (1,012)t = 
1,11. O trabalho com o texto de Imenes et al. (1992) poderá permitir ao aluno avançar 
na compreensão do conceito de logaritmo, podendo a calculadora científica tornar-se 
um recurso significativo para isto. Os alunos poderão usar a fórmula M = C (1 + i)n, 
onde n = t, t é o tempo, como critério para saber se a solução que propõem está certa. A 
noção que se deseja introduzir é indispensável para resolver o problema, porque o aluno 
vai começar a construir o conceito de logaritmo a partir da impossibilidade de resolver a 
situação-problema com o uso das equações exponenciais e vai precisar realizar a 
mudança de base, pois na calculadora científica, só existem as bases 10 e e. A situação-
problema poderá ser resolvida utilizando a mudança para a base 10 ou para a base e.  

 Os alunos trabalharão em duplas e os professores-pesquisadores pedirão para 
eles interagirem com o colega da dupla e com ele. Na fase de pesquisa os alunos 
tentarão encontrar um modo de resolver a situação-problema, na fase de formulação 
eles trocarão informações referentes a esse ou esses modos de resolução e, na fase de 
validação, por sua vez, será a etapa na qual os alunos poderão mostrar por que o modo 
que criaram é válido. A fase de validação tem como objectivo principal o debate sobre a 
certeza das asserções e as interações com o meio são organizadas em conseqüência 
deste debate. Esse modo de gerir a sala de aula de Matemática, pode contribuir para 
uma aprendizagem matemática significativa do conceito de logaritmo. 
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Analisando os resultados 
 
 Apresentamos de seguida, a análise da experiência didáctica. Na primeira sessão, 

descrevemos os procedimentos utilizados, os quais tiveram a finalidade de familiarizar 
os alunos com a calculadora científica. Na segunda sessão, a calculadora científica 
passou a ser um recurso didáctico significativo na resolução de uma situação-problema, 
envolvendo juros compostos. 

 
1ª Sessão: Logaritmos e calculadora científica 

 
Nº de alunos: 31 
Horário: 20:50 às 22:00h. 
Data: 18 / 11 / 05 
 
 Começamos a sessão com a utilização da Apostila intitulada Actividades com a 

Calculadora para a Sala de Aula (mimeo). Explicamos a utilização de teclas de 
memória, a tecla  log e a tecla 10 x, ressaltando a relação de inversão entre elas e 
resolvemos algumas questões mais recreativas da referida apostila. Queríamos 
familiarizar os alunos com o uso da calculadora científica. 

 A seguir, passamos a utilizar o texto Logaritmos decimais e equações 
exponenciais  (Imenes et al., 1992), no qual os alunos puderam ler um texto que aborda, 
em dois exemplos, o conceito de logaritmo de base 10, associado ao uso de uma 
calculadora cientíica. Após estes exemplos, há uma generalização para os logaritmos de 
base 10 e exercícios envolvendo estes logaritmos com a utilização de uma calculadora 
científica. Deixamos alguns exercícios desse texto no final da sessão. 

 Os alunos mostraram curiosidade em compreender o modo como a calculadora 
funcionava e responderam bem às questões. 

 
2ª Sessão: Logaritmos e calculadora científica 

 
Nº de alunos: 19 
Horário :  20: 50 às 22:00 h. 
Data: 01 / 12 / 05 
  A essa sessão faltaram 12 alunos e havia um aluno trabalhando sozinho. Nos 

primeiros vinte minutos, começamos perguntando se os alunos sabiam juros compostos. 
Alguns disseram que já tinham estudado, mas fazia tempo. O estudo dos juros 
compostos ocorre na 6ª série no Brasil, usando potenciação e retorna no Ensino Médio, 
quando são novamente estudados na Matemática Financeira, em um nível mais 
avançado, relacionado ao conceito de função exponencial, cujo domínio é o conjunto 
dos números naturais.  Esta retomada de um conceito presente no currículo, em um 
nível mais avançado, é o que ocorre com a utilização de um currículo em espiral 
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(Imenes,1999). De seguida, durante os diálogos com os alunos, apresentamos a fórmula 
M = C(1 + i)n . Fizemos uma  breve revisão do conceito de percentagem, porque, 
contrariamente ao que esperávamos, no início da experiência didáctica, muitos alunos 
ainda não tinham incorporado este conceito ou estavam esquecidos dele. Demos um 
tempo para eles tentarem resolver a situação-problema.  

 No segundo momento, as duplas já tinham chegado a (1,02)t = 1,11. Foi 
necessário utilizar a tecla            ,  que explicamos sua utilização. 

No terceiro momento, identificamos uma dupla que encontrou os resultados 
utilizando          .Logo a seguir, surgiram várias duplas chegando ao resultado, usando o 
procedimento acima, no qual se utilizou tentativas na calculadora científica. 

Depois levantamos a hipótese de que se na expressão (1,012)t = 1,11, o segundo 
membro fosse maior, iria gastar mais  tempo para encontrar o valor de t. A partir daí, 
afirmamos, no decorrer dos diálogos com a turma, que os logaritmos trariam um ganho 
de tempo nos cálculos.  

Nesse momento, relacionamos o texto Logaritmos Decimais e Equações 
Exponenciais, aos Logaritmos Decimais. Então surgiu a expressão 1,11 = 10x, que foi 
resolvida pelos alunos digitando: 1,11    log    = 0,045322978. Nessa etapa, explicamos 
que o log 1,11 = 0,045322978, tem base 10, através de questionamentos. Voltamos para 
(1,012)t = 1,11, onde questionamos qual era a base. Houve dificuldades de 
compreensão, mas conseguiram encontrar a base e escrevemos   log                 =  t.  Isso 
gerou um conflito, pois a calculadora científica só possui as bases 10 e e = 2,71 ... Esse 
conflito gerou a pergunta: Como posso utilizar a calculadora científica apenas com as 
bases que ela possui para resolver esse problema? Essa questão possibilitou a 
necessidade de abordarmos a mudança de base. Foram levantadas algumas hipóteses: 

      1ª :   log 1,11                                                                        2ª: log 1,11 
                     10                                                                                     9 

       3ª:     log 1,11 
                   1,012                                                                      4ª:   log (1,11) 

                                                                                                           (1,012)       
 
 Nenhuma dessas dava certo. Então chegaram à 5ª hipótese: log 1,11   =  t 
                                                                                                            log1,012    
Os alunos sabiam fazer as aproximações adequadamente, o que lhes permitiu 

chegar à resposta certa. Pedimos para substituirem o valor encontrado em (1,02)t = 1,11, 
para verificar a validade do valor encontrado. O uso da calculadora gerou um conflito 
que levou à necessidade de abordar a mudança de base do logaritmo. A mudança de 
base, associada ao uso da calculadora científica, permitiu aos alunos encontrarem a 
resposta à situação-problema. 

 
 

Conclusão 

 

 

1,11 
1,012 

Yx 

Yx 
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 Com o término das duas sessões que compuseram essa experiência didáctica, 
pudemos perceber, mais uma vez, só que agora com a calculadora científica, que esse 
instrumento pode trazer, se usado criteriosamente, mudanças significativas na sala de 
aula de Matemática. Na primeira sessão, buscamos familiarizar os alunos com a 
calculadora científica, de modo que eles percebecem como ela pode ser útil e, ao mesmo 
tempo, lúdica. O uso de Imenes (1992) contribuiu, na sessão seguinte, para os alunos 
relacionarem, em um diálogo conosco, as equações exponenciais aos logaritmos 
decimais. Com esta relação, a calculadora científica contribuiu para a problematização 
do conceito de logaritmo e passsou a ser uma ferramenta cognitiva, nos termos de 
Ruthven (1992). Nesta problematização, estava presente a concepçção algébrico-
funcional (Miorim & Miguel, 2002) dos logaritmos, uma vez que havia o tempo a ser 
encontrado, como valor desconhecido, apesar de não ter ocorrido, por conta da 
exigüidade de tempo, a representação funcional dos logaritmos. 

 A situação-problema utilizada nesta experiência didáctica, propiciou condições 
que conduziram os alunos ao início da aquisição de uma nova ferramenta, no caso, o 
conceito de logaritmo, pois pudemos identificar os cinco pontos sublinhados pelos 
didactas da Matemática e enfatizados por Almouloud (1997). Primeiramente, os alunos 
compreenderam facilmente os dados e, com isso, puderam começar a exploração dos 
mesmos utilizando conhecimentos antigos. Além disso, a situação-problema se refere ao 
campo conceptual das estruturas multiplicativas o qual desejamos explorar 
efectivamente. Um outro factor importante, aparece no terceiro ponto, os conhecimentos 
anteriores dos alunos eram insuficientes para a resolução imediata do problema., como 
vemos na passagem onde não é possível resolver com o uso de equações exponenciais.  
No quarto ponto, os conhecimentos objectos de aprendizagem, fornecem as ferramentas 
adaptadas para obter a solução, foi o que vimos quando os alunos passaram a usar o 
conceito de logaritmo, com a calculadora científica, sendo esta usada como recurso 
significativo, para resolver a situação-problema. O quinto e último ponto, a questão 
pode ser formulada nos vários quadros, nos termos de Douady (1986). Nesta 
experiência, podemos ver a possibilidade de abordagem nos quadros algébrico e gráfico, 
no entanto, houve o predomínio do quadro algébrico e numérico. 

 No que se refere às questões desta experiência didáctica, podemos afirmar que o 
início do estudo do conceito de logaritmo foi bem sucedido, a calculadora científica foi 
utilizada como recurso significativo na construção deste conceito, pois agilizou o 
cálculos, permitindo que os alunos pudessem se concentrar em aspectos significativos 
do problema e, além disso, seu uso estava imbricado em uma propriedade importante 
deste conceito, que foi usada na resolução da situação-problema, a mudança de base. 

 Em relação ao que prevemos na análise a priori da situação-problema, pudemos 
perceber que nossas expectativas, em relação aos conhecimentos anteriores dos alunos 
referentes a juros e percentagem, foram em parte frustradas, pois a maioria ou não 
lembrava destes conceitos ou não os tinha estudado ainda, apesar disso, consideramos 
que a compreensão dos alunos em relação a tais conceitos desenvolveu-se bem durante 
as sessões. Em uma nova sessão, seria importante que os alunos já tivessem pleno 
domínio desses conceitos e terem clara a possibilidade de relacionar os juros compostos 
às funções. 

 Na fase de pesquisa os alunos tentaram encontrar um modo de resolver a 
situação-problema que exploraria o uso da fórmula M = C(1 + i)n. Na fase de 
formulação, eles trocaram informações referentes a modos de resolução, nesta fase, os 
alunos usam os logaritmos através da calculadora científica e, na fase de validação, por 
sua vez, foi a etapa na qual eles puderam mostrar porque o modo que criaram é válido, 
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nesta fase aparece (1,012)t = 1,11, para verificar a validade do resultado. A fase de 
validação, teve como objectivo principal, o debate sobre a certeza das asserções e as 
interacções com o meio foram organizadas em consequência deste debate. 

 Por fim, o professor-pesquisador institucionalizou o conhecimento sobre 
logaritmos, generalizando, se t = a é um número positivo, log a é o expoente ao qual se 
deve elevar 10 para que a potência seja igual a a. 
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Resumo. Anos depois das primeiras recomendações de utilização das calculadoras gráficas no ensino da 
Matemática e numa fase em que alguns estudos começam a mostrar que a utilização efectiva permanece 
aquém das expectativas, importa reflectir nas razões para tal. Partindo da análise da literatura existente, 
são ponderados aqueles que para muitos autores parecem ser os factores determinantes: as crenças e 
concepções do professor face à Matemática e os papéis e comportamentos adoptados pelo professor na 
sua prática. Os estudos analisados apontam para a interferência da calculadora gráfica com o papel 
desempenhado pelo professor, que passa de um definidor de tarefas ou de um expositor, para um 
orientador, um colega de investigação ou um recurso. Em consequência diminui o recurso ao método 
expositivo e aumenta o tempo de aula dedicado a actividades de investigação e o trabalho de grupo, com 
os alunos a desempenharem um papel mais activo na sua aprendizagem. Estas alterações, no entanto, 
ocorrem de forma inconsistente, o que leva vários autores a ter em conta o estilo individual de cada 
professor e as suas concepções e crenças face à Matemática. A este nível os resultados existentes sugerem 
que os professores que encaram a Matemática como cálculo vêem a calculadora gráfica como um 
obstáculo à aprendizagem, razão pela qual entendem que a sua utilização só deve ocorrer depois de os 
conceitos estarem dominados. Pelo contrário, os professores que têm uma visão da Matemática menos 
centrada em regras, encaram esta tecnologia como uma fonte de aprendizagem, pelo que consideram que 
a sua utilização deve decorrer em simultâneo com a aprendizagem dos conceitos. Paralelamente aos 
aspectos referidos, é ainda abordado um outro que tem vindo a ser alvo da atenção de alguns 
investigadores: o conhecimento que o professor detém relativamente à calculadora. Inicialmente 
ignorado, este factor tem ganho progressivamente importância, à medida que os estudos realizados vão 
acentuando as dificuldades que a formação de professores (inicial e contínua) tem enfrentado, com os 
professores a mostrar uma forte tendência para continuarem a pensar pedagogicamente da forma como 
foram ensinados enquanto alunos. A finalizar são levantadas algumas questões que permanecem em 
aberto e que poderiam constituir um contributo decisivo para alcançar a ambicionada integração das 
calculadoras gráficas na aprendizagem da Matemática. 

 
 

Integração da calculadora gráfica ao longo do tempo – factores que a têm 
influenciado 

 
As calculadoras gráficas pelas grandes capacidades que possuem, nomeadamente, 

mas não exclusivamente, ao nível gráfico, há já algum tempo que despertaram o 
interesse dos que se dedicam ao ensino da Matemática. Este interesse veio a traduzir-se 
em recomendações relativamente à sua utilização no ensino da Matemática em 
documentos vários, como por exemplo as Normas para o currículo e a avaliação em 
Matemática escolar (NCTM, 1989) ou os Princípios e normas para a Matemática 
escolar (NCTM, 2000). 

Também em Portugal foi dada atenção a esta tecnologia, tendo as primeiras 
recomendações de utilização expressas pelo Ministério de Educação, surgido no início 
do ano lectivo de 1995/1996, nas orientações de gestão do programa de Matemática do 
ensino secundário. Um pouco mais tarde, em 1997, esta posição era reforçada com a 
publicação de um programa reajustado de Matemática para o ensino secundário, onde as 
calculadoras gráficas passavam a ser consideradas de uso obrigatório. Pouco depois, a 
permissão de utilização de calculadoras gráficas nos exames nacionais de Matemática a 
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partir do ano lectivo de 1997/1998 constituía mais um incentivo à integração destas 
máquinas no processo de ensino-aprendizagem (Silva, 1996; Rocha, 2000).  

Paralelamente às recomendações de utilização e à crescente presença desta 
tecnologia nas salas de aula de Matemática, aumentava também a investigação sobre 
essa utilização. Inicialmente analisando os contributos que as calculadoras poderiam 
trazer à aprendizagem da Matemática e procurando concluir se as aprendizagens 
efectuadas desta forma eram mais significativas (Doerr & Zangor, 2000), e, com o 
passar do tempo, explorando progressivamente novos aspectos. 

Os resultados alcançados vieram reforçar a importância desta tecnologia, ao 
concluir que as calculadoras gráficas podem e devem desempenhar um papel importante 
na educação matemática (Hembree & Dessart, 1992; Dunham e Dick, 1994), com um 
impacto profundo na mudança do clima da sala de aula (Dunham, 2000). Farrel (1996) 
aborda este último aspecto de forma detalhada, concluindo que podem ocorrer 
mudanças não só ao nível dos objectivos que se pretendem alcançar, dos conteúdos 
abordados e dos métodos de avaliação, mas também ao nível da atitude do professor, da 
estrutura das aulas e da utilização que é feita do tempo, do comportamento de 
professores e alunos, bem como das interacções que se estabelecem entre estes.  

O papel desempenhado pelo professor assume assim particular importância, no 
entanto, a relação entre o conhecimento profissional e as estratégias pedagógicas e a 
consequente utilização da calculadora gráfica é uma área que permanece largamente por 
estudar, como referem Doerr & Zangor (2000), e, mais recentemente, Kastberg & 
Leatham (2005), e que ganha uma cada vez maior relevância quando se começa a 
constatar que o papel das calculadoras gráficas permanece muito aquém dos objectivos 
preconizados por todos aqueles que apontaram as suas muitas potencialidades para a 
aprendizagem da Matemática (Fleener, 1995; Dunham, 2000). Uma questão se coloca 
então: o que tem obstado à integração da calculadora? 

A investigação tem apontado diversas razões, muitas das quais são enumeradas 
por Dunham (2000): as crenças e concepções que os professores detêm sobre a 
Matemática e sobre o seu ensino, a falta de calculadoras para utilização nas aulas, a falta 
de materiais curriculares, a falta de formação inicial e contínua dos professores, o pouco 
tempo de que os professores dispõem para planificar as aulas, os poucos incentivos que 
recebem para integrar as calculadoras na sua prática e o pouco apoio administrativo de 
que dispõem. A estes aspectos Fleener (1995) acrescenta as perspectivas individuais do 
professor e ainda a cultura de sala de aula e as normas da comunidade. Por seu turno 
Hoban (2002) aponta a experiência pessoal do professor e a sua resistência à mudança, 
enquanto Powers & Blubaugh (2005) abordam os conhecimentos que os professores 
têm da calculadora. 

Trata-se pois de uma longa lista que inclui aspectos distintos, mas que engloba 
também aspectos que embora diferentes se podem considerar afins ou relacionados, 
como é o caso da formação dos professores e dos seus conhecimentos sobre a 
calculadora. Assim, e numa tentativa de sistematizar um pouco alguns dos diferentes 
resultados alcançados pela investigação, vou centrar-me em três aspectos. Nos métodos 
de ensino porque, segundo Robova (2002), é o factor que mais interfere com o 
desenvolvimento de conceitos por parte dos alunos e está directamente relacionado com 
as concepções e crenças dos professores relativamente à Educação Matemática, sendo 
este último um factor muito referido por diversos autores. Nas concepções e crenças que 
o professor detém da Matemática porque parece ser o factor mais referido nos estudos 
analisados. E, por fim, no conhecimento que os professores têm da calculadora porque 
este é um aspecto abordado em poucos estudos mas que muitos autores (por exemplo 
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Penglase & Arnold (1996), Doerr & Zangor (2000) e Powers & Blubaugh (2005)) 
reconhecem como importante e necessitado de uma análise mais profunda. A opção por 
estes três aspectos não se prende pois com a ideia que estes possam ser mais 
importantes que outros, baseando-se antes na convicção de diversos autores de que estes 
são aspectos importantes e, como tal, merecedores de atenção. 
 
 

Métodos de ensino 
 
Determinantes na caracterização dos métodos de ensino dos professores são as 

actividades de ensino a que este recorre e o papel que assume. Estes dois aspectos têm 
vindo a ser alvo de análise, sendo que alguns estudos apontam para a existência de 
relações entre as opções tomadas pelos professores e a forma como a calculadora 
gráfica é integrada (ou não) no processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Farrel (1996), a presença da tecnologia na sala de aula não é 
neutra, interferindo com o papel desempenhado pelo professor e, consequente, com as 
actividades de aprendizagem em que os alunos se envolvem, uma vez que existe uma 
relação entre estes dois aspectos. Quando a calculadora gráfica passa a estar presente na 
sala de aula, o papel do professor altera-se, passando de um definidor de tarefas ou de 
um expositor, para um orientador, um colega de investigação ou um recurso (Doerr & 
Zangor, 2000). Esta mudança acarreta alterações na frequência com que o professor 
recorre às diferentes actividades de ensino e o método expositivo deixa de ser a mais 
utilizada, para ceder o seu lugar à resolução de exercícios e às actividades de 
consolidação ou prática (Farrel, 1996). A autora refere ainda um aumento no tempo de 
aula dedicado a actividades de investigação e ao trabalho de grupo. Isto permite aos 
alunos assumir um papel mais directivo do que aquele que teriam numa aula com 
características tradicionais, tornando-se eles os definidores de tarefas e responsáveis por 
encontrar as explicações para aquilo com que se deparam, o que, por seu turno, os torna 
mais responsáveis pela sua própria aprendizagem e os leva a recorrer a capacidades de 
um nível superior. 

Também Penglase & Arnold (1996) mencionam uma aprendizagem mais centrada 
nos alunos como a principal consequência da introdução das calculadoras. Apontam 
alterações ao nível das questões colocadas pelo professor, que passam a exigir um 
raciocínio de nível superior; ao nível da forma como os exemplos são explorados e ao 
nível da valorização que passa a ser feita dos gráficos e de questões em torno da 
aproximação. Referem ainda o consequente envolvimento dos alunos na formulação de 
conjecturas e generalizações. 

No entanto, as alterações referidas nem sempre ocorrem. Num estudo conduzido 
por Simmt (1997) este não constatou qualquer alteração no papel assumido pelo 
professor ou nas actividades de ensino propostas. Um aumento no número de gráficos 
apresentados aos alunos foi a única diferença encontrada. Os professores envolvidos no 
estudo não recorreram à calculadora para promover a discussão, para encorajar a 
formulação de conjecturas ou para provar ideias. Embora este tenha sido um estudo 
bastante curto, em que a calculadora apenas foi utilizada num número de aulas que 
variou entre quatro e dez, Simmt considera que a verdadeira razão para a ausência de 
alterações não se deve a este factor, mas antes às crenças e concepções que os 
professores detêm relativamente à Matemática e ao seu ensino. 
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Também Farrel (1996) encontrou professores relativamente aos quais não 
identificou alterações na sua prática na sequência da introdução da calculadora. 
Tratavam-se de professores que já apresentavam uma prática com características 
semelhantes às que seriam de esperar na sequência da introdução da calculadora e que já 
faziam um uso mais reduzido do método expositivo e envolviam intensamente os alunos 
em exercícios e actividades de consolidação e prática. 

Um aspecto interessante, para que Farrel (1996) chama a atenção no seu estudo, é 
o facto de em nenhuma das turmas observadas ocorrerem todos os dias as mudanças que 
se consideravam esperadas como consequência da presença da tecnologia. As diferenças 
registadas foram pontuais, parecendo de certo modo contrariar a ideia expressa pelo 
NCTM (1989) de que a tecnologia faria surgir uma nova dinâmica de sala de aula onde 
alunos e professores se tornariam parceiros no desenvolvimento de ideias matemáticas e 
na resolução de problemas. Ainda assim, a autora faz questão de frisar que foram 
notados acontecimentos impressionantes em todas as salas de aula. A rotina TPC – 
exposição – novo TPC foi evitada, mas tal deveu-se fundamentalmente ao tipo de 
problemas em questão, que era suficientemente rico para, com o apoio da tecnologia, 
permitir extensões e abordagens diversas (Farrel, 1996). 

Globalmente, Farrel (1996) concluiu que o comportamento do professor se alterou 
em função da presença da tecnologia, o que até pode parecer natural, uma vez que são 
de esperar novos comportamentos perante novas ferramentas. No entanto, a autora frisa 
que nem todos os professores fizeram o mesmo com a tecnologia. Cada um manteve um 
estilo individual, apesar de a tecnologia proporcionar a incorporação de novos 
comportamentos e o assumir de novos papéis. 

Esta conclusão parece corroborar a perspectiva de Robova (2002), que considera 
que embora as calculadoras gráficas estejam repletas de potencialidades para o ensino-
aprendizagem da Matemática, o resultado dessa utilização é indissociável do professor. 
Ou seja, a não observação das diferenças esperadas na sequência da introdução da 
calculadora, com casos de diferenças irrelevantes ou mesmo inexistentes, obriga a 
colocar o foco na importância relativa entre o estilo individual do professor e o acesso à 
calculadora e nas crenças e concepções que este tem relativamente à Matemática. 

 
 

Crenças e concepções face à Matemática 
 
A relação entre a forma como a calculadora é utilizada e as crenças e concepções 

do professor foi objecto de um estudo por parte de Tharp, Fitzsimmons & Ayers (1997). 
Este estudo indicou que os professores que têm uma perspectiva sobre a aprendizagem 
da matemática menos centrada em regras, estão mais disponíveis para adoptar a 
calculadora como parte integrante do processo de ensino, do que aqueles que vêem a 
matemática como algo centrado em regras. Além disso, os professores que não têm uma 
perspectiva centrada em regras têm um estilo de ensino que questiona mais os alunos e 
que é flexível quanto ao recurso à calculadora, permitindo que sejam os alunos a decidir 
quando e como a devem utilizar. Doerr & Zangor (2000) consideram assim que o estudo 
de Tharp, Fitzsimmons & Ayers sugere que existe uma importante relação entre os 
conhecimentos e as perspectivas do professor, as suas estratégias pedagógicas e a forma 
como os alunos utilizam a calculadora. Algo de semelhante parece poder concluir-se 
relativamente aos professores que participaram no estudo de Simmt (1997). Com efeito, 
estes professores são descritos como tendo uma visão da matemática que favorecia 
fortemente uma abordagem tradicional dos problemas, o que sugere que seriam 
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professores que tenderiam a centrar-se em regras e menos predispostos a adoptar uma 
utilização mais integrada da calculadora. Também Futch & Stephens e Tharp, 
Fitzsimmons & Ayers (1997 e 1997, referidos em Dunham, 2000) concluíram, com base 
num estudo que realizaram, que os professores que têm uma visão da Matemática 
baseada em regras têm mais hipóteses de ver a calculadora como um obstáculo e não 
como fonte de aprendizagem. 

Uma questão inevitável quando se considera a utilização da calculadora gráfica 
diz respeito aos conhecimentos que os alunos já devem ter antes de recorrer à máquina. 
E este parece ser um aspecto delicado para muitos professores. Segundo um estudo 
realizado por Fleener (1995), os professores estão divididos quanto à conveniência de os 
alunos aprenderem primeiro o conceito e só depois usarem a calculadora. Ainda assim, 
parece haver algo em comum entre os que defendem que se deve aprender primeiro a 
fazer sem a máquina. De acordo com Fleener (1995) estes professores em geral tendem 
a ver a Matemática como cálculos e não como raciocínio, um processo para 
regularidades e resolução de problemas. Num outro estudo, o mesmo autor (1995) 
acrescenta que os professores com perspectivas diferentes relativamente à conveniência 
de dominar primeiro o conceito, exibiam também posturas diferentes quanto ao 
controle, à compreensão dos conceitos e à importância da reflexão crítica. Analisando 
todos os elementos o autor acaba por concluir que mudanças significativas só serão 
possíveis nos casos em que os professores valorizem a reflexão crítica. 

Jost (1992, referido em Penglase & Arnold, 1996) estudou as perspectivas dos 
professores face à calculadora gráfica, as suas práticas e as características do currículo 
com que trabalhavam. Da análise que efectuou conclui que certos estilos de ensino são 
mais compatíveis com as calculadoras gráficas do que outros. Segundo esta autora, os 
professores que mostravam uma preferência por metodologias mais interactivas 
recorriam mais à calculadora do que os professores que preferiam outras abordagens. 
Além disso, notou uma relação entre as perspectivas dos professores face à utilização da 
calculadora e a integração que depois era feita desta tecnologia no processo de ensino. 
Com efeito, os professores que viam a calculadora como uma ferramenta a que recorrer 
para executar cálculos, tendiam a valorizar os objectivos centrados nos conteúdos e 
consideravam que os alunos aprendem escutando atentamente o professor. Por seu 
turno, os professores que encaravam a calculadora como uma ferramenta de ensino, 
tinham objectivos centrados nos alunos e na disciplina, valorizando um estilo de ensino 
centrado no aluno. 

São igualmente as concepções e crenças do professor que Doerr & Zangor (2000) 
apontam como determinantes na utilização que é feita da calculadora. Neste caso foi a 
valorização que o professor envolvido no estudo fazia da compreensão e o seu desejo de 
impedir que a calculadora funcionasse como uma caixa negra que miraculosamente 
proporcionava respostas, que marcou a utilização da calculadora. O recurso a um 
modelo construído pelos alunos para encontrar uma curva que adequadamente 
representasse um conjunto de pontos, em detrimento do recurso à função pré-instalada 
da calculadora é disso ilustrativo. 

Dunham (2000) acaba por sintetizar a ideia que transparece em todos estes 
estudos, ao reconhecer que a investigação já realizada mostra que as concepções dos 
professores sobre a Matemática afectam as suas concepções sobre o uso da calculadora. 
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Conhecimento da calculadora gráfica 
 
Não parece razoável esperar que um professor use nas suas aulas algo que 

desconhece ou de que apenas possui um conhecimento superficial que, consequente, 
não lhe permite sentir-se confiante para utilizar. É portanto importante atender aos 
conhecimentos que o professor possui da calculadora gráfica antes de nos permitirmos 
fazer uma análise daquilo que o professor faz com a calculadora nas suas aulas e até 
mesmo antes de ponderarmos a opinião que o professor detém sobre esta tecnologia. 
Hunt & Bohlin (1993, referidos em Fleener, 1995) apontam a experiência do professor 
com a tecnologia como um aspecto de grande importância na formulação de uma 
opinião sobre a sua utilização no ensino. No entanto, muitos dos estudos que têm sido 
levados a cabo não fazem qualquer referência a este aspecto. A experiência anterior do 
professor na utilização destas máquinas e o conhecimento que detinha sobre o seu 
funcionamento simplesmente não são referidos. E este é um dos aspectos de que 
Penglase & Arnold (1996) se aperceberam, na meta-análise que realizaram, e que 
criticam. Ainda assim, alguns autores têm consciência da importância deste aspecto e 
não deixam de o referir. 

Powers & Blubaugh (2005) frisam que o professor fará uma utilização adequada 
da tecnologia nas suas aulas se estiver familiarizado com ela e se se sentir confortável a 
usá-la. Além disso, estes autores chamam a atenção para a importância do professor ter 
vivido experiências bem sucedidas de ensino com recurso à tecnologia. Os elementos 
recolhidos por Powers & Blubaugh (2005) permitem-lhes valorizar a experiência do 
professor e em especial aquilo que ele viveu enquanto aluno. Segundo estes, o professor 
tem alguma tendência para continuar a pensar pedagogicamente da forma como foi 
ensinado, em vez de pensar no potencial que a tecnologia pode trazer à aprendizagem. 

Segundo um estudo realizado por Doerr & Zangor (2000), a confiança do 
professor nos seus conhecimentos e capacidades e a flexibilidade com que ele próprio 
utilizava a calculadora, proporcionaram a criação de um ambiente de sala de aula onde 
os alunos se sentiam livres para utilizar a calculadora da forma que entendiam e em que, 
além disso, eram incentivados a confirmar e a explorar ideias matemáticas. Foi 
igualmente o conhecimento do professor relativamente às limitações da calculadora que 
o levou a criar uma postura de questionamento face aos resultados exibidos pela 
máquina e consequentemente a desenvolver um ambiente onde a calculadora era uma 
ferramenta que necessitava de ser analisada à luz dos conhecimentos e do raciocínio e 
argumentação matemáticos. Contrariamente aos receios de Williams e de Wilson & 
Krapfl (1993 e 1994, referidos em Doerr & Zangor, 2000), a calculadora não se tornou 
uma autoridade matemática na sala de aula. 

Parte da resistência dos professores relativamente à tecnologia tem por base a falta 
de conhecimento dos resultados da investigação, a falta de conhecimento das 
capacidades da máquina, a falta de conhecimento sobre como usar a calculadora 
adequadamente e a falta de conhecimento sobre o funcionamento da máquina (Dunham, 
2000). As acções de formação de professores podem ser muito importantes neste 
contexto. Como menciona Spath (1990, referido em Dunham 2000) as inovações não 
substituem facilmente os currículos existentes. Segundo Terranova (1990, referido em 
Dunham 2000) poucos professores referem ter aprendido algo sobre as calculadoras ou 
sobre a investigação em torno destas na sua formação inicial, o que vem colocar sobre a 
formação contínua uma importância extrema. Dunham (2000) alerta ainda para a 
importância dos esforços de formação em torno das calculadoras não se situarem apenas 
no como, mas de abordarem também o porquê, ou seja as razões por que é importante 
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utilizar as calculadoras. E isto, claro, sem esquecer de abordar as concepções e crenças 
dos professores relativamente à matemática que, segundo Tharp, Fitzsimmons & Ayers 
(1997) são afinal a razão dos receios e das ideias erradas relativamente à calculadora e 
que frequentemente permanecem à margem da formação (inicial ou contínua) dos 
professores. 

 
 

A integração da calculadora gráfica – algumas questões em aberto 
 

Os estudos analisados lançam alguma luz sobre aspectos importantes relativos à 
utilização que os professores fazem da calculadora gráfica. No entanto, deixam também 
em aberto diversas questões que será importante ponderar e investigar, se quisermos que 
a integração da calculadora gráfica no processo de ensino-aprendizagem da Matemática 
se torne numa realidade plena. 

A influência das concepções e crenças que os professores detêm relativamente à 
Matemática sobre a utilização que fazem da calculadora gráfica parece ser consensual 
entre os autores analisados. É também crescente o número de autores que reconhecem 
que as calculadoras não estão a conseguir alcançar todo o potencial que lhes é atribuído. 
Neste contexto, seria então importante perceber que factores podem contribuir para 
alterar essas concepções e crenças que se revelam marcantes e, consequentemente, 
modificar a utilização que é feita da calculadora. 

De igual modo, existindo um reconhecimento de que o conhecimento sobre a 
calculadora afecta a utilização que é feita desta, seria importante perceber melhor como 
é que tal sucede, que tipos de conhecimentos precisam os professores de ter e que tipos 
de formações os podem proporcionar. 

Sendo verdade que há ainda muito por estudar relativamente à utilização que os 
professores fazem da calculadora, são cada vez mais os estudos que apontam factores 
vários que interferem com essa utilização. A diversidade crescente de factores 
apontados sugere então a necessidade de uma análise global que procure perceber como 
é que estes factores interagem uns com os outros e qual ou quais (se algum) os mais 
influentes. Só uma visão profunda, mas ampla, permitirá a definição de estratégias e de 
metas que possibilitem aos professores a plena integração da calculadora nas suas 
práticas. 
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Resumo. As novas tecnologias, nomeadamente as calculadoras e os computadores, estão presentes no 
currículo de Matemática em Portugal, constando das orientações metodológicas dos programas desta 
disciplina desde 1990/91. Presentemente, a calculadora gráfica tem um papel central no ensino 
secundário. A sua utilização pressupõe e viabiliza mudanças importantes nas práticas profissionais dos 
professores e nas aprendizagens dos alunos. No entanto, não se sabe até que ponto o uso da calculadora é 
perspectivado de uma forma crítica e inovadora pelos professores de Matemática, potenciando as suas 
capacidades. Assim, afigura-se importante saber como é que os professores se relacionam com a 
calculadora e como é que ela está a ser utilizada na sala de aula, com que objectivos, em que tipo de 
tarefas, como é que os professores tiram partido das suas potencialidades e como ensinam os seus alunos 
a utilizá-la. Esta investigação tem por objectivo estudar estas questões no que se refere aos professores de 
Matemática A do 12.º ano do ensino secundário. Este estudo está dentro do paradigma interpretativo, 
seguindo uma abordagem qualitativa, na modalidade de estudo de caso, e tem como instrumentos de 
recolha de dados a entrevista e a observação. São feitos três estudos de caso interpretativos, de três 
professores com mais de cinco anos de experiência no ensino no secundário, de diferentes escolas. Esta 
comunicação apresenta os resultados de um destes casos, Maria. Trata-se de uma professora que, depois 
de um período de resistência inicial, acabou por se adaptar bem à calculadora gráfica, que integrou nas 
suas práticas. Maria reconhece que o seu uso motiva os alunos. No entanto, também considera que a 
calculadora perturba o objectivo dos alunos desenvolverem a capacidade de resolução analítica das 
questões, objectivo que continua a colocar em primeiro lugar. Deste modo, as suas práticas lectivas 
assimilaram a calculadora, sem que no entanto tenham tido grande transformação. Isto coloca questões 
importantes sobre o real impacto desta tecnologia na mudança do ensino da Matemática. 

 
 

Introdução 
 

No final do século XX, a difusão da tecnologia veio alterar de uma forma 
marcante o nosso quotidiano. A sua evolução rápida e permanente levou a importantes 
transformações e modificações, nomeadamente na área da educação. Em particular, é 
indiscutível o potencial dos computadores e das calculadoras no ensino e na 
aprendizagem. Em Portugal, as novas tecnologias, nomeadamente as calculadoras e os 
computadores, estão presentes no currículo de Matemática e constam das orientações 
metodológicas dos programas desta disciplina, desde 1990/91. Em termos de programa 
da disciplina de Matemática, estamos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa 
e próximos das recomendações do NCTM (1994).  

É importante ter noção do modo como a calculadora gráfica está a ser utilizada em 
sala de aula pelos professores de Matemática, com que objectivos, como com ela se 
relacionam, que tipo de tarefas utilizam e como ensinam os seus alunos a utilizá-la, 
saber se acreditam nas suas potencialidades e averiguar em que medida as suas 
concepções e crenças influenciam as suas práticas profissionais.  
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De forma a orientar este estudo foram formuladas as seguintes questões:  
 
 Que concepções têm os professores acerca do uso da calculadora 

gráfica na sala de aula? 
 Como se relacionam os professores com a calculadora gráfica? 
 Durante o processo de escolher e/ou elaborar as tarefas a propor aos 

alunos, de que modo intervém a consideração da calculadora? 
 Como ensinam os alunos a utilizar esta ferramenta?  
 Como exploram os professores as potencialidades e limitações da 

calculadora gráfica com os seus alunos,? 
 Que papel atribuem os professores à formação sobre o uso da 

calculadora gráfica e de que maneira a formação influencia a forma 
como os professores utilizam este instrumento? 

 
 

A calculadora gráfica nas práticas profissionais dos professores 
 

A calculadora é um recurso que é utilizado para o ensino da Matemática escolar, 
em muitos países do mundo, com múltiplos fins e motivos. A sua reduzida dimensão, o 
fácil manuseamento e autonomia, aliados ao seu baixo custo, conduziram a uma 
massificação do seu uso, transformando-a numa ferramenta presente no dia-a-dia 
escolar. Com ela, foi possível ter acesso fácil a um pequeno computador, dando 
independência e significado à aprendizagem matemática de alunos e professores, 
através da visualização gráfica (Doerr & Zangor, 2000; Kissane, 2000; NCTM, 1992). 
Contribuiu para uma outra visão, que começa a ser evidente já em 1989 nas orientações 
expressas pelo NCTM, sobre o que é ou deveria ser a Matemática escolar, assumindo 
um papel importante no ensino-aprendizagem, influenciando a Matemática que se 
ensina e que se aprende (DES, 2003; NCTM, 1994; Ponte & Serrazina, 2004; Rocha, 
2002).  

Diversos estudos evidenciam que a utilização da calculadora gráfica ainda é 
controversa para muitos professores, embora a reconheçam como instrumento 
motivador. Levantam-se questões sobre que Matemática deve ser ensinada, quais as 
vantagens ou desvantagens dos diferentes métodos de ensino associados ao seu uso e 
das diferentes estratégias a utilizar na avaliação (Milou, 2007). Muitos professores 
sentem-se apreensivos e inseguros em relação às capacidades da calculadora gráfica em 
melhorar as aprendizagens e produzir conhecimento, sentindo que as abordagens 
tradicionais ainda são as mais úteis (Handal, Herrington & Chinnappan, 2004; Kissane, 
1999). Outros sentem dificuldades em relação à escolha e produção de tarefas, 
interessantes e estimulantes, que evidenciem as potencialidades deste recurso 
atribuindo-lhe significado e pertinência (Guin & Trouche, 1999). Há professores que, 
embora não ofereçam resistência à sua utilização, ao integrá-la na sala de aula não 
alteram de modo significativo a sua prática, tendendo a utilizar estratégias expositivas, 
utilizando eles próprios a calculadora e deixando pouca margem aos alunos para 
fazerem as suas explorações e construirem as suas estratégias (Andrade, 2007; White, 
2004). 
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Em Portugal, o programa do ensino secundário indica que a calculadora gráfica é 
de utilização obrigatória de modo a que os alunos possam atingir objectivos e 
competências nele previstas. A sua utilização pode significar uma mudança educacional 
importante. No entanto, a utilização da calculadora gráfica na sala de aula, determinada 
pelo currículo, não é por si só factor de mudança, nem tem efeitos imediatos na 
melhoria das aprendizagens. É necessário dar-lhe atenção especial e, com ela, despender 
mais tempo em sala de aula (Waits & Demana, 1996). Como refere Ponte (1995), há 
que reformular o trinómio Matemática-aluno-professor de modo que: 

 
-  na aprendizagem se contacte com uma Matemática mais viva, muito 

mais próxima do espírito investigativo que caracteriza a actividade 
dos matemáticos; 

-  o aluno passe a desempenhar um papel mais activo e autónomo, 
definindo e aprofundando os seus domínios de interesse, e usando 
com desembaraço uma variedade de ferramentas para o seu estudo; 

-  o professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que só 
ele pode desempenhar na criação, condução e contínuo 
aperfeiçoamento de situações de aprendizagem (p. 7). 

 
 

Metodologia 
 

Esta investigação pretende estudar o modo como a calculadora gráfica é utilizada 
pelos professores de Matemática A no 12.º ano do ensino secundário. Pretende também 
saber de que modo as suas concepções e práticas influenciam a forma como os 
professores se relacionam com a calculadora gráfica e como ensinam os seus alunos a 
utilizá-la. Este estudo insere-se no paradigma interpretativo, seguindo uma abordagem 
qualitativa, na modalidade de estudo de caso, e tem como instrumentos de recolha de 
dados a entrevista e a observação.  

Esta investigação inclui três estudos de caso, de três professores do ensino 
secundário. Na escolha dos participantes foram usados dois critérios: número de anos no 
ensino secundário; ser professor de competência reconhecida na comunidade escolar 
onde está inserido. Foram escolhidos três professores, Maria, Manuela e Miguel, todos 
do concelho do Barreiro, de escolas diferentes, não sendo nenhum da escola da primeira 
autora. Todos têm mais de 15 anos de experiência no ensino secundário, sendo 
reconhecidos entre os seus pares, e leccionam usualmente 12.º ano, tendo uma turma 
deste nível de ensino no horário deste ano.. Em cada um destes estudos de caso foi 
realizada uma entrevista longa semi-estruturada, no início da investigação, que foi 
audiogravada e transcrita. Até ao final do ano lectivo de 2007/08, serão realizadas duas 
observações de aula pretendendo-se estabelecer uma relação entre as suas concepções e 
a sua prática. Cada aula observada é seguida de uma pequena entrevista/conversa, entre 
a primeira autora e o participante em causa, também audiogravada e transcrita.  

Nesta comunicação, indicamos alguns resultados que têm por base os dados 
recolhidos na primeira entrevista, na observação de uma aula, e numa segunda 
entrevista realizada após a observação dessa aula. Apresentamos apenas um caso: 
Maria, uma professora de 41 anos, licenciada em Matemática, ramo educacional, pela 
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Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. É professora do Quadro de 
Nomeação Definitiva numa escola secundária, está no 8.º escalão, lecciona o 12.º ano 
frequentemente, dando continuidade pedagógica aos seus alunos sempre que possível. 
Vive perto da escola onde lecciona e tem este ano um horário misto, manhã/tarde, com 
duas turmas de MACS, 10.º e 11.º anos, e uma turma de 12.º ano de Matemática A. Tem 
uma boa relação com os seus pares e com os alunos. Preocupa-se com a sua formação, 
inscrevendo-se regularmente em acções de formação, privilegiando a área da 
Matemática e as tecnologias. Em 2007/08 está a frequentar, uma acção sobre 
calculadoras gráficas e sensores.  

A entrevista inicial com Maria foi realizada no final do 2.º período (Março de 
2008) e, no início do 3.º período, a primeira autora assistiu a uma aula desta professora 
em que foram utilizados sensores. Esta aula foi dada em parceria pedagógica, com duas 
colegas de Física e Química e um professor de Matemática, concretizando um projecto 
comum no âmbito da acção de formação sobre calculadoras gráficas que estão a 
frequentar. A observação desta aula foi seguida de uma conversa breve entre a primeira 
autora e a professora, com o objectivo de analisar o que nela ocorreu. Após a leitura da 
transcrição da primeira entrevista, da observação da aula e da transcrição da conversa 
que a ela se seguiu, foram identificados e organizados os dados, de acordo com as 
questões em estudo.  
 

O caso de Maria 
 
Concepções acerca do uso da calculadora gráfica 
 

Maria acredita que a tecnologia é motivadora, faz parte da sociedade actual, sendo 
necessário acompanhar esta tendência também na escola: 

 
Tudo o que seja botões para eles é uma alegria e assim que dizemos que 
vamos carregar em botões, parece que é logo 50% de motivação. 
Portanto eu acho que… Porque eles em casa estão rodeados, não é? Por 
tudo o que seja botão. E eu acho que é importante, eu acho que nós temos 
que andar a par e passo com eles. [...] 

 
Considera que a calculadora é actualmente um recurso incontornável e essencial 

ao bom funcionamento das suas aulas: “Eu acho que neste momento era difícil já 
darmos aulas sem ela. Acho que neste momento voltar para trás era impensável”. 

Mas refere que a presença da calculadora pode não ser salutar. Pensa mesmo que a 
dependência e a confiança que os alunos nela depositam chega a ser preocupante:  

 
Também acho que é importante continuarmos a conversar com eles em 
muitas situações como conversaram connosco quando nós não tínhamos 
as tecnologias à disposição, acho que isso continua a ser importante. Não 
sou apologista do agora é só botões, não. Acho que é importante um 
pouco de tudo, não é? e não passar para o lado de lá.  
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E fico muito preocupada quando os vejo estar sempre muito, muito à 
espera que a máquina diga. Isso preocupa-me. Quer dizer, eu acho que é 
muito importante, mas não podemos estar nesta dependência... 
 

Maria valoriza a capacidade dos alunos de interpretar e compreender os conceitos 
matemáticos, mas acredita que as tecnologias inibem o seu sentido crítico face aos 
resultados que a máquina produz: 

 
Porque conversar com eles continua a ser importante, debater alguns 
aspectos científicos continua a ser importante, que eles muitas vezes com 
as novas tecnologias perdem a noção do que é que têm que lá pôr na 
folha de papel, e têm que continuar a pôr, não é? 

 
Considera que a calculadora liberta os alunos dos cálculos rotineiros, permitindo-

lhes ultrapassar dificuldades ao nível do cálculo numérico, permitindo-lhes concentrar-
se mais na compreensão dos conceitos que pretende ensinar em determinado momento: 

 
E, neste momento, quando os vejo tão atrapalhados a fazer uma conta, eu 
própria já lhes digo que... (...) tudo bem, está aqui a máquina. Ao menos, 
vamos lá ultrapassar isto, já que está aqui a máquina vamos tirar da 
máquina... (...) Vamos tentar então ultrapassar, porque depois eles ficam 
tão presos àqueles cálculos que já deviam ter aprendido há dez anos atrás, 
que não conseguem aprender aquilo que quero explicar agora, não é? 
porque ficam ainda a olhar para aqueles cálculos, quer dizer. E tudo o 
resto vai-se, não é? tudo o resto... (…) Mas já sou eu às vezes que lhes 
digo: vamos lá ver isso na máquina; simplificar fracções, é esta a tecla, 
quer dizer.  
 

Para esta professora a calculadora é especialmente útil para confirmar resultados, 
após a resolução analítica: 
 

[A propósito de estudo de sinal da primeira derivada] (...) depois ir 
confirmar à calculadora, se o sinal... É aquele. Claro, tem toda a lógica, 
irmos lá ver se está tudo bem, como nós esperávamos. Tem toda a lógica 
ver o sinal e tem toda a lógica, depois até meter o gráfico da função e ver 
se realmente sobe até aquele ponto e desce até ao outro, não é? 
 

Maria afirma que o excesso de confiança na máquina que a calculadora induz nos 
alunos é a sua maior limitação:  

 
Tem limitações, tem muitas limitações. Primeira limitação é que eles 
acham que só por carregar no botão, aquilo já está tudo bem. Essa acho 
que é a primeira limitação de todas. Até eles terem consciência de que a 
calculadora só faz o que nós mandamos, e se mandarmos fazer coisas 
erradas ela…  

 
E pensa que pouco se faz para ensinar os alunos a tomarem consciência e 

ultrapassarem estas limitações. Diz que na base dessas dificuldades dos alunos está a 
sua falta de conhecimentos científicos: 
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Eu lido bem com as limitações que a calculadora tem, talvez também 
pelos conhecimentos científicos que tenho, não é? (...) Creio que eles [os 
alunos], muitas vezes, também não se apercebem das limitações que a 
calculadora tem... O que é perigoso. (...) Eles não têm um conhecimento 
geral de muitas coisas para poderem muitas vezes perceber que ali há 
limitações ou não há, não é? 
 

Diz não conceber dar aulas sem o recurso à calculadora gráfica. No entanto, não 
acredita que a aprendizagem dos seus alunos passe pela realização de tarefas de 
investigação, considerando-as mesmo perigosas, pela ausência de indicações do 
professor: 

 
Acho que é extremamente perigoso, porque acho que não se pode dizer a 
um aluno “toma lá isto e vai investigar”. Não entendo o ensino assim. 
(...) É assim: “toma lá este trabalho e vai investigar”, na minha cabeça 
não cabe. Toma lá este trabalho e vai investigar qual é a distância do sol 
à terra, quer dizer… Claro, qualquer miúdo pode investigar, fica 
completamente às aranhas, não é? Toma lá este trabalho e agora vai ver o 
que é que as cónicas, faz um trabalho sobre cónicas. Quer dizer, 
realmente eu não entendo o ensino assim. A investigação é muito bom, 
mas para mim não é assim.  

 
Maria defende que as tarefas a realizar têm que ser orientadas pelo professor na 

aula, trabalhadas na aula e eventualmente terminadas fora do espaço de aula: 
 
Fizeram um trabalho de... Um pequeno estudo estatístico, não é? Cada 
um escolheu um tema, teve que investigar, teve que fazer um inquérito, 
teve que pensar na população a quem ia que lançar o inquérito, tinha que 
tirar conclusões, tinha que pensar na amostra, pensar nas perguntas, ver 
qual era o tratamento que dava. E tudo isso foi orientado por mim em 
sala de aula. (...) Os dados foram trabalhados comigo em sala de aula eu 
fui trabalhando e fui chamando a atenção. Fui orientando, no fundo, e 
algumas vezes, quando eles insistiam, eu deixei-os fazerem mesmo 
aquelas perguntas, fui direccionando, fui–lhes explicando que as 
perguntas não podiam ser abertas senão eles não conseguiam portanto 
tirar conclusões daquilo (...) 
 

Esta professora acredita que muito do sucesso educativo passa pela relação 
professor-aluno, e justifica essa convicção com a sua própria experiência enquanto 
aluna: 

 
Penso isto também em parte porque quando fui aluna, não com a 
Matemática mas com outras disciplinas, senti que de alguma forma esse 
factor me desmotivou, que é o professor que temos à nossa frente. É 
realmente um factor muito importante para quem está a tentar perceber 
alguma coisa, seja de que matéria for. Quem ali está à nossa frente, e a 
maneira de ser da pessoa que lá está... Ou tem alguma coisa a ver 
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connosco, ou nos diz alguma coisa e, realmente, tudo aquilo, já está 50% 
facilitado. (…) Mas, eu acho que essa relação... Para mim, foi sempre 
muito importante enquanto estudante, enquanto estudei, foi sempre muito 
importante. E, nos casos em que tive mais empatia e se calhar, agora que 
sou professora, mesmo no debate de questões com colegas, eu acho que 
isso para mim também é um factor importante. 
 

Para esta professora parecem assim existir dois tipos principais de tarefas, as “de 
investigação”, onde o professor não dá quaisquer orientações aos alunos, e as restantes 
tarefas, que, essas sim, são “orientadas pelo professor”. 

Em síntese, Maria considera que a calculadora é um recurso importante na aula de 
Matemática, a que já está habituada e reconhece que o seu uso motiva os alunos. Na sua 
perspectiva, a calculadora é útil sobretudo para confirmar resultados. Acha positivo que 
os alunos se libertem do peso de cálculos excessivos e se possam concentrar na 
compreensão dos conceitos. No entanto, acha que os alunos desenvolvem um excesso 
de confiança e usam-na sem sentido crítico. Considera, ainda, que as tarefas a propor 
aos alunos têm de ser devidamente orientadas, vendo de modo muito negativo as tarefas 
de “investigação” que, na sua perspectiva, se caracterizam por ter muito poucas 
indicações acerca do que se pede aos alunos para fazer. 

 

Domínio técnico, relação e atitude face à calculadora gráfica 
 

Maria diz não sentir dificuldades na utilização da calculadora, embora se sinta 
mais confortável a utilizar a Casio do que a Texas. Acrescenta que apesar de utilizar 
este recurso no seu dia-a-dia, há muitas funcionalidades que não domina 
satisfatoriamente: 

 
Sei que, em relação à sala de aula, não as utilizo como se calhar já 
poderia estar a utilizar. Acho que é um mundo e aquilo que eu utilizo, 
acho que realmente, se calhar, é muito pouco em relação às expectativas 
que eu tenho, não é? 

 
Considera a calculadora gráfica útil e indispensável na sua sala de aula, referindo 

que a utiliza naturalmente, e sempre que considera necessário: “Utilizo sempre. (...) Mas 
a calculadora tem que estar sempre, para mim, hoje em dia tem que estar sempre 
presente nas aulas, não é? Desde as MACS até...” 

No entanto, refere que nem sempre foi assim, e que adaptar-se à calculadora 
gráfica não foi um processo tranquilo: 

 
Eu acho que (...) de início houve, da nossa parte, eu acho, renitência, eu 
própria mesmo lembro-me, em relação, sei lá? Eles irem à calculadora 
ver quanto era dois vezes três, aquilo para mim era quase um absurdo, eu 
achava aquilo um absurdo. Quer dizer, não tinha lógica nenhuma, se 
aquilo desse 8 eles diziam que... (…) Mas tenho que convir que, para 
mim, eu fui um bocado renitente. Quer dizer, eu comecei a utilizar... Mas 
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havia coisas, estas coisas que eu achava que eles... De base, deviam 
saber. 
 

Reconhece que mudou a sua atitude e forma de actuar em relação a esta 
ferramenta, mas manifesta preocupação pela dependência que ela promoveu: “Não, eu 
acho é que eles têm que saber utilizá-la, não estar naquela dependência que a máquina 
nos diz tudo. Porque a máquina só nos diz aquilo que eu perguntar”.  

Refere que, com este recurso, muitos dos alunos deixaram de valorizar a resolução 
analítica, sentindo que é suficiente uma resolução gráfica para muitas das questões que 
lhes são colocadas: 
 

Fico um pouco preocupada quando vejo que eles estão muito ligados 
aquilo e não valorizam absolutamente nada a parte analítica. Isso 
preocupa-me, preocupa-me e, sempre que isso acontece, eu tento, de 
propósito, passar-lhes exercícios que eles não conseguem fazer com a 
calculadora, para eles perceberem que há aspectos na Matemática 
importantes e que funcionam sempre da mesma maneira e que eles têm 
que perceber no geral (...) 
 

Em síntese, Maria reconhece que durante algum tempo encarou o uso da 
calculadora gráfica na sua sala de aula com muita desconfiança. Presentemente 
considera que a calculadora tem um papel importante a desempenhar na sua sala de 
aula, embora ache que ela leva os alunos a descurarem a aprendizagem das resoluções 
analíticas dos problemas. 

 

A prática lectiva e a calculadora gráfica 
 

Esta professora tem 12.º ano desde que começou a dar aulas, sentindo–se 
confortável em relação aos conteúdos programáticos a leccionar. Planifica as suas aulas, 
mas não sente necessidade de o fazer de uma forma meticulosa: 

 
Em termos de matéria do 12.º ano, não faço nenhum tipo de planificação 
neste momento. Dou 12.º há tantos anos, eu tenho a matéria toda… Aliás, 
quando começaram a falar agora nas planificações outra vez eu pensei: 
“mas credo, eu tenho a planificação dentro da cabeça”. Não sei que mais 
planificação possa ter, porque eu sei a matéria toda de seguida, porque 
vêm umas coisas atrás das outras, e o avançar mais ou menos ou mais 
depressa ou mais devagar, só depende do desenrolar das aulas (...). 
 

Diz que a calculadora gráfica não a influencia aquando da planificação e 
preparação das suas aulas, embora se questione sobre a necessidade de o fazer:  

 
Não. Na forma como preparo, não. (...) Eu não faço, como é que hei-de 
explicar?, eu não faço propriamente uma planificação dado que tenho ali 
a calculadora gráfica, não é? (...) Quer dizer, não faço propriamente uma 
planificação... Se calhar devia fazer, mas não faço uma planificação 
cuidada para a utilização da calculadora. 
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Refere que o importante é que os alunos conciliem os dois processos de resolução, 
o fazer analiticamente e graficamente: 

 
O que influencia, no fundo, é eles saberem e terem que ter consciência 
que têm sempre uma calculadora ao lado e que, em qualquer momento, 
não é? Não descurando o raciocínio, porque às vezes aquela coisa que 
eles estão tão ligados à calculadora, esquecem-se completamente do 
raciocínio, não é? Eu acho que eles têm que se aperceber que têm que 
juntar as duas coisas. Têm que pensar.... De forma lógica e científica e 
aproveitar todas as capacidades da calculadora gráfica. (...) Têm que 
saber interpretar o que está na calculadora e têm que ter alguma noção do 
que é que pensavam do que é que aquilo dava ou não dava.  
 

Diz que o professor tem grande responsabilidade pela forma como o aluno utiliza 
a calculadora, pois influencia-o através do seu comportamento, atitude e relação com 
este recurso: 

 
Acho que sim, eu acho que sim, claro! Acho que, sem dúvida, a 
facilidade com que a pessoa pega na calculadora e diz: vejam lá o que é 
que está na calculadora, vamos lá ver à calculadora… (...) E o professor 
passa muito daquilo que é importante para ele, para o aluno. 

 
Reforça esta ideia, generalizando a outros conteúdos que sejam leccionados em 

sala de aula: 
 
Aliás, sempre que nós estamos a dar qualquer coisa que gostamos, eu 
acho que isso passa, essa… Quando nós não gostamos também passa, o 
que é uma chatice. Quer dizer, até porque nós, lá está... Talvez 
acontecesse inicialmente com a calculadora gráfica, que agora acho que 
já não acontece mais. 
 

Diz que no 12.º ano não tem muita preocupação em ensinar os alunos a utilizar a 
calculadora gráfica, uma vez que eles já detêm, necessariamente, um domínio técnico 
razoável desta ferramenta: 

 
Eu acho que eles têm que ter. Têm, têm. Acho que já têm que ter e se não 
têm nós temos que os forçar a ter, não é? Portanto... Agora, claro no 10º 
ano não. No 10º ano, aí sim, aí eu faço questão. 

 
Em síntese, Maria não dá uma atenção especial à calculadora ao planificar as suas 

aulas de 12.º ano, que indica fazer de forma bastante informal. Refere que é importante 
que os alunos aproveitem as capacidades da calculadora e que a utilizem dando igual 
atenção à resolução gráfica e analítica. No entanto, apesar de se manifestar 
favoravelmente em relação à calculadora e de considerar que a sua utilização é 
indispensável na aula, não tira grande partido das suas potencialidades. Utiliza-a, na 
maior parte das vezes, para efectuar cálculos rotineiros e para validar os resultados 
obtidos através de uma resolução analítica. Não ensina os seus alunos, de uma forma 
intencional, a optimizar este recurso, deixando ao seu critério a escolha e decisão de 
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quando e em que situações a deve utilizar. Justifica as suas opções com a extensão do 
programa, a necessidade de o cumprir e a pressão do exame. Deste modo, na sua prática 
lectiva, a calculadora gráfica assume um papel relativamente secundário. 

 
 

Conclusão 
 
Maria é uma professora que, depois de um período de resistência inicial, acabou 

por se adaptar bem à calculadora, que integrou nas suas práticas lectivas. Reconhece 
que o seu uso motiva os alunos. No entanto, continua a centrar todo o seu ensino no 
desenvolvimento da capacidade de resolução analítica dos problemas por parte dos 
alunos. Acha que a calculadora perturba esse objectivo ao induzi-los a pensar que há 
uma outra via, mais fácil e menos trabalhosa, para resolver os problemas. Manifesta-se 
muito preocupada com a falta de espírito crítico dos alunos, e considera mesmo que isso 
é a principal limitação da calculadora. Não valoriza a calculadora gráfica como um 
instrumento de exploração, para servir de base à formulação de conjecturas, que possam 
depois ser validadas analiticamente. Assim, na sala de aula, o que prevalece é a 
resolução analítica das questões, sendo a calculadora usada sobretudo para efectuar 
cálculos e para verificar resultados. Deste modo, as práticas lectivas de Maria 
assimilaram a calculadora, sem que, no entanto, tenham tido grande transformação.  

Muita inovação educacional falha porque ignora o papel mediador do professor. O 
caso das calculadoras não é excepção. A sua utilização de modo efectivamente inovador 
na sala de aula depende de uma mudança consciente nas atitudes, crenças e 
conhecimentos dos professores acerca deste recurso (Handal et al., 2004; Ruthven, 
1992). Para que as novas tecnologias tenham impacto positivo, não basta usá-las – é 
preciso usá-las para realizar novos tipos de actividades de aprendizagem. A calculadora 
gráfica permite, por exemplo, realizar muito mais actividades de exploração e 
investigação (Waits & Demana, 1996). Para isso, é necessário que os professores 
adquiram confiança, segurança e domínio técnico da calculadora gráfica, e que 
conheçam bem as suas potencialidades e limitações, pois tudo isto se reflecte na forma 
como ensinam, como encorajam os seus alunos a utilizá-la e também nas questões que 
lhes colocam (Doerr & Zangor, 2000). No entanto, é também necessário que os 
professores reflictam sobre o tipo de tarefas que podem propor aos seus alunos, usando 
esta tecnologia, e sobre os modos de as explorar na sala de aula. Como o caso de Maria 
indica, existem professores que, embora com um discurso positivo relativamente à 
importância deste instrumento, estão muito longe de o usar na sua prática de modo a 
promover novas e mais poderosas formas de aprendizagem por parte dos alunos. 
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Resumo. Este artigo resulta de um estudo que foi realizado com alunos do 12º ano de escolaridade e que 
teve como principal objectivo compreender em que situações, porquê e como é que os alunos utilizam a 
calculadora gráfica na resolução de questões no âmbito do estudo de Funções. Para tal pretendeu-se obter 
resposta a três questões: (1) Que relação estabelecem os alunos com a calculadora gráfica? (2) Que razões 
levam os alunos a optar por utilizar (ou não) a calculadora gráfica na resolução de uma questão? (3) Que 
papel reservam os alunos à calculadora gráfica na resolução de uma questão? Tratou-se de uma 
investigação de natureza qualitativa, optando-se pela realização de estudos de caso. O estudo, de natureza 
interpretativa, realizou-se numa escola secundária na qual foi possível acompanhar os alunos em ambiente 
normal de sala de aula durante treze aulas, não tendo havido interferência no desenvolvimento das aulas 
previsto pelo professor da turma. Foram recolhidos dados sobre a cultura de sala de aula e sobre a turma, 
mas acompanharam-se mais de perto três alunos com características distintas. As conclusões obtidas 
indicam que, de um modo geral, os alunos existem uma diversidade de razões que condicionam a 
utilização da calculadora gráfica pelos alunos, sobretudo o tipo de questões que lhes são propostas e a 
cultura da sala de aula, em particular as mensagens transmitidas pelo professor e as abordagens às 
resoluções de exercícios que este privilegia. Este estudo aponta ainda para alguma interferência entre as 
questões colocadas no Exame Nacional de 12º ano e o tipo de utilização que os alunos fazem da 
calculadora gráfica.  

 
 

Contexto e questões do estudo 
 

O uso da calculadora gráfica está consignado no actual currículo de Matemática 
do ensino secundário. No programa de Matemática A, de 2001 (DES, 2001) é 
considerado indispensável o uso de calculadoras gráficas pelos alunos para o trabalho 
regular na sala de aula ou ainda para a realização de demonstrações pelo professor para 
toda a turma, usando uma calculadora com um viewscreen. Para dar cumprimento a este 
programa, os alunos necessitam efectivamente de trabalhar com as calculadoras gráficas 
e utilizá-las na resolução de diferentes tipos de tarefas, nomeadamente em tarefas de 
modelação. No tema “Funções”, presente ao longo dos três anos do ensino secundário, o 
programa refere que os alunos devem abordar as diferentes representações de uma 
função: a verbal, a numérica, a algébrica e a gráfica. É ainda realçado nesse programa 
que deve ser dada ênfase à resolução de problemas usando métodos numéricos, gráficos 
e analíticos, nomeadamente no tema “Funções”. Assim, é impossível atingir os 
objectivos e desenvolver as competências gerais deste programa sem recorrer de forma 
fluente à representação gráfica — o que já vinha sendo assumido desde o ajustamento 
do programa de Matemática de 1997 (DES, 1997). Aliás, desde o ano lectivo 
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1998/1999, passou a ser obrigatória a calculadora gráfica nos exames nacionais de 12º 
ano, seguindo a obrigatoriedade dos programas de Matemática.  

Portanto, o uso obrigatório de calculadoras gráficas no ensino secundário e no 
Exame Nacional de Matemática constitui uma alteração substantiva ao nível do corpo 
dos programas dos últimos anos com profundas implicações na forma de ensinar, 
aprender e avaliar a disciplina de Matemática.  

No entanto, decretar a utilização quer na sala de aula quer nos exames nacionais 
por si só não é suficiente, sendo fundamental a forma como essa utilização é feita. 
Assim, algumas questões se levantam e a sua investigação é essencial para uma melhor 
compreensão do que na realidade se passa: Como está a ser utilizada a calculadora 
gráfica na sala de aula? Que papel reservam os alunos às calculadoras gráficas para a 
resolução das questões? Como estabelecem os alunos a ligação entre as diferentes 
representações de uma função? Será que a calculadora gráfica está a ser sobre-usada ou 
sub-usada? Que alterações sofreram os exames? Que questões passaram a ser resolúveis 
com a calculadora gráfica? Como é que a calculadora é utilizada nos exames nacionais? 
Quais os conteúdos matemáticos envolvidos nessas questões? Qual o peso dessas 
questões no total da prova?  

Este artigo resulta de um estudo que foi realizado com alunos do 12º ano de 
escolaridade e que teve como principal objectivo compreender em que situações, porquê 
e como é que os alunos utilizam a calculadora gráfica na resolução de questões no 
âmbito do estudo de Funções no 12º ano de escolaridade. Para tal pretendeu-se obter 
resposta a três questões: (1) Que relação estabelecem os alunos com a calculadora 
gráfica? (2) Que razões levam os alunos a optar por utilizar (ou não) a calculadora 
gráfica na resolução de uma questão? (3) Que papel reservam os alunos à calculadora 
gráfica na resolução de uma questão?  

 
 

O que nos diz a investigação? 
 

A revisão sobre estudos realizados em áreas relacionadas com o objecto do estudo 
da presente investigação sistematiza diversas vantagens para a utilização da calculadora 
gráfica na sala de aula. A utilização da calculadora gráfica permite, por exemplo, a 
experimentação, a investigação e a resolução de problemas, dando origem a uma nova 
dinâmica na sala de aula (Dunham & Dick, 1994), possibilitando uma abordagem mais 
investigativa dos conteúdos matemáticos; permite aos alunos a produção dos seus 
próprios exemplos, formulando as suas próprias hipóteses e testando-as (Grant & Searl, 
1996), conferindo ao aluno uma maior autonomia na construção do seu saber; permite 
também um maior envolvimento dos alunos na actividade da aula, pois vão trabalhando 
com o professor e participam na resolução, sentido prazer em praticar Matemática 
(Demana & Waits, 2000); facilita ainda a ligação e a integração das múltiplas 
representações matemáticas, potenciando uma melhor compreensão destas (Demana & 
Waits, 2000; Hennessy et al., 2001), nomeadamente ao nível das funções. 

No entanto, também existem indicações de que os alunos revelam algumas 
dificuldades em interpretarem a informação obtida pela calculadora e relacioná-la com a 
informação obtida analiticamente (Boers & Jones, 1994; Forster & Mueller, 2001; 
Hennessy et al., 2001; Burril et al., 2002). O uso de múltiplas representações não é 
sinónimo de ligação entre elas, pelo que Waits e Demana (2000) consideram essencial 
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uma abordagem equilibrada entre técnicas de papel e lápis e o uso das tecnologias no 
ensino da Matemática. 

A calculadora gráfica tende a assumir, na resolução das tarefas, diferentes papéis 
por parte dos alunos. Doerr e Zangor (2000) identificaram cinco padrões e modos de 
utilização da calculadora pelos alunos: ferramenta computacional (quando utilizada para 
avaliar expressões numéricas, estimativas e arredondamentos), ferramenta 
transformacional (quando utilizada para mudar a natureza da tarefa, de natureza 
computacional para interpretativa), ferramenta de recolha e análise de dados (quando 
utilizada para recolher e armazenar dados, estudar os fenómenos a que estes dizem 
respeito e procurar modelos), ferramenta de visualização (quando utilizada para 
encontrar visualizações apropriadas de um gráfico, para representar e interpretar dados e 
para resolver equações) e ferramenta de verificação/testagem (quando utilizada para 
confirmar conjecturas na resolução de tarefas de investigação). 

Rocha (2000) também refere diferentes papéis que usualmente são reservados 
pelos alunos à calculadora gráfica: confirmação dos resultados obtidos analiticamente 
(papel também referido por Penglase e Arnold, 1996 e Waits e Demana, 2000); 
alternativa à dificuldade de resolver uma questão por processos analíticos; resolução de 
questões onde seja necessário a elaboração de gráficos e resolução de equações ou 
inequações. 

O tipo de tarefas também parece influenciar o modo de utilização da calculadora 
gráfica (Rocha, 2000). O factor que parece exercer maior influência é o pedido 
explícito, no enunciado da questão, de um gráfico ou o reconhecimento da necessidade 
de uma representação gráfica para responder à tarefa (Dahland & Lingefjard, 1996; 
Burril et al., 2002). 

Um outro factor que parece influenciar a utilização da calculadora gráfica é a 
cultura da sala de aula (Guin & Trouche, 1999; Burril et al., 2002). Os alunos tendem a 
seguir os métodos ilustrados e preferidos do professor. Doerr e Zangor (2000) sugerem 
que o papel, o conhecimento e as crenças do professor interferem na forma como este 
encoraja os alunos a usar a calculadora gráfica. 

Um outro aspecto a ter em conta é a forma como a calculadora é usada nos 
momentos de avaliação formal. Graham et al. (2003) identificaram aqui três categorias: 
quasi-científica (quando utilizada da mesma forma que uma calculadora científica; não 
são utilizadas quaisquer potencialidades gráficas da calculadora); semi-proficiente (são 
utilizadas algumas potencialidades gráficas da calculadora, no entanto a melhor 
utilização ou um uso mais eficiente não é feito) e proficiente (é feito o uso apropriado 
das potencialidades da calculadora de forma a obter a mais eficiente solução para a 
tarefa que possui entre mãos).   

 
 

Metodologia 
 

Esta investigação tem natureza interpretativa e recorre a uma abordagem 
qualitativa, concretizando-se pela realização de estudos de caso. Sendo a Matemática no 
ensino secundário uma disciplina trianual, é no final dos três anos que é suposto os 
alunos “dominarem” todas as potencialidades da calculadora, assim como os conceitos 
fundamentais sobre o tema “Funções”. Optou-se então por uma turma do 12º ano de 
escolaridade, pois à partida proporcionaria um contacto com alunos mais seguros e com 
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maior saber em relação ao uso da calculadora gráfica nas Funções. Além disso, este ano 
de escolaridade permitiria também observar até que ponto os alunos lidam com a 
calculadora gráfica e o Exame Nacional de Matemática. 

Foram seleccionados três alunos que constituíram os estudos de caso: um rapaz (o 
Francisco) e duas raparigas (a Lúcia e a Jacinta), os quais pareceram ter posturas 
diferentes tanto em relação à Matemática como à forma de utilização da calculadora e 
das circunstâncias em que a utilizavam. Os alunos estiveram sempre num ambiente 
normal de sala de aula, no qual a investigadora (primeira autora deste artigo) tentou 
interferir o menos possível. O professor realizou as aulas como tinha programado, 
seguindo o seu alinhamento curricular, desenvolvendo as tarefas por si escolhidas e 
trabalhando-as como entendeu. 

A recolha de dados foi concretizada no ano lectivo 2005/2006, entre Janeiro e 
Maio, recorrendo a diversos instrumentos: observações de aulas (13 aulas de 45 
minutos), análise documental (resolução escrita dos exercícios no caderno diário e 
resolução escrita do Teste Nacional Intermédio) e entrevistas (com tarefas 
matemáticas).  

Após a análise dos dados foi feita a identificação das categorias referentes a cada 
uma das três questões que orientaram a investigação. No que diz respeito à relação 
estabelecida com a calculadora os dados sugeriram considerar a atitude perante a 
calculadora e domínio técnico. Nos dados referentes às razões que levam os alunos a 
optar por utilizar ou não a calculadora gráfica evidenciaram-se a indicação exterior, 
preferência pessoal, cultura da aula e tipo de questões. Nos dados referentes ao papel da 
calculadora gráfica na resolução de uma questão surgiram as categorias confirmação das 
respostas obtidas analiticamente, combinação de resolução de papel e lápis e 
calculadora, obtenção de resposta apenas pela calculadora e alternativa à dificuldade de 
resolver analiticamente. 

 
 

Resultados 
 

 
A cultura de sala de aula 
 

Embora o ambiente da sala de aula onde decorreram as observações não tenha 
sido um objecto directo da investigação, apresenta-se uma breve síntese das aulas 
observadas de modo permitir uma melhor compreensão da cultura da sala de aula em 
relação ao uso da calculadora gráfica. Durante estas aulas observadas, as tarefas 
apresentadas aos alunos pelo professor foram, quanto à sua natureza, exercícios 
(circunscritos ao domínio matemático) e problemas de aplicação (que apelam a alguma 
relação com o contexto real) cuja estratégia de resolução já era normalmente conhecida 
dos alunos. Quanto ao tipo de resposta, existiram questões de resposta fechada (questões 
de escolha múltipla) e questões de resposta aberta.  

No que se refere às diferentes formas de representação de uma função, foram 
exploradas a representação gráfica e a analítica de uma função, indo a preferência para 
esta última. No entanto, não se observou, quer por parte do professor quer por parte dos 
alunos, a ligação entre as múltiplas representações pois não retiraram da observação 
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analítica referências para a observação gráfica ou da gráfica consequências para a 
analítica. A representação numérica, que a calculadora gráfica permitiria através das 
tabelas,  não foi explorada. 

Assim, usando os termos apresentados por Doerr e Zangor (2000) quanto aos 
diferentes papéis que a calculadora pode assumir, parece-nos que durante as aulas 
observadas a calculadora gráfica foi utilizada como ferramenta computacional e como 
ferramenta de visualização —  como ferramenta computacional quando foi utilizada 
para efectuar cálculos numéricos e como ferramenta de visualização quando foi 
utilizada para visualizar o gráfico ou determinar coordenadas de pontos especiais. 

Esteve também sempre presente ao longo das aulas uma grande preocupação, quer 
por parte dos alunos, quer por parte do professor, com o Exame Nacional, que parece 
condicionar de forma notória o tipo de utilização que é feita da calculadora na aula. Por 
exemplo, quando os alunos interrogavam sobre a possibilidade de no exame puderem ou 
não resolver os exercícios com a calculadora, o professor sublinhava sempre que só 
teriam a resposta cotada se apresentassem uma justificação completa e detalhada da 
resolução (incluindo a explicitação das teclas da calculadora onde haviam carregado). 

Apresentamos de seguida os principais resultados da investigação relativos aos 
três alunos da turma, após uma breve caracterização dos mesmos.  
 
Francisco 

 
O Francisco era um aluno que revelava facilidade de aprendizagem, apresentando 

um raciocínio rápido na resolução das questões que lhe eram colocadas. Obteve boas 
classificações a Matemática (16, 15 e 18 valores, respectivamente nos 10º, 11º e 12º 
anos) e fez todo o seu percurso escolar normalmente desde o ensino primário até ao 
décimo segundo ano. Não era um aluno que gostasse de “perder” muitas horas a estudar, 
preferindo perceber as matérias do que as decorar. Pretendia candidatar-se ao ensino 
superior a um curso de engenharia, no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Parecia 
preocupado com os exames, nomeadamente com o Exame de Matemática, pelo que 
frequentemente questionava o professor se podia resolver, no Exame, determinada 
questão de determinada maneira.  

Assim, ao longo das aulas observadas, o Francisco esteve sempre preocupado com 
o Exame Nacional, pelo que tentou sempre resolver as questões analiticamente. No 
entanto, durante a entrevista, em que lhe foi dada liberdade de escolha e não tinha que 
justificar por escrito a resolução, resolveu algumas questões pela calculadora. Segundo 
a opinião do Francisco, “se no Exame se tem que justificar tudo (quando se resolve na 
calculadora), então é mais fácil resolver analiticamente”.  

O tipo de questões (escolha múltipla ou de resposta aberta, enunciados que pedem 
explicitamente para usar ou não a calculadora, ou enunciados onde são pedidos 
gráficos) parece influenciar a decisão do Francisco. Quando são respostas abertas, com 
a natureza de problemas de aplicação em contexto real, ele parece ter mais tendência 
para resolver com a calculadora. Se o enunciado requer gráficos também utiliza a 
calculadora gráfica. Se a questão for de escolha múltipla, resolve pela calculadora 
gráfica quando se consegue aperceber que aquela é resolúvel pela mesma.  

A calculadora gráfica desempenhou como papel principal o de confirmação das 
respostas obtidas analiticamente ou de obtenção directa de resposta da questão. 
Relacionando com os termos utilizados por Doerr e Zangor (2000), o Francisco utilizou 
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quase sempre a calculadora como ferramenta computacional, para efectuar cálculos 
numéricos, ou como ferramenta de visualização, para visualizar os gráficos e resolver 
equações, recorrendo frequentemente à tecla [ISCT] que permite determinar o ponto de 
intersecção dos dois gráficos. Nunca recorreu ao menu das tabelas, o qual também 
nunca foi explorado ao longo das aulas observadas. 

Referiu também, ao longo da entrevista, que quando não consegue resolver 
analiticamente uma determinada questão recorre à calculadora como alternativa. 

O Francisco revelou algumas dificuldades como, por exemplo, na alteração da 
janela de visualização, o que pode ser reflexo de alguma dificuldade em relacionar os 
conteúdos matemáticos com o que pode obter através da calculadora, ou o que procurar 
ou o que visualizar. Ou seja, o Francisco revelou dificuldades em estabelecer uma 
ligação entre a expressão analítica e o que é de esperar do gráfico. Em algumas 
situações não retirou da observação analítica referências para a observação gráfica, 
nomeadamente nos pontos de intersecção. 

O Francisco também revelou algumas dúvidas e alguma insegurança aquando da 
utilização da calculadora gráfica; no entanto, parece ser um aluno que se lhe fosse 
proporcionada uma maior resolução de exercícios através da calculadora gráfica, optaria 
preferencialmente por esse processo. 

Manifestou algum domínio técnico da calculadora, referindo que todo o 
conhecimento que tem da sua calculadora gráfica foi aprendido nas aulas ao longo dos 
três ano do ensino secundário (ou seja, informação obtida através dos professores) e de 
algumas informações obtidas por intermédio dos colegas. 

No Teste Intermédio de Matemática, o Francisco obteve a nota de 10,6 valores e 
na questão que solicitava o uso da calculadora parece tê-la utilizado de forma semi-
proficiente, termo referido por Graham et al. (2003), pois utilizou algumas 
potencialidades da calculadora, mas o seu uso não foi o mais eficiente. 

No Exame Nacional de Matemática, realizado em Junho de 2006, o Francisco 
obteve a classificação de 15,3 valores e entrou no curso pretendido do Instituto Superior 
Técnico de Lisboa. 

 
Lúcia 

 
A Lúcia era uma aluna que revelava facilidade de aprendizagem, era empenhada, 

trabalhadora, atenta às aulas e que “gostava muito de resolver exercícios de 
Matemática”, resolvendo todos os exercícios que o professor recomendava e ainda todos 
os outros que constavam do seu livro de texto ou de exercícios. Levava horas a resolver 
exercícios e gostava de ocupar, na sala de aula, o lugar na carteira da frente. Sempre 
obteve muito boas classificações, nomeadamente a Matemática (17, 19 e 18 valores 
respectivamente nos 10º, 11º e 12º anos). Pretendia candidatar-se ao ensino superior. A 
sua primeira opção era Medicina e, caso não tivesse média para entrar nesse curso, 
colocaria como segunda opção Enfermagem.  

Era uma aluna rápida na resolução de exercícios que envolviam cálculos 
numéricos ou algébricos e nas simplificações de expressões, daí ela achar que era mais 
rápida, mais fácil e mais segura a sua resolução analítica do que a da calculadora. 
Preferia portanto, sem qualquer dúvida e independentemente do tipo de questões, a 
resolução analítica. Não gostava muito de utilizar a calculadora, usava-a apenas quando 
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necessário. Utilizava a calculadora gráfica desde o décimo ano e revelava algum 
conhecimento técnico da calculadora, desconhecendo, no entanto, algumas 
potencialidades da mesma. Referiu que este conhecimento foi adquirido essencialmente 
nas aulas. 

Nas aulas observadas pela investigadora, a calculadora gráfica permanecia 
fechada até ao momento em que o professor ou o exercício em questão requeria a sua 
utilização. Portanto, só utiliza a calculadora quando o exercício pede explicitamente ou 
o professor indica ou ainda para confirmar os resultados obtidos analiticamente, se tiver 
dúvidas. Assim, o papel principal que reserva à calculadora é o de confirmação de 
respostas obtidas analiticamente, embora, numa situação pontual de uma questão da 
entrevista, onde foi necessário a combinação de papel e lápis e calculadora, a Lúcia o 
tivesse feito. No entanto, noutras situações, revelou alguma dificuldade em relacionar a 
expressão analítica e o que era esperado do gráfico. 

Na resolução das questões em que recorreu à calculadora gráfica, utilizou 
frequentemente o menu dos gráficos e dentro deste quase sempre a tecla [ISCT] que 
permite determinar as coordenadas dos pontos de intersecção dos dois gráficos. 
Também utilizou a calculadora para efectuar alguns cálculos numéricos. Assim, a 
calculadora desempenhou o papel de ferramenta computacional ou de ferramenta de 
visualização, referindo os termos dos autores Doerr e Zangor (2000). Nunca recorreu ao 
menu das tabelas, o qual também nunca foi explorado ao longo das aulas observadas. 

No Teste Intermédio de Matemática, a Lúcia obteve a classificação de 10 valores 
e na questão que solicitava o uso da calculadora parece tê-la utilizado de forma semi-
proficiente, termo referido por Graham et al. (2003), pois utilizou algumas 
potencialidades gráficas da calculadora, mas o seu uso mais eficiente não foi feito. 

No Exame Nacional de Matemática, realizado em Junho de 2006, obteve a 
classificação de 12,3 valores e acabou por entrar na sua segunda opção, ou seja no curso 
de Enfermagem, na Escola Superior de Enfermagem de Beja. 

 
Jacinta  

 
A Jacinta era uma aluna um pouco instável que quando estava aborrecida com 

alguma coisa fazia transparecer logo na sala de aula pois “desligava” um pouco daquilo 
que se passava ao seu redor. O mesmo acontecendo quando havia algum conteúdo que 
não percebia logo, normalmente tinha tendência a alhear-se do que estava a ser 
explicado. A Jacinta foi uma aluna que ao longo do terceiro ciclo obteve boas 
classificações a Matemática, no entanto, quando entrou no décimo ano as suas 
prestações baixaram de nível. Ela própria atribuiu como causa disso a falta de estudo e a 
participação em outras actividades que lhe “roubavam” algum tempo do estudo. No 
momento da investigação revelava algumas dificuldades na disciplina de Matemática e 
a calculadora funcionava como um “apoio” para a resolução dos exercícios, sendo 
mesmo um elemento indispensável na aula de Matemática. A Jacinta não gostava de 
fazer muitos exercícios de Matemática e durante estes três últimos anos obteve 
classificações suficientes ou boas a Matemática (12, 13 e 14 valores respectivamente 
nos 10º,11º e 12º anos). Pretendia candidatar-se ao ensino superior, sendo a sua primeira 
opção Enfermagem.  

A Jacinta usava habitualmente a calculadora e parecia gostar de a usar. Dominava 
algumas funções da calculadora, apesar de haver uma ou outra que desconhecesse. Não 
revelou dificuldades, por exemplo, na alteração dos valores da janela de visualização ou 
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na introdução de expressões com parênteses. Em diversas situações relevou conseguir 
estabelecer a ligação entre a expressão analítica e o que esperar do gráfico. 

Recorreu várias vezes à calculadora gráfica para resolver as questões tanto nas 
aulas observadas como durante a entrevista, mas os menus utilizados foram somente o 
dos gráficos (principalmente a tecla para determinar a intersecção de gráficos) e o dos 
cálculos numéricos. Assim a calculadora surge, utilizando os termos dos autores Doerr e 
Zangor (2000), como ferramenta computacional ou como ferramenta de visualização. 
Nunca recorreu, por exemplo, ao menu das tabelas. 

Referiu que as razões que a levam a optar por resolver uma questão pela 
calculadora é o tipo de questões e a sua preferência pessoal, pois considera que a 
calculadora lhe dá alguma segurança e lhe oferece uma maior rapidez na resolução das 
questões, nomeadamente nas de escolha múltipla. A natureza das questões (exercícios 
ou problemas de aplicação) não parece influenciar a sua opção. Em contrapartida, o tipo 
de questões (escolha múltipla ou de resposta aberta) já parece influenciar. Nas questões 
de resposta aberta prefere resolver analiticamente para que o professor possa valorizar a 
sua resposta no caso de haver algum engano na sua resolução. Nas questões de escolha 
múltipla resolve primeiro na calculadora. 

O papel que a Jacinta reserva à calculadora gráfica na resolução de uma questão é 
variado. Ela utiliza a calculadora para confirmar as respostas obtidas analiticamente, 
normalmente no menu dos gráficos. Também lhe reserva o papel de combinação de 
resolução de papel e lápis e calculadora assim como alternativa à dificuldade de resolver 
analiticamente. No entanto, o papel principal é o de obtenção de resposta imediata. 

No Teste Nacional Intermédio, a Jacinta obteve a classificação de 10 valores e na 
questão que solicitava o uso da calculadora parece tê-la utilizado de forma proficiente, 
termo referido por Graham et al. (2003), pois fez o uso apropriado das potencialidades 
da calculadora de modo a obter a mais eficiente solução para a tarefa que possuía entre 
mãos. É de destacar que foi a aluna, entre os três alunos destes estudo, que revelou um 
melhor desempenho na questão que solicitava o recurso à calculadora para a sua 
resolução. A Jacinta fez a transcrição correcta do gráfico, indicou os valores das 
abcissas dos pontos de intersecção e respondeu correctamente ao problema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Para que o lucro mensal da empresa seja superior a 16500 €, 
cada litro de azeite teria de custar entre 3,43 € e 4,96 €] 
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[Para tal, introduzi na máquina calculadora a função 
( ) xexxL −−= 14 3)(  e 16500=y , numa janela de visualização de 

[0;20000] e [0,15], e obtive assim parte do gráfico. De seguida com a 
função de [ISCT] da máquina calculadora, obtive os pontos de 
intersecção 42,3=x  e 96,4=x , que são as soluções para o problema]. 

 
No Exame Nacional de Matemática, que realizou em Junho de 2006, obteve a 

classificação de 6,7 valores. Acabou por não ingressar no ensino superior nesse ano e no 
ano seguinte matriculou-se novamente no 12º ano, nas disciplinas de Biologia e 
Matemática, para fazer melhoria de notas. 

 
 

Conclusões 
 
As conclusões que se apresentam procuraram dar resposta a cada uma das 

questões formuladas para o desenvolvimento do estudo, salientando tanto os aspectos de 
semelhança encontrados entre os alunos, como os aspectos de diferença que se julgam 
relevantes. 

No que se refere à relação estabelecida com a calculadora identificaram-se 
algumas diferenças entre os alunos, apesar de também se verificarem alguns aspectos 
comuns. Relativamente à atitude perante a calculadora gráfica, dois dos alunos (o 
Francisco e a Jacinta) recorreram à calculadora gráfica para resolver as questões, 
enquanto que outro (a Lúcia) preferiu resolver as questões analiticamente. Assim, o 
Francisco e a Jacinta revelaram confiança na utilização da calculadora enquanto que a 
Lúcia pareceu não sentir muita, não tanto por rejeitar a calculadora gráfica mas por 
considerar a sua resolução analítica mais eficaz. No que se refere ao domínio técnico, 
todos os alunos revelaram algum, mas desconhecendo algumas funções da calculadora 
gráfica. Além disso, o conhecimento da calculadora deriva das informações dadas pelos 
professores ao longo dos três anos do ensino secundário e de algumas informações 
dadas pelos colegas. 

No que se refere às razões que levam os alunos a optar por utilizar ou não a 
calculadora gráfica, também se registaram alguns aspectos comuns e outros diferentes. 
Um aspecto comum é o facto de os alunos utilizarem a calculadora gráfica quando há 
uma indicação exterior para o fazer. Sempre que os enunciados peçam explicitamente 
para utilizar a calculadora gráfica, os alunos utilizam-na. Mas também a utilizam 
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mesmo que o enunciado não diga explicitamente para recorrer à calculadora gráfica, 
desde que sejam pedidos gráficos. Assim, os alunos utilizam preferencialmente a 
calculadora gráfica quando existe uma indicação exterior para o fazerem (pelo professor 
ou pelos próprios enunciados das questões), tendendo a recorrer pouco a ela em outras 
situações. O tipo de questões que lhes são propostas também os parecem influenciar. Se 
as questões forem de resposta fechada (escolha múltipla) o Francisco e a Jacinta optam 
preferencialmente pela calculadora gráfica. As questões de resposta aberta são 
resolvidas analiticamente, a não ser que o enunciado exija uma resolução com recurso à 
calculadora gráfica. Quanto à natureza das questões o facto de ser exercício ou 
problema não influencia no caso da Jacinta e da Lúcia, mas no caso do Francisco parece 
interferir. Também as preferências pessoais dos alunos são factor a considerar. A Jacinta 
prefere recorrer à calculadora gráfica, a Lúcia à resolução analítica e o Francisco umas 
vezes a analítica outras vezes a resolução com o recurso à calculadora gráfica. 

Mas a maior influência parece advir da cultura da sala de aula, e em particular das 
mensagens transmitidas pelo professor, explicita e implicitamente, via as abordagens às 
resoluções de exercícios que este privilegia. Os alunos adquiriram uma maior confiança 
na resolução analítica pois foi essa a que foi ensinada, trabalhada e treinada na sala de 
aula. Optaram quase sempre por resolver as questões analiticamente por considerarem 
que desta forma é mais fácil ou mais rápido e também pela possibilidade de valorização 
desta resolução pelo professor, em situações de testes, nomeadamente aquando da 
ocorrência de algum eventual engano que não lhes prove de obter uma classificação 
parcial devido ao registo escrito no papel.  

No que se refere ao papel que a calculadora gráfica desempenha para os alunos 
envolvidos no estudo, ela assume diferentes papéis. Reservam essencialmente à 
calculadora o papel de confirmação dos resultados obtidos analiticamente (comum aos 
três alunos, embora a Lúcia tenha afirmado que apenas o faz às vezes). Em alguns casos 
resolveram directamente as questões recorrendo apenas à calculadora, apesar de na 
Lúcia isto ter ocorrido com menos frequência. Um outro papel atribuído à calculadora 
foi o de alternativa à dificuldade de resolver analiticamente uma questão (no caso do 
Francisco e da Jacinta). Os alunos revelaram dificuldades em estabelecer a ligação entre 
a representação analítica de uma função e a sua representação gráfica. No que se refere 
ao tipo de utilização da calculadora gráfica no momento de avaliação formal, 
nomeadamente no Teste Nacional Intermédio de Matemática, os alunos Francisco e 
Lúcia fizeram um tipo de utilização semi-proficiente da calculadora gráfica e a Jacinta 
fez uma utilização proficiente (Graham et al., 2003).  

 
 

Considerações finais 
 
Este estudo permitiu conhecer e compreender um pouco melhor a forma como a 

calculadora gráfica é utilizada, em que situações, porquê e como. Algumas das 
conclusões alcançadas relativamente aos três alunos envolvidos no mesmo, tornam 
inevitável que se coloquem algumas questões para uma reflexão final. 

Um primeiro aspecto tem a ver com o significado de usar a calculadora gráfica na 
sala de aula. A presença das calculadoras gráficas na sala de aula, em cima das carteiras, 
por vezes fechadas, não basta para que esta seja utilizada correctamente ou de forma 
eficiente nem para apoiar as aprendizagens dos alunos. De acordo com Burril et al. 
(2002), são relativamente fortes os indícios de que a introdução pura e simples da 
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tecnologia gráfica na sala de aula não é suficiente para fazer a diferença na 
aprendizagem dos alunos (Burril et al., 2002). 

Outro aspecto sobre o qual nos parece importante reflectir é sobre a importância 
do domínio técnico da calculadora gráfica. Um bom domínio técnico da calculadora 
gráfica é fundamental, pois este vai permitir explorar e aprofundar os conceitos 
matemáticos. Ao conhecerem melhor as calculadoras gráficas, os alunos têm mais 
possibilidades de ampliar o tipo de abordagens matemáticas. De acordo com Burril et al. 
(2002) os professores deviam preocupar-se em ensinar os alunos a usar as calculadoras 
com profundo conhecimento das suas capacidades e limites, pois só assim podem levar 
a uma melhor compreensão da Matemática. Compete aos professores estimularem e 
ensinarem a utilização correcta da calculadora.  

Um outro aspecto tem a ver com o tipo de tarefas propostas aos alunos. Segundo 
Burril et al. (2002), existem características das tarefas que parecem influenciar o uso da 
calculadora gráfica, não só do ponto de vista do seu formato mas também da sua 
natureza. Que questões é possível colocar aos alunos? Onde colocar a discussão? 
Exercícios? Problemas? Questões de modelação? De investigação? Questões de 
resposta aberta? Questões de resposta fechada? Torna-se importante reflectir sobre a 
natureza das questões a apresentar aos alunos na sala de aula, não esquecendo que a 
possibilidade de utilizar uma calculadora gráfica vem ampliar o leque de tarefas que os 
alunos podem resolver e que estes não devem ser privados delas. 

Outro aspecto sobre o qual nos parece importante reflectir é sobre a cultura da sala 
de aula. A atitude do professor face à calculadora gráfica dentro da sala de aula parece 
ter uma influência determinante no método de resolução das questões e no tipo de 
utilização que o aluno faz da mesma. Naturalmente o professor tem concepções acerca 
da calculadora gráfica que podem ser mais ou menos favoráveis à sua utilização. Pode 
também acontecer não ter, ele próprio, muita segurança sobre a sua exploração ou um 
domínio técnico que lhe permita perspectivar como resolver com recurso a ela uma 
questão de forma eficiente. Introduzir a calculadora gráfica é uma mudança muito 
significativa na sala de aula e com certeza requer uma formação adequada dos 
professores, bem como o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre eles, de 
modo a que se possam apoiar uns aos outros na adopção de uma cultura de integração 
da calculadora gráfica na sala de aula que vise a promoção de melhores aprendizagens 
matemáticas dos alunos. 

Outro aspecto, não de menos importância, prende-se com os exames nacionais. 
Nos últimos anos, têm incluído uma questão para resolver explicitamente, com recurso à 
calculadora gráfica, variando a sua cotação entre 14 a 16 pontos num total de 200 e essa 
questão reporta-se ao tema Funções. Nas outras questões de resposta aberta recomenda-
se aos alunos que não recorram à calculadora gráfica a não ser para efectuarem 
eventuais cálculos numéricos. Enquanto que no programa de Matemática A (ME, 2001) 
se destaca o papel da tecnologia, nomeadamente da calculadora gráfica (consideradas 
como “ferramentas que cada vez mais se utilizarão correntemente” (p. 15)), no Exame 
Nacional apenas numa alínea de uma questão (com a cotação de 14 pontos em 200 
pontos) se solicita o uso da calculadora gráfica. As categorias apresentadas por Graham 
et al. (2003) poderão enquadrar o que se passa nos exames nacionais em Portugal, sendo 
a utilização requerida da calculadora gráfica apenas quasi-científica e semi-proficiente? 
Outra situação relacionada ainda com os exames nacionais refere-se aos critérios de 
correcção. Graham et al. (2003) referem os critérios de correcção como uma das razões 
apontadas pelos alunos para não recorrerem à calculadora gráfica em situação de 
Exame.  
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Este estudo apontou para a existência de interferência entre as questões colocadas 
no Exame Nacional e o tipo de utilização que os alunos fazem da calculadora gráfica, 
uma vez que a cultura da sala de aula observada é bastante marcada pelos exames 
nacionais. Assim, concluímos com algumas questões que nos parecem pertinentes 
relativas ao Exame Nacional de Matemática A, as quais seriam importante estudar: Que 
tipo de utilização da calculadora gráfica é requerida no Exame? Será que os exames 
nacionais favorecem a utilização da calculadora gráfica, tal como o currículo de 
Matemática recomenda? Será que os critérios de avaliação não penalizam os alunos 
quando estes utilizam a calculadora gráfica para resolver uma questão? E será que este 
aspecto não vai condicionar a utilização da mesma durante os exames e até mesmo 
durante as aulas? Que mensagens transmitem os exames nacionais aos professores e aos 
alunos sobre a utilização da calculadora gráfica? Até que ponto a cultura da sala de aula 
não é marcada pelos exames nacionais? Terá sentido que o Exame controle quando e 
como o aluno pode/deve responder “com a calculadora”?  
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Resumo. Apresentamos, neste artigo, uma experiência que realizámos com duas turmas – uma do 9.º 
ano regular e outra do 10.º ano de um curso profissional. Considerando importante e actual a relação 
entre as tecnologias e as representações matemáticas, decidimos propor aos alunos uma tarefa que os 
levasse a trabalhar com diferentes tipos de representações na abordagem de uma situação – tarifários 
de chamadas de telemóvel – utilizando a calculadora gráfica para dar resposta às questões. O principal 
objectivo deste estudo é compreender como pode a calculadora gráfica ser um contributo ou um 
entrave à articulação entre as diferentes representações matemáticas. Assim, formulámos cinco 
questões: (i) quais as principais vantagens de se trabalhar com várias representações? (ii) quais as 
dificuldades associadas a cada tipo de representação? (iii) que potencialidades podemos identificar no 
uso da calculadora gráfica na resolução de problemas? (iv) como é que os alunos relacionam os 
diferentes tipos de representação? (v) de que forma se relacionam as representações gráficas com os 
outros tipos de representações?  

 
 

A calculadora gráfica 
 

Tecnologia no ensino da Matemática  
 

Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (NCTM, 2007) incluem um 
princípio dedicado à tecnologia. Neste defende-se que a tecnologia melhora a 
aprendizagem da Matemática, apoia um ensino eficaz da Matemática e influencia a 
Matemática que é ensinada. Nesta perspectiva, a utilização da tecnologia no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática proporciona aos alunos a possibilidade de se 
concentrarem nas decisões a tomar, na reflexão, no raciocínio e na resolução de 
problemas. Recomenda-se que as tecnologias sejam consideradas com responsabilidade, 
como forma de enriquecimento da aprendizagem matemática dos alunos. 

Segundo o NCTM (2007), o uso das tecnologias melhora o desempenho dos 
alunos pois o seu potencial gráfico e de cálculo permite-lhes realizar explorações e 
conjecturas de um modo mais rápido e eficiente. A utilização das tecnologias aumenta o 
envolvimento dos alunos, pelo constante feedback (dado pelo instrumento tecnológico) 
ao seu trabalho, potenciando cenários de discussão em torno de resultados ou de 
situações dinâmicas.  

Porém, como também refere este documento, a utilização da tecnologia na 
prática lectiva carece de alguns cuidados: 
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Como qualquer ferramenta de ensino, [a tecnologia] pode ser utilizada de 
forma adequada ou ineficaz. Os professores deverão usar a tecnologia 
para melhorar as oportunidades de aprendizagem dos seus alunos, através 
da selecção ou da criação de tarefas matemáticas que tiram proveito do 
que a tecnologia permite fazer de forma correcta e eficiente – construção 
de gráficos, visualização e cálculo. (NCTM, 2007, p. 27) 

 
A tecnologia – computador e calculadora – pode influenciar a Matemática que é 

ensinada, pois permite ao aluno fazer explorações, resolver problemas, investigar, 
organizar e analisar grandes conjuntos de dados, estudar relações usando as 
representações, efectuar simulações e raciocinar sobre temas mais abrangentes. Permite 
igualmente esbater as fronteiras existentes entre os diferentes tópicos matemáticos. Em 
suma, a tecnologia permite aos alunos trabalhar a um nível mais elevado de 
generalização e abstracção, o que conduz a uma maior compreensão da Matemática 
(NCTM, 2007). 
 
A calculadora no Currículo Nacional e nos programas de Matemática em Portugal 
 

Nos documentos curriculares portugueses, a calculadora – comum, científica e 
gráfica – surge como um dos recursos que o professor pode e deve utilizar, desde o 1.º 
ciclo até ao ensino secundário. Assumindo um papel diferente ao longo dos ciclos de 
escolaridade, é um utensílio que se deve trazer para a sala de aula de Matemática, 
quando se pretende que os alunos desenvolvam competências de utilização “(…) de 
saberes científicos e tecnológicos para compreender a realidade natural e sociocultural e 
abordar situações e problemas do quotidiano”(ME, 2001a, p. 15). 

O Currículo Nacional do Ensino Básico preconiza a importância do 
desenvolvimento da competência matemática. No sentido deste desenvolvimento 
aponta-se, entre outros: 

A aptidão para decidir sobre a razoabilidade de um resultado e de usar, 
consoante os casos, o cálculo mental, os algoritmos de papel e lápis ou os 
instrumentos tecnológicos; a tendência para usar a matemática, em 
combinação com outros saberes, na compreensão de situações da 
realidade, bem como o sentido crítico relativamente à utilização de 
procedimentos e resultados matemáticos. (ME, 2001a, p. 57) 

 
Para o novo Programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007), a 

calculadora é um recurso a utilizar quando se pretende que os alunos resolvam 
problemas, explorem situações e não percam tempo com cálculos complexos. A 
prioridade não deve ser os cálculos e procedimentos, mas antes a estratégia de resolução 
do problema e a interpretação e avaliação dos resultados. Este programa não refere a 
utilização da calculadora gráfica. No entanto, no tema Álgebra no 3.º ciclo, preconiza-
se uma aprendizagem das Funções com referências fortes às várias formas de 
representação e à análise, interpretação e comparação de gráficos (idem, p. 57). O 
estudo deste tema é retomado e aprofundado no ensino secundário. No Programa 
Nacional do Ensino Secundário (ME, 2001b), a utilização da calculadora gráfica é 
obrigatória. Assim, estabeleceram-se um conjunto de orientações em que a calculadora 
tem um papel fundamental. Uma das orientações mais gerais indica que: 
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Não é possível atingir os objectivos e competências gerais deste 
programa sem recorrer à dimensão gráfica, e essa dimensão só é 
plenamente atingida quando os estudantes trabalham uma grande 
quantidade e variedade de gráficos com apoio de tecnologia adequada. 
(ME, 2001b, p. 15) 
 
Ainda seguindo as directrizes do programa do ensino secundário, as experiências 

matemáticas a propor aos alunos devem ser ricas e variadas, de modo a envolvê-los 
numa participação activa, em actos de reflexão e de partilha de conhecimento. Estas 
experiências, que podem ser de modelação matemática ou de matemática experimental, 
em laboratórios, podem conduzir ao desenvolvimento de espírito de pesquisa e também 
à reflexão sobre os limites da tecnologia. A investigação e a exploração, da relação entre 
diferentes representações de uma situação problemática, assume um lugar de destaque, 
no que respeita às experiências mais relevantes a desenvolver com os alunos. 

Finalmente, no Programa de Matemática para os Cursos Profissionais de Nível 
Secundário (ME, 2004), as calculadoras gráficas assumem um papel de destaque no 
estudo das funções, pois “permitem que muito cedo o estudante possa fazer uma 
abordagem das funções sob os pontos de vista gráfico, numérico e algébrico” (p. 18). 
São especialmente valorizadas as representações gráficas, pois “a riqueza das situações 
que as representações gráficas de funções permitem descrever favorece e estimula o 
raciocínio e a comunicação matemática” (p. 18). Nos módulos Funções de Crescimento, 
a competência matemática a desenvolver inclui “a aptidão para representar relações 
funcionais de vários modos e passar de uns tipos de representação para outros, usando 
regras verbais, tabelas, gráficos e expressões algébricas e recorrendo, nomeadamente, à 
tecnologia gráfica” (p. 47).  

 
Investigação sobre o uso da calculadora gráfica 

 
A utilização da calculadora gráfica no ensino da Matemática tem sido motivo de 

diversas investigações, com maior incidência desde que esta passou a ser um 
instrumento de trabalho na sala de aula. Os resultados destes estudos apontam 
potencialidades e limites decorrentes do conhecimento das funcionalidades da 
calculadora, das actividades que os alunos realizam e do papel do aluno e do professor 
no uso da calculadora na actividade matemática. A prática lectiva assente numa 
metodologia de ensino que contemple a utilização da calculadora gráfica, a par do 
cumprimento dos programas e a consequente gestão curricular, têm sido igualmente 
consideradas nestes estudos. Assim, do ponto de vista do professor, poderão surgir 
questões relacionadas com a avaliação dos alunos ou com dúvidas respeitantes aos 
conteúdos a abordar (Rocha, 2001), mas também com a articulação entre o que se faz ou 
não com a calculadora (Garcias & Borba, 2000). Uma das dificuldades apontadas ao 
trabalho com a calculadora é a utilização excessiva, por parte dos alunos, de uma das 
suas funções, por exemplo o ZOOM (Rocha, 2001). Por outro lado, Garcias e Borba 
(2000) defendem que se podem utilizar as já reconhecidas limitações da calculadora na 
criação de oportunidades de aprendizagem, desde que se reúnam as condições para a 
exploração, discussão e compreensão de conceitos. Argumentam que a elaboração de 
hipóteses, teste de conjecturas, refutação e generalização “são possibilitados pelo facto 
da calculadora gráfica produzir rapidamente os gráficos e apresentá-los em uma mesma 
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tela (…) estimular o processo de investigação matemática” (p. 36). Estes autores 
defendem ainda que os problemas abertos, adequados a sistemas alunos-calculadoras-
professor, podem tornar-se ainda mais relevantes quando um professor consegue tirar 
partido das características das calculadoras (p. 39). Na sua perspectiva, a aprendizagem 
dos alunos pode ocorrer, com recurso à calculadora, pela possibilidade de se testar 
rapidamente hipóteses para que as conjecturas sejam reformuladas e coordenar aspectos 
gráficos e algébricos, de modo a elaborar conjecturas com base nestas duas 
representações.  

Pelo seu lado, Rocha (2001) argumenta que integrar informação obtida por 
processos algébricos com informação obtida a partir da calculadora é uma das 
dificuldades dos alunos. Esta autora aponta também para a necessidade dos alunos 
terem de se envolver em actividades que englobem o contacto com representações 
gráficas e a exploração das implicações que a definição da janela de visualização tem no 
aspecto do gráfico. Segundo afirmam Hector e Ruthven (citados em Rocha, 2001), os 
gráficos e a definição de uma escala apropriada para a sua interpretação são entraves a 
uma eficiente utilização das calculadoras.  

 
 

Representações matemáticas 
 
Conceito e tipos de representações 
 

Os Princípios e Normas indicam que o termo representação tem múltiplos 
significados, devendo todos eles ser considerados na Matemática escolar: “O termo 
representação refere-se tanto ao processo como ao resultado – por outras palavras, à 
aquisição de um conceito ou de uma relação matemática expressa numa determinada 
forma e à forma, em si mesma” (NCTM, 2007, p. 75). Pelo seu lado, Goldin (2003) 
define representação como uma configuração de sinais, caracteres, ícones ou objectos 
que podem, de alguma forma, substituir algo. Uma vez que o termo representar pode 
ser interpretado de diversas maneiras (denota, codifica, evoca, significa, refere-se a, 
sugere, simboliza…), para o definir concretamente, torna-se necessário especificar o 
tipo de entidades envolvidas e de que forma uma entidade substitui outra. 

De acordo com Goldin e Shteingold (2001), uma representação matemática só 
pode ser entendida como parte de um sistema de representação, que inclui significados e 
convenções previamente estabelecidos. Pelo seu lado, Goldin (2003) refere que um 
sistema de representação é constituído por caracteres primitivos (o seu suporte), por 
regras de associação dos caracteres e por uma estrutura (que estabelece as relações entre 
diferentes representações pertencentes ao mesmo sistema). 

O NCTM (2007) distingue representações internas e externas: “(...) o termo é 
aplicável tanto aos processos e resultados observáveis externamente, como aos que 
ocorrem “internamente”, nas mentes dos indivíduos quando fazem Matemática” (p. 75). 
Goldin e Shteingold (2001) destacam a importância da interacção entre as 
representações internas e externas, associando as dificuldades reveladas pelos alunos ao 
fraco desenvolvimento desta interacção. Dizem que o pensamento matemático implica 
compreensão das relações entre as várias representações do mesmo conceito, bem como 
as semelhanças e diferenças estruturais entre sistemas de representação. Pelo seu lado, 
Coulombe e Berenson (2001) chamam a atenção para a necessidade de os professores 
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ajudarem os alunos a relacionar as suas representações pessoais com representações 
convencionais. Acrescentam que o trabalho frequente com múltiplas representações 
desempenha um papel significativo no desenvolvimento do pensamento, em particular 
do pensamento algébrico. 

Goldin e Shteingold (2001) distinguem sistemas de representação externos 
estáticos e dinâmicos. Os estáticos fornecem regras para a criação de fórmulas, 
equações, gráficos ou diagramas fixos. Pelo contrário, as novas tecnologias oferecem 
possibilidades dinâmicas, constituindo por isso sistemas onde as representações podem 
mudar abruptamente, apenas com o click de um rato.  
 
Trabalho com tecnologia e múltiplas representações 

 
Friedlander e Tabach (2001) destacam a riqueza de experiências matemáticas 

proporcionadas pelo uso de representações verbais, numéricas, gráficas e algébricas. 
Apresentam vantagens e inconvenientes associadas a cada uma das representações. 
Segundo estes autores, a representação verbal, normalmente usada na colocação do 
problema e na interpretação final dos resultados obtidos, enfatiza a conexão entre a 
Matemática e outras áreas do conhecimento e entre a Matemática e o quotidiano. No 
entanto, a sua utilização pode ser ambígua ou conduzir a associações incorrectas. Além 
disso, este tipo de representação não é universal e depende do estilo pessoal, podendo 
tornar-se um obstáculo na comunicação matemática. A representação numérica, sendo 
importante na compreensão inicial de um problema e na investigação de casos 
particulares, tem a desvantagem de não ser generalizável. A representação gráfica é 
intuitiva e apelativa, pois permite uma abordagem visual. No entanto, é muito 
influenciada por factores externos (tais como a escala), e apresenta frequentemente 
apenas uma parte do domínio do problema. A representação algébrica é concisa, geral e 
efectiva na apresentação de padrões e modelos matemáticos, sendo por vezes a única 
forma de justificar afirmações gerais. Todavia, o uso exclusivo de símbolos algébricos 
pode ocultar o sentido matemático ou a natureza do objecto representado e causar 
dificuldades na interpretação dos resultados. Com base nas considerações expostas, 
estes autores defendem o trabalho num ambiente de múltiplas representações, no qual as 
desvantagens de cada uma podem ser eliminadas pela combinação das várias 
representações. A aptidão para trabalhar com as várias representações não se desenvolve 
espontaneamente, existindo várias formas de a promover: apresentação da situação-
problema através de diferentes representações, encorajando assim a flexibilidade na 
escolha da representação e legitimando o seu uso; colocação de questões investigativas; 
e colocação de questões reflexivas, ajudando os estudantes a tornarem-se atentos à 
possibilidade do uso das várias representações. 

Ponte (1992) afirma que “o ensino das funções precisa de articular de forma 
equilibrada as três formas de representação mais importantes, nomeadamente as formas 
numérica, gráfica e algébrica” (p. 11). Argumenta, dizendo que em situações do 
quotidiano são os valores reais concretos que servem de suporte às expressões 
algébricas, e por isso o trabalho com entidades abstractas (no qual geralmente se centra 
o ensino) deve ser apoiado pela construção e análise de tabelas e cálculo de valores 
numéricos. Acrescenta que a tecnologia pode desempenhar um papel importante no 
estudo de funções, especialmente as calculadoras gráficas e os computadores: “Estes 
instrumentos tecnológicos, amplamente utilizados nas aulas de Matemática, podem 
ajudar os alunos a desenvolver de forma mais aprofundada certo tipo de compreensão 
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matemática, facilitando o processo de conjecturar/verificar/testar e construir 
generalizações” (idem, p. 12). 

 
Representações e funções nos documentos curriculares de Matemática em Portugal 

 
No Currículo Nacional, a competência matemática a desenvolver no domínio da 

Álgebra e das Funções, inclui “[a] aptidão para construir e interpretar tabelas de valores, 
gráficos, regras verbais e outros processos que traduzam relações entre variáveis, assim 
como para passar de umas formas de representação para outras, recorrendo ou não a 
instrumentos tecnológicos” (ME, 2001a, p. 66). Este aspecto evidencia a importância do 
desenvolvimento do conceito de função, suportado por um trabalho com diversas 
formas de representação. A importância do desenvolvimento deste conceito é ainda 
reforçada mais adiante: A sensibilidade para entender e usar as noções de 
correspondência e de transformação em situações concretas diversas (Idem, p. 66). 

Para além destes aspectos, comuns a todos os ciclos, há ainda aspectos 
específicos que devem ser tidos em conta no 3.º ciclo. Estes integram o estudo das 
funções, o recurso a diferentes tipos de representações e a utilização da tecnologia 
gráfica: 

 
 A compreensão do conceito de função e das facetas que pode 

apresentar, como correspondência entre conjuntos e como relação 
entre variáveis; 

 A aptidão para representar relações funcionais de vários modos e 
passar de uns tipos de representação para outros, usando regras 
verbais, tabelas, gráficos e expressões algébricas e recorrendo, 
nomeadamente, à tecnologia gráfica; 

 A sensibilidade para entender o uso de funções como modelos 
matemáticos de situações do mundo real, em particular nos casos em 
que traduzem relações de proporcionalidade directa e inversa. (ME, 
2001a, p. 67) 

 
No Programa de Matemática (ME, 2007), as representações matemáticas 

desempenham um papel importante em toda a aprendizagem. Os alunos devem 
conhecer e trabalhar com diferentes formas de representação, serem capazes de passar 
de uma forma para outra e escolher a representação mais adequada perante uma situação 
concreta. O percurso de aprendizagem deve passar pela criação de representações 
pessoais, sendo progressivamente introduzidas as representações convencionais, dada a 
necessidade de uma linguagem partilhada. 

Os alunos devem ser capazes de lidar com ideias matemáticas em diversas 
representações. Isto é, devem ser capazes de:  

 
 Ler e interpretar representações simbólicas, pictóricas, tabelas e 

gráficos, e apresentar adequadamente informação em qualquer destas 
formas de representação;  
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 Traduzir informação apresentada numa forma de representação para 
outra, em particular traduzir para termos matemáticos informação 
apresentada em linguagem natural;  

 Elaborar e usar representações para registar, interpretar e reflectir 
sobre situações matemáticas e não matemáticas;  

 Usar representações para modelar, interpretar e reflectir sobre 
situações matemáticas e não matemáticas, incluindo fenómenos 
naturais ou sociais. (ME, 2007, p. 5) 

 
No 3.º ciclo, o desenvolvimento do pensamento algébrico inclui o estudo de 

relações de diversos tipos, entre os quais as funções. No âmbito deste tema, os alunos 
devem ser capazes de “compreender o conceito de função e ser capazes de o usar em 
diversas situações (...)” (ME, 2007, p. 55). Destaca-se ainda a importância de serem 
proporcionadas aos alunos experiências informais antes da manipulação algébrica 
formal. O programa aponta como fundamental a utilização das várias representações 
(algébrica, gráfica e tabular) de uma função na interpretação e resolução de problemas e 
na modelação de situações: “As funções cujo estudo se propõe (linear, afim, do tipo y = 
k/x e quadráticas simples) devem ser exploradas como ferramentas de modelação em 
situações diversas” (p. 56). 

 

 

Metodologia 
 

Para a realização deste trabalho, começámos por construir uma tarefa, 
envolvendo diferentes tipos de representações matemáticas e a calculadora gráfica. Para 
a implementar, seleccionámos duas turmas que leccionamos, uma do 9.º ano regular e 
outra do 10.º ano de um curso profissional. Os alunos de 9.º ano estavam familiarizados 
com o trabalho com funções e expressões mas, ao longo do 3.º ciclo, apenas tinham 
trabalhado com a calculadora gráfica pontualmente. Os alunos de 10.º ano estavam, no 
momento da recolha de dados, a utilizar a calculadora gráfica no âmbito do módulo de 
Estatística. Em relação às funções e expressões, durante o 10.º ano apenas trabalharam 
com a função afim, durante o estudo do módulo de Geometria, sem recurso à 
calculadora gráfica. 

A tarefa foi resolvida em 90 minutos, em cada uma das turmas. Nos dois casos, 
os alunos constituíram grupos de trabalho com quatro elementos, em média. Em cada 
turma, foi colocado um gravador em alguns dos grupos de trabalho e, além disso, 
registámos alguns aspectos que se evidenciavam enquanto acompanhávamos o trabalho 
dos alunos. A maioria dos grupos conseguiu concluir a tarefa, pelo que não foi 
necessário continuar na aula seguinte. Recolhemos, no fim da aula, as resoluções dos 
grupos, aos quais demos indicação para registarem tudo num única folha. Na aula de 9.º 
ano, estivemos ambas presentes, o que permitiu que uma de nós acompanhasse um 
grupo durante a toda a aula. 

A tarefa proposta era constituída por cinco grupos de questões, relativas a dois 
tarifários de telemóvel. Para cada tarifário, era apresentado o preço por segundo. As 
questões envolviam análise de gráficos, cálculo da duração de chamadas, escrita de 
expressões algébricas referentes ao saldo disponível, após uma chamada, e 
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representação e interpretação de gráficos recorrendo à calculadora, nomeadamente a 
algumas das funções que esta disponibiliza. 

 
 

Resultados 
 

Na primeira questão, ao observarem os quatro gráficos, que pretendiam 
representar o dinheiro disponível no telemóvel após ter sido iniciada uma chamada, os 
alunos do 9.º ano excluíram imediatamente o gráfico que representava uma função 
crescente. A compreensão do gráfico e do contexto da tarefa foi aumentando através de 
um processo iterativo e interactivo de exploração de ambos. As representações verbais e 
gráficas complementaram-se, permitindo a obtenção de uma resposta correcta: 

 
Marta: Aqui foi aumentando [apontando para o gráfico 4], portanto é o gráfico 2.  
(...) 
Pedro: Não te esqueças que ele gasta meio cêntimo por cada segundo que fala, 

ou seja, se tem 80 cêntimos não pode falar 80 segundos. Fala mais, fala o 
dobro. 

Marta: ‘Tão... É o gráfico 3. 
(...) 
Clara: Então para isso também dava o 1. 
Marta: Não! O 1 é 70. 
Pedro: O 1 é 70 e diz aqui que ele tem 80 cêntimos. 
Marta: Por isso o 1 já não é de certeza. 
 
Os alunos da turma do 10.º ano revelaram dificuldades na escolha do gráfico e 

também em fazerem-se entender pelos colegas, talvez pelo desconhecimento de termos 
relacionados com funções e gráficos. 

Tanto os alunos do 9.º como os do 10.º demonstraram dificuldades em passar da 
representação verbal para a representação numérica, ao determinarem a duração de uma 
chamada dado o saldo disponível no final da mesma. Envolveram-se na busca de 
operações que permitissem obter uma resposta, desligando-se do contexto. As sugestões 
apresentadas aos colegas não eram justificadas, parecendo os próprios pouco seguros 
relativamente às sugestões que faziam. Apenas conseguiram resolver a situação quando 
estabeleceram relações entre as duas representações – verbal e numérica. O diálogo 
entre os alunos do 9.º ano mostra que foi a própria representação verbal que os levou a 
construir a representação numérica da situação: 

 
Professora: Não abandonem a ideia que tinham no início. Ele gastou quanto? 
Pedro: 20 cêntimos. E nós sabemos que 1 segundo é igual a 0,6 cêntimos. 
Marta: Então espera! Se ele gastou 20 cêntimos em x, 0,6 em ... 
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Pedro: Um. 
Clara: Têm uma calculadora? 
Marta: Um, ya. x é igual a 20 vezes 1 a dividir por 0,6. Ele falou durante 33, 

333... 
Clara: Gastou 33 segundos. 
Marta: Falou durante 33 segundos. 
Clara: Uma chamada muito rápida mesmo. 
Pedro: ‘Tão agora fazes os 33 segundos a dividir por 0,6 cêntimos para ver se 

está certo. 
 

Estes alunos decidiram recorrer à operação inversa para confirmarem resultados. 
Encontraram aqui uma dificuldade, superada quando recorreram a um número de casas 
decimais elevado. Por outro lado, o facto de recorrerem à operação inversa demonstra 
que relacionaram os cálculos com o contexto apresentado, o que evidencia a existência 
de vantagens ao trabalhar com as duas representações – verbal e numérica – em 
simultâneo. 

Para obterem uma expressão algébrica que representasse o saldo disponível após 
uma chamada, os alunos do 9.º ano começaram por procurar semelhanças com as 
resoluções numéricas anteriores. Na discussão, referiram a necessidade de variáveis: 

 
Clara: Para definir. Tem que lá ter o x. 
Marta: Tem que ter uma incógnita. 
Clara: Sim, o x é o tempo que ele falou. 
(...) 
Professora: O que é que querem saber? 
Pedro: Queremos saber...  
Clara: O saldo disponível dele. 
Professora: Nas anteriores o que queriam? 
Marta: Quanto tempo ele falou. É ao contrário! 
 
Surgiram dificuldades na escrita da expressão algébrica, mas acabaram por 

conseguir escrevê-la à medida que a verbalizavam. A certa altura, começaram a 
manipular as variáveis. No entanto, a expressão só foi conseguida com referência ao 
contexto: 

 
Professora: O que é o saldo disponível?! 
Marta: É o saldo com que fica depois desta chamada. Então esta expressão toda 

teria que ser igual a x. 
Clara: Eu tenho 80 - y = x. 
Marta: 80 menos o saldo disponível dá o dinheiro que ele gastou. 
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Professora: Queremos uma expressão para o dinheiro que gastou? 
Marta: Não, queremos uma expressão para o saldo disponível. Portanto é... 80 

menos... 
[O Pedro escreve a expressão 80 – 0,6y = x.] 
Professora: E o dinheiro que ele gastou está aqui representado como? Qual é a 

parte desta expressão que representa o dinheiro que ele gastou? 
Pedro: 0,6 vezes o tempo. 
 
Para os alunos do 10.º ano foi difícil a escrita da expressão algébrica, uma vez 

que o seu propósito não estava claro para todos os elementos do grupo. Verificou-se que 
alguns alunos não conseguiam desligar-se do trabalho com os números feito 
anteriormente e entendiam que deviam encontrar um valor: 

 
Andreia: Então ponho 80. Tenho que fazer a conta, isto tem que ter um 

resultado! 
Luís: Não é para fazer a conta, é só a expressão. 
 
Os alunos do 10.º ano chegaram à expressão 80 = duração – 0,6. Embora não 

tenham conseguido escrever uma expressão que traduzisse a situação representada, estes 
alunos perceberam que o saldo disponível se relacionava com o saldo inicial do 
telemóvel e com a duração da chamada: 
 

Prof: Ele tem 80 cêntimos no telemóvel quando começa... Quando acaba, o que 
tem? 

Dani: Depende do que ele falar?! 
(...) 
Prof: Se ele falar 1 segundo, com quanto é que fica? 
Bruno: 72. Não, 74. 79,4. 
Prof: Como é que vem este 79,4? 
Bruno: 80 menos 0,6. 
Prof: E se ele falar 2 segundos? 
Daniela: 80 menos 0,12, que é 0,6 vezes 2. 

 
 A introdução, na calculadora, da expressão algébrica obtida na questão anterior, 

fez surgir dificuldades nos dois anos. A primeira, comum às duas turmas, deve-se ao 
facto dos alunos terem introduzido a expressão referente ao dinheiro gasto, y=0,6x, em 
vez de y=80-0,6x, referente ao saldo disponível. A constatação, por parte dos alunos, de 
que o gráfico obtido não correspondia ao gráfico que tinham escolhido na primeira 
questão, fê-los pedir a ajuda da professora. Após alguma discussão em torno do 
significado das variáveis e de uma reflexão sobre a situação real, os alunos concluíram 
que a expressão que representava a situação descrita tinha de ser y=80-0,6x. 
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No 9.º ano, surgiu outra dificuldade, relacionada com a definição de x em função 
de y, sendo que na calculadora a variável dependente é y. Este facto fê-los reflectir sobre 
o significado das variáveis no contexto, evidenciando a necessidade de se trabalhar com 
as duas representações – algébrica e gráfica – em simultâneo, de modo a que o 
significado atribuído às variáveis seja sempre o mesmo: 

 
Pedro: Eu ‘tava a pensar... O y podia ser aqui o x. 
Professora: - Explica lá. Vocês têm o y como tempo e o x como saldo. 
Pedro: - E agora já não vai ser isso. 
Professora: - Na máquina, qual é a variável dependente? 
Pedro: - O y depende do x. 
Professora: - E vocês definiram? 
Pedro: - O x ‘tava a depender do y. 
Marta: - É só trocar as incógnitas. 
 
No 9.º ano, a escolha da janela de visualização fez aumentar a compreensão do 

problema, pois os alunos tiveram de pensar em aspectos como a duração mínima e 
máxima da chamada. Parece-nos que as dificuldades sentidas decorreram do 
desconhecimento de alguns componentes da calculadora, nomeadamente XMIN, XMAX, 
XSCL, YMIN, YMAX e YSCL.  Assim, a ajuda da professora foi fundamental:  

 
Professora: (...) Vocês puseram o quê de x máximo?  
Pedro: 160 segundos. 
Professora: Com que dinheiro é que ele fica, nessa altura? 
Clara: Ficava com zero, porque gastou o dinheiro todo. 
Professora: Então esse é o valor mínimo ou máximo do saldo disponível? 
Marta: É o máximo. 
Pedro: Não, é o mínimo! 
 
Verificou-se que, no 10.º ano, a escolha da janela não gerou dificuldades, facto 

que se poderá justificar pelo trabalho desenvolvido com a calculadora no estudo da 
Estatística. De uma forma geral, estes alunos apropriaram-se da calculadora, não 
receando experimentar ou falhar. 

No 9.º ano, surgiu uma dificuldade relativa à visualização da escala e dos valores 
nos eixos. Este aspecto conduziu a algumas discussões em torno da utilidade da própria 
calculadora: 

 
Ana: Se isto [apontando para o visor] tivesse aqui os números como no gráfico! 
 (…) É s’tôra, eu não consigo ver nestes gráficos! [refere-se à calculadora] 
Professora: Então qual é a dificuldade? 



198 
 

Ana: Então porque eu na folha vejo os números lá e aqui vejo em baixo com os  
números à frente!! 
 
Nesta fase, foi fundamental explorar com os alunos do 9.º ano as potencialidades 

de outras funções da calculadora, como o TRACE e o CALC. A utilização da função 
TRACE levantou algumas questões, em particular o facto do valor encontrado para a 
duração da chamada não ser exacto. Aqui os alunos referiram que algebricamente 
conseguiriam encontrar o valor exacto e que no gráfico isso não acontecia. É de 
salientar que para contornar esta situação os alunos recorreram, por sua iniciativa, à 
função ZOOM, o que lhes permitiu obter uma aproximação razoável da resposta. Na 
questão seguinte, ao confrontarem-se com uma outra função que desconheciam – CALC 
– e com a necessidade de indicar o dinheiro que sobrava, os alunos foram capazes de 
recorrer à função TRACE e indicaram um valor aproximado, tendo-o feito com relativa 
rapidez. Com a ajuda da professora, no esclarecimento das sub-funções ROOT e 
VALUE, constataram que a calculadora também pode apresentar resultados exactos.  

 
 

Conclusões 
 
Os resultados da experiência que efectuámos com alunos do 9.º e do 10.º ano 

demonstram a pertinência da exploração de diferentes representações matemáticas de 
uma situação, com recurso à calculadora gráfica.  

Deste trabalho ressalta que, nos dois anos, a principal vantagem de se trabalhar 
com várias representações é uma maior compreensão da situação em estudo.  

Associadas a cada tipo de representação surgiram dificuldades semelhantes nas 
duas turmas, que vão ao encontro das que foram identificadas por Friedlander e Tabach 
(2001): (i) a representação algébrica contribuiu significativamente para a ocultação da 
situação real e (ii) a representação gráfica foi influenciada por factores externos. 

Assinalamos a ocultação da situação real como a maior dificuldade associada à 
representação algébrica porque, ao procurarem uma expressão que representasse a 
situação descrita, os alunos distanciaram-se da própria situação. A par disto, houve na 
turma do 10.º ano dificuldades relacionadas com o significado da expressão. Este 
distanciamento do contexto a que nos referimos, a propósito da expressão algébrica, 
surgiu também quando os alunos começaram a trabalhar com a representação numérica. 
As dificuldades associadas à representação gráfica prenderam-se com factores externos 
como a definição da escala e a adequação da janela de visualização.  

Verificámos que o uso da calculadora gráfica potenciou a percepção da 
razoabilidade da expressão algébrica, ao permitir a rápida alternância entre esta 
representação e a gráfica. No 10.º ano, esta potencialidade foi identificada a partir do 
momento em que os alunos começaram a trabalhar com a representação gráfica. No 9.º 
ano, na fase inicial do trabalho com a representação gráfica, pareceu-nos que o 
desconhecimento das potencialidades da calculadora poderá ter contribuído para a 
resistência à utilização da máquina revelada por alguns alunos. Garcias e Borba (2000) 
referem que a gradual familiarização com as funções da máquina permite aos alunos 
mobilizar conhecimentos para novas situações. Também nós verificámos que, após 
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compreenderem a função da tecla TRACE, os alunos utilizaram-na na resolução das 
questões seguintes.  

A actividade desenvolvida pelos alunos dos dois anos de escolaridade permitiu-
nos identificar algumas relações estabelecidas entre diferentes representações 
matemáticas. Começamos por referir a importância da associação entre a representação 
verbal e a representação numérica. Nos momentos em que a representação verbal 
dificultou a comunicação, a representação numérica desempenhou um papel 
fundamental, tendo contribuído para a explicitação do que verbalmente era impreciso e 
inconclusivo, tal como é referido por Friedlander e Tabach (2001). Na relação entre as 
representações gráficas e os outros tipos de representações, verificámos que os alunos 
do 9.º ano apresentaram dificuldades em fazer coincidir as informações obtidas por 
processos algébricos com a informação dada pelo gráfico, tal como Rocha (2001) refere. 
Além disso, constatámos que os mesmos alunos, na análise e interpretação dos gráficos, 
procuravam os valores numéricos dos eixos. A ausência dos mesmos levou-os a 
recorrerem sistematicamente a zooms como forma de encontrar resposta para as 
questões que requeriam maior exactidão. De facto, o desconhecimento das funções 
TRACE e CALC só foi ultrapassado com a ajuda da professora. Como Garcias e Borba 
(2000), consideramos relevantes os sistemas aluno-calculadora-professor, 
principalmente na promoção de contextos de aprendizagem em que os alunos consigam 
explorar diferentes representações de um mesmo problema.  

Parece-nos pertinente referir algumas diferenças globais no trabalho das duas 
turmas. A turma de 9.º ano, embora geralmente não trabalhe com a calculadora gráfica, 
mostrou-se receptiva e curiosa quanto à sua utilização. Todavia, perante as dificuldades 
que iam surgindo, alguns alunos manifestaram algum receio em experimentar a máquina 
autonomamente, nomeadamente na exploração da janela de visualização. Na turma de 
10.º ano, os alunos não mostraram receio na exploração da máquina, acabando por 
descobrir o que pretendiam através de tentativas e erros. Esta atitude poderá justificar-se 
pelo facto de utilizarem a calculadora com mais frequência que os alunos do 9.º ano. 
Relativamente às representações, uma diferença significativa entre as duas turmas 
verificou-se ao nível das representações algébricas. Enquanto os alunos de 9.º ano 
conseguiram obter a expressão algébrica, tendo o cuidado de definir as variáveis, os 
alunos de 10.º ano demoraram a perceber o que se pretendia. Esta dificuldade poderá 
explicar-se pelo pouco trabalho desenvolvido com estes alunos ao nível da Álgebra. 
Salientamos, no trabalho desenvolvido pelas duas turmas, o papel desempenhado pelo 
contexto, que serviu de suporte à construção da expressão algébrica, tal como é referido 
por Ponte (1992). Como já referimos, quando se distanciaram do contexto, os alunos 
encontraram dificuldades no trabalho com as variáveis, só ultrapassadas quando 
voltaram a estabelecer conexões.  

Pelo exposto, podemos afirmar que a calculadora gráfica tem um papel 
importante na relação entre as diferentes representações, em particular entre a 
representação algébrica e a representação gráfica. Parece-nos que a calculadora gráfica 
constitui uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas e que as suas 
potencialidades, ao nível da representação gráfica, tornam-na um instrumento 
privilegiado para trabalhar com diferentes representações matemáticas.  
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Resumo. Este artigo reporta-se a um trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do mestrado em 
Educação Matemática na Universidade de Évora. Esta investigação teve como objectivo central 
compreender as potencialidades da modelação matemática, com recurso à calculadora gráfica e sensores, 
na aprendizagem matemática dos alunos. O estudo pretendeu responder a três questões essenciais: (1) 
Como é que os alunos encaram as tarefas de modelação matemática? (2) Como é que os alunos 
desenvolvem a actividade de modelação matemática? (3) Como é que a tecnologia, calculadoras gráficas 
e sensores, contribui para o desenvolvimento da actividade de modelação matemática pelos alunos? Foi 
realizado um estudo de caso tomando como protagonistas um grupo de quatro alunos de 9º ano de 
escolaridade de uma turma de uma escola do Alentejo, sujeitos de uma intervenção didáctica preparada 
em colaboração entre a investigadora e o professor da turma. Esta intervenção consistia numa sequência 
de tarefas de modelação vocacionada para fazer emergir a função de proporcionalidade inversa como um 
modelo matemático necessário e poderoso. As tarefas foram variadas e corresponderam a autênticas 
situações reais. Procurou-se descrever, analisar e compreender o processo de construção de conhecimento 
matemático em que os alunos se envolveram no contexto da actividade de modelação matemática, 
olhando-se as várias fases do processo de modelação que orientaram a construção de novo conhecimento 
matemático formalizado, numa lógica de modelação matemática emergente. Neste texto será dado 
especial destaque à terceira questão acima enunciada, discutindo-se o papel e as potencialidades dos 
sensores, interligadas com as da calculadora gráfica, na intervenção didáctica realizada. Em particular, 
apresentam-se os resultados do estudo que sugerem que os sensores proporcionaram uma estreita conexão 
entre o modelo matemático e o modelo real e a calculadora permitiu que os modelos fossem tratados 
como objectos concreto-abstractos, influenciando de forma determinante o contexto e o desenvolvimento 
da actividade dos alunos.  

 
 

Modelação matemática, calculadoras gráficas e sensores: potencialidades para a 
aprendizagem da Matemática 

 
A exploração da relação Matemática-realidade nas aulas de Matemática constitui 

uma importante orientação curricular actual constante do currículo de vários países. 
Essa exploração pode ser trabalhada e conseguida através da modelação matemática, 
que é vista, nomeadamente: (i) como uma forma privilegiada de resolução de problemas 
do mundo real que atravessa todo o programa (Abrantes, 1993; Abrantes et al., 1999; 
Blum e Niss, 1991; Niss, 1992; Ponte, 1992; Swetz, 1992); (ii) como uma experiência 
de aprendizagem adequada e significativa que requer capacidades específicas, envolve 
competências e processos próprios de resolução (Abrantes et al., 1999; Blum e Niss, 
1991); (iii) como uma componente essencial do processo de criação matemática (Blum 
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Fase da compreensão do contexto 
e formulação dos problemas  

Fase da construção do modelo matemático 

Fase da análise: interpretação, 
reflexão e validação do modelo Modelo real (problema) 

Modelo matemático 
(representação da relação entre variáveis) 

Interpretação das conclusões/previsões 

Fase da recolha e organização dos dados 

Situação problemática real 

e Niss, 1991; Ormell, 1991); (iv) como uma estratégia para a valorização do poder 
matemático dos alunos (NCTM, 1991).  

Através da modelação matemática os alunos podem lidar com novas, variadas, 
distintas e autênticas situações reais – do quotidiano, da vida social e científicas – onde 
a transferência entre tipos de representação de relações funcionais esteja envolvida e 
onde os problemas reais/situações problemáticas reais, para além de suscitarem 
curiosidade e motivação, colocam em acção o desenvolvimento de vários aspectos que 
lhes são específicos e ao mesmo tempo inerentes à competência matemática.  

Associado à modelação matemática, está o processo de modelação, que pode ser 
descrito da seguinte forma: Começa-se por observar uma situação problemática real, 
que é uma versão simplificada e próxima da realidade. Essa situação terá de ser 
simplificada, estruturada e tornada mais precisa para ser apropriada ao contexto de sala 
de aula. Para tal, seleccionam-se as variáveis que nos parecem fundamentais e formula-
se o problema – modelo real. Procura-se relacionar entre si as variáveis, escolhe-se e 
constrói-se uma estrutura matemática representativa dessa relação, obtendo-se um 
modelo matemático. A situação foi assim matematizada. A seguir, usam-se ferramentas, 
métodos e técnicas matemáticas para se obter previsões/conclusões. Esses resultados 
obtidos têm de ser confrontados com a realidade, interpretados e avaliados de modo a se 
poder validar ou não o modelo escolhido. Caso o modelo não seja validado terá de ser 
modificado ou substituído por outro, executando-se novamente todas as fases do 
processo (Blum e Niss, 1991; Kerr e Maki, 1979; Ponte, 1992). Na figura 1. apresenta-
se um esquema com as fases do processo de modelação, baseado no esquema de Ponte 
(1992, fig.1, p.15). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1: Fases do processo de modelação matemática. 

 

Nos últimos anos, a modelação matemática ganhou um novo aliado para a sua 
concretização em sala de aula. A modelação matemática apoiada pelas tecnologias da 
informação e comunicação torna-se um tipo de experiência de aprendizagem propícia, 
nomeadamente, à introdução de novos assuntos, conceitos e ideias matemáticas; ao 
desenvolvimento simultâneo da compreensão de conceitos e do desembaraço nos 
procedimentos; ao desenvolvimento de processos onde funções surjam como modelos 
de situações reais. Por exemplo, os alunos do ensino médio (grades 6-8) podem estudar 
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relações lineares e ideias de declive e de mudança uniforme com representações de 
computador, executar experiências físicas com sistemas de CBL, trabalhar com 
manipulações virtuais, simulações de computador de manipulação física e as “(…) 
utilidades gráficas facilitam a exploração de características de classes de funções” 
(NCTM, 2000, p. 26).  

Na realidade existem actualmente um conjunto de dispositivos sofisticados mas 
acessíveis ao trabalho de modelação da sala de aula. A calculadora gráfica ajuda a 
visualizar os dados, a delinear gráficos, a executar cálculos tediosos e complicados 
como a determinação de curvas de regressão, e ajuda a investigar dados experimentais 
que podem ser visualizados de forma bastante confortável (Fevereiro e Belchior, 2001). 
O CBL2TM (Calculator Based Laboratory) – dispositivo portátil de recolha de dados do 
mundo real – permite recolher dados durante experiências físicas e químicas e o CBRTM 
(Calculator Based Ranger) que é um sensor de movimento permite juntar uma grande 
quantia de pontos dos dados recolhidos sobre um objecto.  

Estes recursos permitem criar actividades que vão ao encontro de uma das 
principais capacidade básica em matemática: a de reconhecer as interdependências 
funcionais dos dados experimentais e achar funções de ajuste satisfatórias. Estas 
tecnologias, ao economizar tempo fundamental aos alunos quer na recolha dos dados, 
quer na realização dos cálculos necessários, permitem-lhes a concentração na fase de 
formulação (matematização) – parte difícil do processo de modelação. Permitem 
também estabelecer conexões mais facilmente entre as representações gráficas e as 
analíticas, e desenvolver a capacidade de lidar com ambas, nomeadamente as algébricas 
que são importantes na formulação de modelos (Burkhardt, 1989; Berry, 2001).  

Tanto Heck e Holleman (2001), como Aspetsberger e Aspetsberger (2001) foram 
confrontados com o problema do como introduzir ao mesmo tempo a tecnologia e a 
matemática em actividades de modelação com vários grupos de alunos entre os 14 e os 
18 anos de idade. O papel principal da TIC nessas actividades foi o de ajudar a 
visualizar, processar, e analisar dados reais através da recolha de grandes listas de dados 
experimentais pelo sistema TI-CBL. Regra geral, essas experiências foram um sucesso, 
contudo antes de trabalharem nas tarefas os alunos precisaram de mais tempo para 
ficarem familiarizados com a tecnologia, a mesma situação é realçada nos relatórios 
com crianças mais jovens. A disponibilidade e o desenvolvimento de materiais por uma 
gama de software e periféricos, como a TI Interactive, as calculadoras gráficas TI-
73/TI-83 e o CBR, promovem modelos de boa prática (Clark-Jeavons e Hyde, 2001).  

Pires (2001), na realização de tarefas de modelação de duas experiências do 
campo da Física utilizou os sensores CBL2TM e CBRTM, programas adequados e 
calculadoras gráficas. Refere que estes meios tecnológicos podem contribuir de forma 
decisiva para a criação de ambientes de aprendizagem ricos e motivadores. A autora 
verificou que é importante fazer-se modelação matemática com tecnologias, devido à 
eficácia da própria recolha de dados nas situações experimentais, da melhor 
compreensão do significado de variável, de dependência e independência e da 
compreensão das relações entre as variáveis. As potencialidades da calculadora 
exploradas separadamente na Estatística e nas Funções, são nas tarefas de modelação 
exploradas em conjunto (listas, operações com listas e funções), onde a sua utilização de 
forma integrada permite melhores conexões entre as representações: gráfica, numérica e 
algébrica de uma mesma situação. De facto, as orientações curriculares recomendam 
que todos os alunos, à medida que progridem na educação básica, devem aprender a 
utilizar não só a calculadora elementar mas também a científica e a gráfica (ME – DEB, 
2001, p. 71). Os alunos devem ver a calculadora como uma ferramenta que podem usar 
para os cálculos difíceis (Wong, 2003).  
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Objectivo do estudo e contexto do seu desenvolvimento 
 

Esta investigação teve como objectivo central compreender as potencialidades da 
modelação matemática, com recurso à calculadora gráfica e sensores, na aprendizagem 
matemática de alunos do 9º ano de escolaridade, nos conhecimentos relacionados com a 
proporcionalidade inversa. O estudo pretendeu responder a três questões essenciais: 
(1)Como é que os alunos encaram as tarefas de modelação matemática? (2) Como é que 
os alunos desenvolvem a actividade de modelação matemática? (3) Como é que a 
tecnologia, calculadoras gráficas e sensores, contribui para o desenvolvimento da 
actividade de modelação matemática pelos alunos? 

Numa lógica de modelação emergente, partilhou-se, nomeadamente: da 
perspectiva da modelação matemática como uma actividade humana, construtiva, 
interactiva e reflexiva; da ideia de uma interacção dinâmica entre o modelo e a situação 
real; da ideia de serem os próprios alunos a criarem os novos conceitos e ideias 
matemáticas a serem introduzidas antes da sua formalização, sob a orientação guiada do 
professor e a partilha de estratégias através de discussões; e da ideia de valorizar a 
generalização do modelo de proporcionalidade inversa. Estas perspectivas foram uma 
fonte de inspiração para a elaboração da estrutura das tarefas de modelação matemática 
– cuja base são as tarefas do grupo de trabalho T3 da APM (APM, 1999) – e do seu 
contexto educacional.  

Neste sentido olhou-se para as várias fases do processo de modelação, que 
suportaram o emergir de novo conhecimento matemático formalizado numa lógica de 
modelação matemática emergente, adaptando-se em cada uma delas a interacção 
dinâmica modelo-situação real. Deste modo os objectivos da proposta pedagógica, do 
estudo realizado, foram os de levar os alunos, nomeadamente, a: usarem dados e 
explorar que tipos de funções melhor se ajustam ou modelam esses dados; 
representarem relações funcionais de vários modos e passar de uns para outros; criarem 
a sua própria imagem dos conceitos e das técnicas matemáticas antes da sua 
formalização; efectuarem uma interacção dinâmica entre o modelo e a situação real; 
realizarem relatórios e partilhar ideias e estratégias durante as discussões; construírem 
conhecimentos matemáticos; generalizarem o modelo de proporcionalidade inversa; 
desenvolverem vários aspectos da competência matemática no domínio da álgebra e das 
funções; realizarem uma aprendizagem matemática significativa; interpretarem, 
compreenderem e reconhecerem utilidade na relação Matemática-realidade. 

O período de intervenção didáctica do trabalho de investigação decorreu de Março 
a Maio de 2006, e correspondeu a um total de 9 aulas, de noventa minutos, ou seja, 18 
tempos lectivos com a mesma natureza. A investigadora era também professora da 
turma embora nestas aulas tivesse um papel de observadora. A maioria dos alunos da 
turma já tinham tido um contacto prévio, mas pontual e com o objectivo de aplicar 
conceitos já estudados, com uma ou duas actividades de modelação com o professor 
titular da turma. Optou-se por realizar o estudo na unidade didáctica Proporcionalidade 
inversa, Representações gráficas, indo ao encontro das actuais orientações curriculares 
do 3º ciclo do ensino básico. O programa refere que os alunos devem “matematizar 
situações da vida real” (ME – DGEBS, 1991, p.11) e o documento Currículo nacional 
do ensino básico, embora não mencione especificamente a modelação como um tipo de 
experiência de aprendizagem, sublinha a necessidade de se proporcionar a todos os 
alunos experiências matemáticas ricas e significativas, e recomenda como um dos 
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aspectos específicos da competência matemática, que todos os alunos do 3º ciclo devem 
desenvolver no domínio da álgebra e das funções, “a sensibilidade para entender o uso 
de funções como modelos matemáticos de situações do mundo real, em particular nos 
casos em que traduzem relações de proporcionalidade directa e inversa” (ME - DEB, 
2001, p. 66).  

Esta unidade didáctica foi totalmente aprendida pelos alunos através das suas 
actividades de modelação de situações problemáticas reais autênticas, diversificadas, 
motivadoras cuja ênfase assentava na introdução de novos conceitos e ideias 
matemáticas e no processo de modelação. Para a elaboração das tarefas de modelação, o 
professor e a investigadora reflectiram acerca de hipotéticas trajectórias de 
aprendizagem para os alunos, no âmbito da unidade didáctica anteriormente referida, 
delineando uma sequência de tarefas pensadas como um todo. 

No quadro1. apresentam-se os títulos das tarefas de modelação que foram 
propostas aos alunos, o tipo de modelo teórico correspondente a cada uma das situações 
problemáticas reais constantes das tarefas e a data em que foram propostas aos alunos 
durante as aulas de intervenção didáctica.  

 
Quadro1: Quadro resumo das aulas de intervenção didáctica 

 

DATA TAREFAS O TIPO DE 
MODELO 

15-03-2006 e 17-03-2006 
e 22-03-2006 

“Pilhas em série” kxy =  

22-03-2006 e 30-03-2006 
e 19-04-2006 

“Sob Pressão” 
x
ky =  

19-04-2006 e 21-04-2006 “Até onde vemos?” 
x
ky =  

21-04-2006 e 26-04-2006 “Descida de carrinhos pela 
rampa” 

cbxaxy ++= 2  

26-04-2006 e 28-04-2006 “Espelhos e reflexões” 
x
ky =  

28-04-2006 e 03-05-2006 “Uma luz à distância” 
2x

ky =  

 
 

Metodologia do estudo 
 
A metodologia de investigação utilizada foi o estudo de caso, de natureza 

qualitativa, de tipo interpretativo ou analítico, visando a descrição, compreensão e 
análise das perspectivas e dos processos de construção do conhecimento desenvolvido 
por um grupo de quatro alunos – especialmente constituído com diferenças 
relativamente à aprendizagem da Matemática – de 9º ano de escolaridade de uma turma 
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de uma escola do Alentejo. Sujeitos de uma intervenção didáctica preparada em 
colaboração entre a investigadora e o professor da turma. 

 No estudo realizado, pretendia-se que os dados recolhidos referissem a análise e 
caracterização dos processos dos alunos e a avaliação da intervenção didáctica. De 
modo a se assegurar a obtenção de informação válida utilizou-se como principais 
métodos, de uma variedade de técnicas de recolha de dados, a observação participante, a 
análise documental e a entrevista (Bogdan e Biklen, 1994). Durante a investigação 
foram recolhidas informações de diferentes origens tais como as notas de campo, diários 
de campo, construídos para a investigação, com análise de reflexões da investigadora, as 
aulas videogravadas, as actividades e relatórios produzidos pelo grupo de trabalho 
observado nas aulas, e os guiões por entrevista semi-estruturada, videogravada, a fim de 
se obter uma eficiente triangulação da informação.  

A metodologia geral teve como objectivos, nomeadamente a construção do 
referencial teórico, a caracterização dos modelos de suporte e dos paradigmas de 
referência, e a construção de categorias de análise a incluir nos guiões por entrevista 
semi-estruturada aos participantes.  

Fez-se uma análise de conteúdo da informação recolhida, à medida que os dados 
iam sendo lidos destacou-se com cores diferentes palavras, frases e tipos de 
comportamento dos participantes que se iam repetindo. A partir dessa informação 
formaram-se as categorias de codificação (Bogdan e Biklen, 1994). As unidades de 
análise retiradas – palavras e frases – que obedeciam a um determinado critério ou tema 
com diferente cor, foram agrupadas em distintas sub-categorias, de modo a que o 
material contido num determinado tópico e correspondente categoria pudesse ser 
apartado dos outros dados. Estabeleceu-se relações entre estas sub-categorias, de forma 
a poder-se fazer considerações e chegar-se a conclusões relativamente à problemática 
em estudo.  

No quadro 2. apresentam-se as categorias de análise identificadas que visavam 
responder às questões do estudo para os  alunos do grupo observado durante a 
investigação, bem como as sub-categorias de análise que resultaram da análise de 
conteúdo realizadas aos dados recolhidos. 

 
Quadro 2: Categorias e sub-categorias de análise 

categorias sub-categorias 
1.1. Motivação/Atenção/Concentração 

1.2. Interesse/Empenho 

1.3. Relação Matemática – Realidade 

1. Atitudes/Concepções  

1.4. Aprendizagem matemática 

2.1. Fase da compreensão do contexto da situação 
problemática real 

2.2. Fase da recolha de dados 

2.3. Fase da construção do modelo matemático 

2. Fases do processo de 
modelação 

2.4. Fase da análise: Interpretação, reflexão e validação 
do modelo matemático 
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3.1. Recolha e organização de dados 

3.2. Uso de múltiplas representações  

3. Papel da calculadora gráfica 
e sensores 

3.3. Experiências com modelos 

 
As sub-categorias de análise formuladas visavam caracterizar os processos 

desenvolvidos pelos alunos do grupo observado durante a investigação. Os temas 
genéricos que formaram estas sub-categorias surgiram como resultado da análise dos 
dados e foram sendo aperfeiçoados ao longo desta fase. 
 
 

Resultados da intervenção didáctica 
 

 Antes do início de cada aula, teve-se sempre o cuidado de deixar o material para a 
realização da experiência pronto a ser usado e as mesas dispostas em quatro grupos de 
trabalho. Posteriormente, o professor distribuía a cada aluno, de cada grupo de trabalho, 
a tarefa proposta para que os mesmos lessem o seu enunciado. Nestas aulas, o papel do 
professor era essencialmente o de orientador da actividade de modelação desenvolvida 
pelos grupos e não de resolvedor da mesma, limitando-se a “circular” entre os alunos 
encorajando-os a pensarem por si e a serem autónomos. 

De seguida, e a título exemplificativo, descreve-se o que aconteceu na aula 
realizada em torno da tarefa “Uma luz à distância”. O processo descrito foi o adoptado 
no desenvolvimento das outras tarefas, que tiveram também em comum a forma de 
colocar as tarefas aos alunos e a metodologia de trabalho seguida na aula. Escolhe-se 
esta tarefa porque foi a última realizada e permite observar as aprendizagens entretanto 
realizadas pelos alunos no domínio do processo de modelação bem como a utilização 
que faziam da tecnologia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situação: 
Provavelmente já reparaste que a intensidade da luz de uma fonte luminosa (faróis 

de um carro, lanterna, lâmpada, etc.), diminui à medida que te afastas dela. Por 
exemplo, à noite na estrada, quando viajas no automóvel dos teus pais, já deves ter 
observado que após ultrapassares um outro carro, que ia a uma velocidade média menor, 
à medida que te afastas dele os seus faróis diminuem de intensidade. Hoje vais realizar 
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uma experiência que te permite estudar este fenómeno. O que acontecerá à intensidade 
da luz de uma fonte luminosa (lâmpada de um candeeiro) que incide numa superfície ou 
objecto (por exemplo os sensores) à medida que varias a distância dessa lâmpada aos 
sensores?  

 

Nesta aula, foi possível observar que: 
Através da projecção na parede, os alunos foram vendo os valores das duas 

variáveis a serem lidas e registadas pelos sensores. Verificaram que quando os sensores 
efectuavam uma recolha, o valor da distância da fonte luminosa aos sensores 
permanecia fixo enquanto que o da intensidade da luz não. 

Os alunos do grupo observado assim como a maioria dos alunos da turma 
mostraram-se bastante autónomos, eles sentiam-se confiantes por o gráfico obtido ser 
parecido com outros já estudados por eles nas anteriores fichas. Por esta razão, 
efectuaram de imediato a média dos produtos entre os valores das variáveis e 
apressaram-se em criar o seu modelo.  

Um dos grupos de trabalho comentou que achava o seu gráfico “esquisito” por 
este estar mais afastado do eixo dos yy que os outros já anteriormente vistos nas outras 
fichas.  

Os alunos ficaram, também, admirados por o seu modelo, cuja expressão 
algébrica continha como constante a média dos produtos, não se sobrepor como 
esperavam à maioria dos pontos do gráfico de dispersão do fenómeno real observado.  

 
B: “Este modelo fica boé esquisito”.  

Prof: “Vamos comparar estes dois modelos [o 
d

i 41,0
=  e o 

d
i 48,0
= ]” 

 
Os alunos observaram como os dois gráficos projectados se sobreponham ao 

gráfico – nuvem de pontos do fenómeno real. 
 

Aluna: “O melhor é o deles [o do grupo observado, o
d

i 41,0
= ] porque passa por 

dois pontos.” 
Aluna: “Mas a média não está constante nem com um nem com outro”.  
Prof: “O que eles viram é que quando se aproximam dos pontos de cima afastam-
se dos pontos de baixo”.  
Aluna: “Era preciso um [modelo] no meio” 
Prof: “Uma maneira de vermos qual destes era o melhor modelo. Uma maneira 
de os testarmos é vermos com medidas, distâncias reais.” 
 
De acordo com a alínea a.1. da questão 1.9., na experiência realizada para 0,74 m 

o sensor que mediu a intensidade da luz registou 0,664 w.sr-1. O modelo do grupo 
observado para 0,74 m deu aproximadamente 0,554 w.sr-1 enquanto que o do outro 
grupo deu aproximadamente 0,649 w.sr-1. Os alunos verificaram que para o valor 0,74 
m o último modelo estava mais próximo do valor real. É de realçar que os elementos do 
grupo que criaram este último modelo nas aulas “normais” revelavam pouca motivação 
e empenho, no entanto durante as aulas das tarefas de modelação eram bastante 
participativos. 
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No que diz respeito ao caso de eles terem achado os gráficos dos seus modelos 

“esquisitos” e que se aproximavam de forma não muito satisfatória dos pontos do 
gráfico da situação real, eles perceberam que se devia ao facto dos valores dos produtos 
das listas irem sempre a diminuir em vez de andarem a alternar, a descer e a subir, à 
volta de um valor.  

O professor informou-os da expressão algébrica geral do tipo de modelo que 
estavam a estudar: “Se fossemos físicos não ficávamos satisfeitos, então eles 

descobriram uma lei que descreve melhor este fenómeno. Em vez de fazermos 
d
ki =  

fazemos 2d
ki = ”.  

De seguida, os alunos verificaram através da L3, da calculadora, que o produto dos 
valores da variável i pelos da variável 2d já andavam a aumentar e a diminuir à volta de 
um valor, à semelhança do que acontecia noutras suas actividades. 

Prof: “Vamos  experimentar o 2
41,0

d
i = . Quase que acertei” 

 

O professor experimentou o 2
48,0

d
i =  e outros como o 2

35,0
d

i = . 

 

Aluno: “Experimente lá o 2
45,0

d
i = ” 

R: “Quase o mesmo!” 
 
O professor fez na calculadora a multiplicação das listas da variável i pela da 

variável d2. Como os valores desses produtos alternavam à volta do valor 0,41, o 

professor e os alunos elegeram o modelo 2
41,0

d
i =  como sendo o melhor.  

 
Terminada esta última actividade, o professor comunicou aos alunos que a lei da 

física diz que a intensidade da luz é inversamente proporcional ao quadrado da 
distância. Deu-lhes definições, até então desconhecidas por eles, como a de que as 
funções cuja multiplicação das quantidades das variáveis dá uma constante se chamam 
funções de proporcionalidade inversa, e fez-lhes um apanhado dos conhecimentos 
matemáticos da unidade didáctica que tinham estado a trabalhar. 

 

 

Conclusões: Os sensores e as calculadoras gráficas como promotores do 
desenvolvimento da actividade de modelação 

 
Neste estudo, a actividade de modelação foi indissociável da tecnologia. A 

calculadora gráfica foi utilizada pelos alunos, não só como instrumento auxiliar do 
cálculo, mas principalmente como instrumento de análise estatística de dados, 
nomeadamente para: (i) introduzir dados recolhidos de forma discreta pelos alunos; (ii) 
organizar dados recolhidos, com e sem sensores, em duas listas; (iii) analisar os dados 
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das listas; (iv) obter uma terceira lista com os resultados dos produtos entre os valores 
das duas listas; (v) calcular a média dos valores da terceira lista; (vi) interligar diferentes 
tipos de representações (tabela, gráfico e expressão algébrica); (vii) visualizar o gráfico 
de dispersão – nuvem de pontos da situação real simplificada, e (viii) confrontar o 
gráfico da função modeladora com o da situação real. Além disso, ajudou a dar um 
contexto a cada gráfico de cada função modeladora. Em vez de os gráficos serem 
encarados, pelos alunos, como uma “linha” passaram a estar interligados a fenómenos 
reais que rodeiam o quotidiano do aluno. 

A calculadora gráfica permitiu aos alunos verem, identificarem e explorarem, em 
grupo: as relações numéricas existentes entre os valores de uma variável e/ou de duas 
variáveis; as relações concretas entre os dados recolhidos através das várias listas 
construídas (do produto, quociente, da média, etc.); as várias e distintas representações 
de uma relação funcional entre duas variáveis; os vários tipos de gráficos gerados por 
diferentes realidades; e construírem, interpretarem, explorarem, aperfeiçoarem e 
ajustarem os modelos matemáticos propostos, através da manipulação e interpretação 
gráfica destes com a situação real modelada, a fim de validarem o melhor. 
Principalmente, teve um papel fundamental na construção de várias e distintas 
representações matemáticas de uma mesma realidade e de uma mesma função 
modeladora dessa realidade, e desenvolveu a capacidade de os alunos passarem de umas 
representações para outras. Eles efectuaram bastantes transferências entre a tabela e o 
gráfico da situação real e entre o gráfico e a expressão algébrica da função modeladora. 

Na perspectiva dos alunos, com o apoio da calculadora obtiveram uma resposta 
visual rápida, em relação à exploração dos gráficos das situações reais, simplificadas, 
que contribuiu principalmente para a construção de um modelo matemático e para a 
escolha do melhor modelo de cada situação. Durante a fase de discussão, em que todos 
os modelos propostos pelos vários grupos de trabalho eram introduzidos na mesma 
calculadora, aquela ferramenta permitiu a comparação desses diferentes modelos. 

No estudo realizado, a calculadora gráfica serviu de suporte para que os alunos 
conseguissem, de uma forma mais simples, “visualizar” o comportamento do fenómeno 
real, formular conjecturas sobre os dados recolhidos, validar raciocínios e resultados, 
argumentar as constantes interacções entre os modelos e as suas respectivas situações 
reais modeladas, e experimentar os modelos matemáticos ao nível concreto, ou seja, 
permitir que aqueles objectos abstractos – por serem representações de relações entre 
variáveis – possam ser manipulados directamente.  

Neste sentido, a calculadora gráfica foi utilizada pelos alunos como um suporte ao 
desenvolvimento da sua actividade de modelação, apoiou os diferentes passos de 
construção e exploração de modelos matemáticos, inerentes ao processo de modelação, 
permitindo-lhes construir o seu conhecimento matemático.  

Já no que diz respeito aos sensores, nesta investigação foram usados para medirem 
com grande precisão, de forma directa, as grandezas em estudo, possibilitando o estudo 
de situações inacessíveis de outro modo. Recolheram com grande precisão de forma 
organizada os dados da situação real e introduziram-nos nas listas da calculadora 
gráfica. Note-se que os sensores conseguem efectuar a recolha de dados com grande 
precisão, uma vez que os erros que cometem ao efectuarem as medições são ínfimos.  

Pelo rigor da recolha, os sensores, como instrumentos de modelação, ao terem 
permitido que os dados recolhidos de cada situação real se aproximassem bastante dos 
valores do mundo real, contribuíram de forma decisiva para que os alunos fizessem uma 
interpretação mais correcta, fácil e rápida da situação real em estudo. É de salientar, por 
exemplo, o facto de que a utilização dos dados recolhidos pelos sensores ao ter 
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proporcionado um menor desvio das constantes associadas aos modelos levou a que os 
alunos se sentissem mais seguros a construir um modelo matemático, a desenvolverem a 
sua actividade de modelação. 

Na situação de proporcionalidade directa, na tarefa das “Pilhas em série”, os 
resultados da divisão dos valores da variável dependente pelos valores da variável 
independente eram idênticos ao valor 1,6, na unidade e primeira casa decimal, só se 
diferenciavam a partir das décimas.  

 
 
 
Nas situações de proporcionalidade inversa, nas tarefas “Sob pressão” e “Uma luz 

à distância”, os resultados dos produtos entre os valores das variáveis andavam a 
alternar, a aumentar e a diminuir, de forma muito próxima à volta de um determinado 
valor, respectivamente de 17 e de 0,41, ou seja no primeiro caso só se diferenciavam 
pelas casas decimais e no segundo pelas milésimas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquanto que nas tarefas sem sensores, nas tarefas “Espelhos e reflexões” e “Até 

onde vemos?” o desvio das constantes associadas aos modelos era muito superior, os 
resultados dos produtos entre os valores das variáveis diferenciavam-se por unidades. 
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A análise empírica dos dados obtidos neste estudo parece reforçar a ideia de que 

os sensores influenciaram o desenvolvimento da actividade de modelação dos alunos, 
uma vez que ao filtrarem com grande precisão as informações da realidade, permitem 
uma conexão mais estreita entre o modelo matemático, idealizado pelos alunos para a 
representação da situação real, e o modelo real, simplificado para sala de aula.   

Em jeito de síntese, pode-se afirmar que os sensores e as calculadoras gráficas 
influenciaram de forma determinante o contexto e o desenvolvimento da actividade de 
modelação dos alunos; serviram de suporte aos alunos para conseguirem atingir 
propósitos mais complexos como o efectuarem conexões entre as representações de uma 
mesma relação funcional e o acharem funções de ajuste satisfatórias; possibilitaram um 
contexto significativo para a aquisição de ideias informais e do conceito de 
proporcionalidade inversa; melhoraram a compreensão do significado de parâmetros: 
variável e constante; permitiram uma conexão entre os domínios da Estatística e das 
Funções; apoiaram os alunos nos seus processos de construção de modelos de variadas e 
distintas situações problemáticas reais; tornaram a Matemática mais viva e dinâmica; 
promoveram atitudes positivas nos alunos para com a sua aprendizagem. 
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Resumo. Nesta investigação estudámos o impacto da exploração do tema Aplicações e Modelação 
Matemática (AMM) com recurso à calculadora gráfica e sensores, enquanto tecnologias de recolha e 
tratamento de dados, sobre a aprendizagem e a motivação de alunos do 12.º ano de escolaridade. No 
estudo foram formulados os seguintes objectivos: (i) desenvolver actividades experimentais e de 
investigação ligadas às aplicações e modelação matemática; (ii) identificar dificuldades reveladas pelos 
alunos em contextos de aplicações e modelação matemática; (iii) caracterizar comportamentos e atitudes 
dos alunos face à utilização da calculadora e de sensores na modelação matemática; e (iv) avaliar o 
impacto da implementação das actividades de aplicação e de modelação matemática na aprendizagem dos 
alunos e nas suas percepções em relação ao ensino da Matemática. Foi adoptada uma metodologia de 
investigação predominantemente qualitativa, seguindo um paradigma interpretativo, visando a descrição e 
compreensão dos processos de raciocínio desenvolvidos pelos alunos ao longo de doze sessões de 
actividades de aplicação e modelação matemática, com recurso à calculadora gráfica e sensores. O estudo 
foi realizado numa turma do 12.º ano de escolaridade, na disciplina de Matemática A, decorreu no 2.º e 
3.º período do ano lectivo de 2006/2007 e desenvolveu-se em três grupos de quatro blocos lectivos de 90 
minutos cada um. Os alunos trabalharam em grupos de quatro elementos cada, num total de quatro 
grupos. 
 
 
 

Contexto e questões do estudo 
 

É consensual que as tecnologias de informação e comunicação proporcionam 
inúmeras potencialidades para o processo de ensino e aprendizagem, mas, no entanto, 
continuamos a assistir a uma utilização redutora das mesmas, não se criando alternativas 
estratégicas para exploração pedagógica destes recursos.  

No caso particular da educação matemática, são os professores quem mais deve 
contribuir para colocar a tecnologia ao serviço da Matemática, criando momentos 
adequados nas suas aulas “para o desenvolvimento de actividades que permitam aos 
alunos construírem, descobrirem e investigarem Matemática” (Cunha,.2006,.p.5). Esta 
argumentação ganha ainda mais força quando se pensa na actividade de modelação e 
aplicação da Matemática (Matos,.1997,.p.43). 

Nos programas de Matemática do Ensino Secundário em Portugal, a “modelação 
matemática faz parte integrante dos conteúdos, constituindo uma base de apoio que os 
alunos utilizam na sua actividade matemática”, que, “independentemente do tema, 
atravessam o programa de forma transversal” (ME,.2002,.p.5).  

Relativamente à tecnologia, esta assume importância considerável nos Programas 
de Matemática. Os programas consideram que “as calculadoras gráficas, que cada vez 
mais se utilizarão correntemente, devem ser entendidas não só como instrumentos de 
cálculo mas também como meios incentivadores do espírito de pesquisa, sendo de uso 
obrigatório” (ME,.2002,.p.34). E o programa estabelece uma ligação explícita da 
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modelação matemática com o uso da tecnologia, indicando que “devem ser explorados 
com a calculadora gráfica” (ME,.2002,.p.11) vários tipos de actividades matemáticas, 
entre as quais: a modelação, a simulação e a resolução de situações problemáticas.  

Sendo assim, as novas tecnologias em geral, e a calculadora e os sensores em 
particular, apresentam inúmeras vantagens e em várias dimensões (afectivas, 
cognitivas,…) no processo ensino-aprendizagem da Matemática.  

Neste artigo procuramos dar a conhecer uma experiência de implementação de um 
programa de Aplicações e Modelação Matemática (AMM) com recurso à calculadora 
gráfica e sensores numa turma do 12.º ano de escolaridade, bem como, o contributo 
destas tecnologias no ensino-aprendizagem desta temática.  

Assim, nesta investigação estudamos o impacto da exploração do tema AMM com 
recurso à calculadora gráfica e a sensores, enquanto tecnologias de recolha e tratamento 
de dados, sobre a aprendizagem e a motivação de alunos. Este estudo teve como questão 
central, a seguinte: A utilização da calculadora gráfica e dos sensores na modelação 
matemática contribuirá para melhorar a aprendizagem e motivação dos alunos? 

Com este estudo não se pretendeu obter confirmações de resultados previamente 
estabelecidos, mas sim, o de compreender os comportamentos dos alunos a partir das 
suas perspectivas pessoais. Assim, foram traçados os seguintes objectivos: 

 Desenvolver actividades experimentais e de investigação ligadas às aplicações 
e modelação matemática; 

 Identificar dificuldades reveladas pelos alunos em contextos de aplicações e 
modelação matemática; 

 Caracterizar comportamentos e atitudes dos alunos face à utilização da 
calculadora e de sensores na modelação matemática; 

 Avaliar o impacto da implementação das actividades de aplicação e de 
modelação matemática na aprendizagem dos alunos e nas suas percepções em 
relação ao ensino da Matemática.  

 
 

Modelação Matemática no Ensino da Matemática 
 

Desde os anos 80 que “as aplicação da Matemática ao mundo real constituem uma 
preocupação pedagógica, (…) surgindo como uma alternativa ao que era visto como 
uma Matemática escolar virada para si própria, preocupada essencialmente com o 
ensino de estruturas e com aspectos de linguagem”. O surgimento das calculadoras e 
dos computadores impulsionam a modelação matemática, surgindo desde então 
“algumas investigações essencialmente centradas nos modelos de ensino e 
aprendizagem” (Ponte,.Matos.&.Abrantes,.1998,.p.178). 
 
Discussão dos conceitos fundamentais 
 

Modelos são descrições simplificadas de situações reais ou imaginárias 
(Ponte,.1992,.p.15), podendo ser encarados como formas simplificadas de representar 
determinados aspectos de um sistema real (Edwards & Hamson, 1990; referidos por 
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Carreira e Matos,.1993,.p.2,.1995b,.p.14), sendo por isso, uma réplica de um objecto, 
que pode ser boa se possui a maior parte das propriedades e características do objecto 
que retrata (Swetz,.1992,.p.45).  

Quando os princípios de um modelo teórico têm uma base matemática, diz-se que 
se criou um modelo matemático, sendo por isso, uma estrutura matemática que descreve 
aproximadamente as características de um fenómeno em questão (Swetz,.1992,.p.45). 

Segundo Carreira (1993,.p.11), o termo aplicações da Matemática significa, a 
“intenção de estabelecer conexões entre a matemática e o mundo real, podendo 
entender-se, neste sentido, os modelos matemáticos como parte integrante das 
aplicações e o processo de modelação como forma de utilização da Matemática em 
situações extra-matemáticas”.  

Para Blum & Niss (1991; referido por Carreira e Dantas,.1993,.p.11,.1996,.p.58) e 
Ponte (1992,.p.15), matematização é o processo que se inicia com o modelo real e 
culmina dentro do mundo Matemático, sendo uma das etapas inerentes ao processo de 
modelação. Matematizar poderá corresponder ao acto de representar matematicamente 
determinados aspectos de uma situação do mundo real. 

Assim, entende-se por modelação matemática todo um processo que tem origem 
num dado fragmento da realidade e que culmina na construção de um modelo 
matemático dessa realidade (Niss,.1989; referido por Carreira,.1993,.p.4;. 
Matos,.1995b,.p.18). 
 
O processo modelação 
 

O processo de modelação matemática é usualmente descrito através de um 
conjunto de fases em que o núcleo de actividades ora se centra mais no fenómeno ora se 
centra no modelo, e como diz Matos (1995b,.p.30), é aqui que a Matemática pode ser 
vista em acção. Este processo é descrito como um ciclo (ciclo de modelação) que se 
pode repetir sucessivamente até se obter um modelo adequado à situação a modelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Ciclo de modelação matemática apresentado por Silva (1994,.p.26) 
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Há vários22 modos de descrever o ciclo de modelação matemática e a versão que a 
seguir apresentamos é uma deles. 

Esta formulação (figura 1) é apresentada por Jaime Carvalho e Silva (1994,.p.25-
26) e referida em vários manuais de Matemática do Ensino Secundário em Portugal. 
Este ciclo de modelação matemática é formado pelas sete etapas seguintes: 
1.ª)Problema real – segundo este autor, “tudo começa com a escolha de um problema 

real que pode estar mais ou menos indefinido”. 
2.ª)Escolha de hipóteses – para seleccionar as hipóteses temos que decidir sobre a 

aceitação de determinadas características. Para este investigador, “a validação das 
conclusões apenas pode ser considerada tendo como referência as hipóteses 
seleccionadas”. 

3.ª)Enunciado do problema matemático – devemos ter em consideração questões como: 
“Que equações ou inequações há que resolver? Quais são as variáveis? O que é 
constante? Etc.”. 

4.ª)Resolução usando técnicas matemáticas – escolher a técnica/teoria matemática mais 
adequada para resolver o problema matemático e tentar chegar à solução. 

5.ª)Interpretação da solução – analisar o significado da solução no contexto do 
problema real.  

6.ª)Comparação com a realidade – temos agora que confrontar a solução com a 
realidade, analisando se faz sentido ou não o resultado obtido quando confrontado 
com a situação concreta. Se a solução não for possível, isto quer dizer que “ou 
erramos os cálculos ou as nossas hipóteses não são aceitáveis”. 

7.ª)Elaboração de um relatório – esta etapa é muito importante pois permite passar a 
escrito o que se teve de fazer. Na elaboração do relatório a “solução do problema é 
usada para explicar o fenómeno, ou prever a evolução futura, ou para servir de 
suporte e uma tomada de decisões”. 

Se observarmos o esquema da figura 1, ele sugere que se volte à situação real e se 
apure o modelo, retomando o mesmo ciclo as vezes que forem necessárias, até obtermos 
o modelo que melhor se ajusta à situação em estudo. 

Em suma, o processo de construção de modelos matemáticos da realidade é um 
processo dinâmico e envolve diversas fases. O aperfeiçoamento e robustez de um 
modelo evoluem em cada uma das repetições do ciclo de modelação que consiste na 
identificação da situação, tradução dos aspectos relevantes da situação para um modelo 
matemático, exploração matemática desse modelo matemático e avaliação da adequação 
do modelo à situação (Matos,.1995b,.p.20-21). 
 
 

Tecnologias educativas para o ensino da Matemática: Calculadoras e sensores 
 

Já nos anos 40 do século passado, Bento de Jesus Caraça defendia para o ensino 
da Matemática, o uso das tecnologias mais desenvolvidas, como régua de cálculo e 
máquinas de calcular (Silva, 2003,.p.1-2). 

                                                 
22 Na sua tese de Mestrado, Tomé Torres (2007,.p.56-63) apresenta seis modos de descrever o processo de modelação 

matemático. 
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Também em 1974, o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 
recomendava a integração da calculadora nos programas de Matemática em todos os 
níveis de ensino, provocando um debate aceso acerca das potencialidades e perigos da 
utilização da calculadora. Além disto, Matos (1995a,.p.62-63) refere ainda que, depois 
de muitas investigações, os autores Hembree e Dessart (1992,.p.30), concluíram que 
“(…) as calculadoras devem ser utilizadas no ensino da Matemática, na medida em que 
promovem a aprendizagem (…)”. 

A década de 90 foi a década em que as calculadoras passam a serem reconhecidas 
nos programas de Matemática dos diversos ciclos de ensino. Nos novos programas de 
Matemática em vigor desde 1991, há uma posição francamente favorável/obrigatória à 
utilização da calculadora e uma posição moderada relativamente à utilização do 
computador.  

A maioria dos autores consultados defendem o uso das calculadoras no processo 
de ensino-aprendizagem da Matemática, estando de acordo com o que é defendido por 
NCTM (1995; citado por Rocha,.1998,.p.3), “as calculadoras gráficas, pela simplicidade 
e rapidez com que efectuam cálculos e gráficos, permitem libertar os alunos dessas 
tarefas deixando-os disponíveis para actividades mais enriquecedoras”.  

Devido à existência de uma grande variedade de tipos de calculadoras, 
funcionando de modos diferentes e com potencialidades diferentes, é importante 
identificar as suas principais características e limitações. Também é importantíssimo, 
chamar atenção dos alunos para os/as erros/limitações mais frequentes destes 
instrumentos e estimular o espírito crítico relativamente aos resultados obtidos.  

Associados à calculadora gráfica, existe actualmente uma outra tecnologia ao 
serviço das ciências experimentais, em particular da Matemática: os sensores. São 
instrumentos que, acoplados à calculadora gráfica, “permitem a transposição de dados 
reais para o caderno de Matemática e são, portanto, recursos preciosos na aquisição do 
conceito de modelação matemática” (Jorge,.Alves, Fonseca.&.Barbedo,.2005,.p.5). 

Embora, para certos fenómenos, a recolha manual de dados fosse possível, temos 
consciência que se trata de um trabalho muito moroso e de difícil concretização. 

Com a utilização desta tecnologia apropriada, temos a possibilidade de fazer um 
grande número de recolhas num curto espaço de tempo, o que é fundamental pois, 
quanto maior for o conjunto de dados obtidos, mais próximo o modelo criado estará da 
situação real. 

 
 

Desenvolvimento da investigação 
 
Metodologia de investigação 
 
Foi adoptada uma metodologia de investigação predominantemente qualitativa, 
seguindo um paradigma interpretativo, visando a descrição e compreensão dos 
processos de raciocínio desenvolvidos pelos alunos, ao longo de doze sessões de 
actividades de AMM, com recurso à calculadora gráfica e aos sensores. Assim, o estudo 
de caso foi o modelo que se adequou melhor a esta investigação. 
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Descrição do estudo 
 
O presente estudo foi realizado numa turma do 12.º ano de escolaridade da Escola 
Secundária Carlos Amarante (ESCA) – Braga, do Curso Científico-Humanístico de 
Ciências e Tecnologias, na disciplina de Matemática A. A intervenção experimental 
decorreu no 2.º e 3.º período do ano lectivo de 2006/2007 e desenvolveu-se em três 
períodos de quatro sessões de 90 minutos cada, tendo abrangido um total de 12 blocos 
lectivos. 

Na 1.ª sessão e parte da 2.ª, foi dado a conhecer aos alunos o projecto, foi feita a 
calendarização, foram distribuídos os 16 alunos por 4 grupos, foram definidas as regras 
de funcionamento das sessões e foram distribuídos e analisados/explorados os 
documentos de apoio às sessões: o guião para a elaboração dos relatórios e textos de 
apoio contendo alguns conceitos de aplicações e modelação matemática, 
designadamente modelos de regressão e modelos matemáticos explorados com a 
calculadora gráfica 

A 4.ª e a 8.ª sessões foram destinadas à introdução e exploração das ferramentas 
tecnológicas calculadoras gráficas23 e sensores. 

A última sessão (12.ª) foi destinada à avaliação final e individual das sessões 
experimentais. 

Em todas as sessões, era resolvida uma Ficha de Trabalho (FT) e elaborado um 
relatório por grupo. 

Esta experiência foi dividida em 3 partes: na 1.ª parte, foi abordada a modelação 
analítica (sessões 2 e 3); na 2.ª parte, foram resolvidas actividades de AMM com 
recurso apenas à calculadora gráfica (sessões 4 a 7); e na 3.ª parte, foram resolvidas 
actividades de AMM utilizando os recursos tecnológicos, calculadora gráfica e sensores 
(sessões 8 a 11). 
Cada sessão foi dividida em dois momentos: em média, nos primeiros 60 minutos os 
alunos eram convidados a resolverem a actividade proposta sobe a forma de uma ficha 
de trabalho orientada, e nos últimos 30 minutos era solicitado aos alunos a elaboração 
de um relatório (em grupo) sobre o trabalho efectuado referente à actividade 
desenvolvida. 
Relativamente ao teor das actividades das oito fichas de trabalho (Torres,.2007,.p.181-
216), apresentamos no quadro 2 uma descrição sucinta das mesmas. 
 
Caracterização dos intervenientes no projecto 
 
A turma que participou na investigação tinha 16 alunos do 12.º ano inscritos na 
disciplina de Matemática A, sendo 7 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. As idades 
dos alunos variavam entre os 17 e os 20 anos, sendo a média de idades de 18,2 anos. 
Refere-se ainda que, 75% destes alunos já tinham reprovado pelo menos uma vez. 
Apesar do seu aproveitamento irregular, era uma turma simpática, unida e esforçada, 
revelando interesse pela disciplina e pela escola, tendo aderido com entusiasmo a este 
projecto. 

                                                 
23 No projecto foram utilizadas calculadoras gráficas TI-84 Plus Silver Edition, da Texas Instruments. 
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Recursos utilizados 
 
Relativamente aos recursos utilizados nas várias sessões, é apresentado no quadro 1 a 
sua distribuição em cada uma das 12 sessões. 

Quadro 1 – Recursos utilizados em cada sessão. 
Recursos utilizados 

Sessão 
Em papel Tecnológicos 

S1 Calendarização das 12 sessões 

S2 Fichas Informativas 1.e.2 

Computador portátil 

Projector multimédia 

S3 Ficha de Trabalho 1.(FT1) – 

S4 Ficha de Trabalho 2A-1.ª.Parte.(FT2A) 

S5 Ficha de Trabalho 3.(FT3) 

Computador portátil 

Software TI-SmartView 

Projector multimédia 

Calculadoras Gráficas 

S6 Ficha de Trabalho 4.(FT4) 

S7 Ficha de Trabalho 5.(FT5) 
Calculadoras Gráficas 

S8 Ficha de Trabalho 2B-2.ª.Parte.(FT2B) 

Computador portátil 

Software Ti-SmartView 

Projector multimédia 

Calculadoras Gráficas  

CBR,.CBL,.sensor de pressão e outros 

Painel ViewScreen 

Retroprojector 

S9 Ficha de Trabalho 6.(FT6) 
Calculadoras Gráficas 

CBR 

S10 Ficha de Trabalho 7.(FT7) 
Calculadoras Gráficas  

CBL.+.Sensor de pressão 

S11 Ficha de Trabalho 8.(FT8) 
Calculadoras Gráficas 

CBR 

S12 Questionário – 

 
Caracterização das actividades 
 
Ao longo desta investigação foram realizadas 12 actividades (quadro 2), distribuídas da 
seguinte forma: 3 actividades em cada uma das fichas de trabalho FT1 e FT2, e 1 
actividade em cada uma das fichas de trabalho FT3, FT4, FT5, FT6, FT7 e FT8. 

Quadro 2 – Apresentação sucinta das actividades das oito FT e respectivos recursos necessários. 

Fichas de 
Trabalho 

(FT) 
Actividades Recursos tecnológicos Modelo matemático Observações 

FT1 

Candeeiros numa estrada 

Bactérias na praia 

A roda gigante 

– 

Modelo racional 

Modelo exponencial 

Modelo sinusoidal 

Modelação analítica 
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FT2 

Funções 

Estatística/regressão 

Imitar o gráfico 

Calculadora gráfica 

Calculadora gráfica 

Calc..gráfica.+.CBR24 

– 
Adaptação à 
calculadora gráfica e 
sensores 

FT3 Quanto custa exceder os 
limites de velocidade? 

Calculadora gráfica Modelo de potência 

FT4 Crescimento logístico de 
uma população 

Calculadora gráfica Modelo logístico 

FT5 Eclipses solares Calculadora gráfica Modelo sinusoidal 

FT6 Bola saltitante 
Calculadora gráfica 

Sensor.CBR  
Modelo quadrático 

FT7 
Pressão e volume de um 

gás 

Calculadora gráfica 

CBL25 

Sensor de pressão 

Modelo potência 

FT8 O Pêndulo 
Calculadora gráfica 

Sensor.CBR 
Modelo sinusoidal 

Modelação 
utilizando recursos 
tecnológicos 

 

O formato das actividades de cada FT, obedeceram à seguinte estrutura: (1) introdução, 
onde é descrita a situação real que serve de base à actividade; e (2) questões, 
relacionadas com a situação apresentada e que constituem a base para o 
desenvolvimento de processos de modelação e aplicação da Matemática. Algumas 
destas questões desempenham apenas o papel de orientação para a utilização dos 
recursos tecnológicos utilizados. 
 
Métodos e instrumentos de recolha de dados 
 

 Análise documental: consulta de documentos de registo de avaliação dos 
alunos e as actas dos conselhos de turma, desde o 10.º até ao 12.º ano; 

 Registo de Observações: recolha de informações junto dos alunos através da 
observação directa e de conversas informais (ao longo das sessões); 

 Fichas de Trabalho (FT): elaboradas oito FT (Torres,.2007, p.181-216). Estas 
FT foram resolvidas em grupo, tendo por base experiências realizadas pelos 
alunos nas aulas. 

 Relatório dos alunos: No final de cada tarefa era solicitado a elaboração, em 
grupo, de um relatório. O guião para a elaboração dos relatórios pedidos aos 
alunos (Torres,.2007,.p.173-176) é uma adaptação do guião construído e 
utilizado por Carreira (1993,.p.373-376) na sua dissertação do Mestrado. 

 Questionário Final: No final de todas as actividades, foi preenchido 
individualmente um questionário por todos os alunos da turma 
(Torres,.2007,.p.217-222). O questionário final da parte prática do estudo, 
passado aos alunos, foi uma adaptação dos questionários construídos e 

                                                 
24 Calculator.Based.RangerTM – detector de movimento sónico utilizado com as calculadoras gráficas da TI, 

autónomo e sem necessitar de programação, permite recolher, ver e analisar dados de movimento (TI,.2004). 
25 Calculator.Based.LaboratoryTM – dispositivo de recolha de dados portátil destinado a recolher dados do “mundo 

real”, com acoplamento de sensores adequados que permitem medir o movimento, a temperatura, a luz, o som, o 
pH, a força, a pressão, etc. (TI,.2003). 



223 
 

utilizados por Carreira (1993,.p.391-396) e Cunha (2006,.p.228-230,.p.248-
249), sendo formado por quatro partes. 

 
Análise dos dados 
 

A análise dos dados foi organizada atendendo ao (i) trabalho desenvolvido pelos 
alunos em grupo, onde se apresenta uma descrição comentada dos diversos resultados; 
ao (ii) desempenho dos grupos nas FT, onde são avaliadas todas as FT resolvidas; e às 
(iii) opiniões dos alunos sobre a experiência realizada/vivida, recolhidas através de um 
questionário final individual. 

 
 

Apresentação dos resultados 
 

Desempenho dos grupos nas fichas de trabalho 
 
O gráfico da figura 2 sintetiza o desempenho dos grupos nas oito FT. Podemos observar 
que todos os grupos obtiveram um desempenho muito positivo em todas as actividades 
em que se envolveram, algumas das quais ultrapassaram mesmo todas as expectativas. 
Notou-se um maior desempenho por parte do grupo III, tendo sido o grupo IV que 
revelou algumas dificuldades.  

Desempenho Satisfatório
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Figura 2 – Gráfico do desempenho satisfatório dos alunos dos 4 grupos em cada uma das FT. 

Salienta-se ainda que todos os grupos se empenharam muito neste projecto e 
desenvolveram as actividades com muita dedicação e rigor, o que se reflecte nos 
resultados obtidos por todos os grupos. 

 
As opiniões dos alunos sobre a experiência realizada (questionário final) 
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As duas primeiras partes do questionário destinaram-se à caracterização dos alunos 
envolvidos no projecto, enquanto que, a 3.ª e a 4.ª parte, estão relacionadas com o 
desenvolvimento do estudo.  
A análise dos dados das 19 questões da 3.ª parte do questionário (figura 3), é 
apresentada por três grupos de questões que se encontram associadas, tendo em conta a 
sua relevância para responder à questão central de investigação: “A utilização da 
calculadora gráfica e sensores na modelação matemática contribuirá para melhorar a 
aprendizagem e motivação dos alunos?” 

 
Figura 3 – Escalas utilizadas nas respostas às questões da 3.ª parte do questionário final. 

 
1.º Grupo de questões:  
Utilização da calculadora gráfica e sensores para melhorar a aprendizagem dos alunos 
em Matemática, nomeadamente na temática AMM (quadro 3). 

Quadro 3 – Resultados das respostas dadas pelos alunos nas questões 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23 e 27. 

Percentagem de respostas 
N.º Itens 

Favoráveis Desfavoráveis 

11. Com a utilização da calculadora gráfica e sensores senti estar a 
construir o meu próprio conhecimento. 

81 0 

12. 
Neste trabalho de grupo, com a ajuda da calculadora gráfica e dos 
sensores fui capaz de adquirir conhecimentos que sozinho não 
conseguiria. 

75 6 

16. O recurso à calculadora gráfica e aos sensores facilitou a minha 
aprendizagem das Aplicações e da Modelação Matemática. 

81 0 

19. Sozinho e sem utilizar a calculadora gráfica e os sensores seria muito 
mais difícil chegar às mesmas conclusões. 

50 19 

20. No meu grupo, quando algum aluno adquiria um conhecimento todos 
tirávamos partido disso, aprendendo uns com os outros. 

88 0 

21. 
Durante a realização das várias tarefas, os conhecimentos que foram 
sendo adquiridos facilitaram a realização e compreensão das tarefas 
seguintes. 

100 0 

23. 
Ao longo da realização das várias tarefas deste projecto com a 
calculadora gráfica e os sensores recorri cada vez menos à ajuda do 
professor. 

56 6 

27. Em grupo e sem utilizar a calculadora gráfica e os sensores não teria 
conseguido chegar às mesmas conclusões. 

69 25 

 

1.º Grupo 
Questões n.º 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23 

e 27  

2.º Grupo 
Questões n.º 10, 13, 15, 22, 24 

e 25  

3.º Grupo 
Questões n.º 14, 17, 18, 26 e 

25  

Respostas Favoráveis (Σ das respostas das opções 4-Conc. e 5-Conc. Compl.) 
Respostas Desfavoráveis (Σ das respostas das opções 1-Disc. Compl. e 2-Disc.) 

Note: A opção 3-Nem Conc. Nem Disc., não foi considerada nesta escala. 

3.ª PARTE 

Escala de Likert com 5 pontos 
(1-Disc. Compl., 2-Disc., 3-Nem Conc. Nem Disc., 4-Conc., 5-Conc. Compl.) 
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Em termos de resultados, salienta-se que, à excepção das questões 19 e 23, todas as 
restantes apresentam um nível de satisfação superior a 75%. As percentagens de 50% e 
56% de respostas favoráveis nas questões número 19 e 23, respectivamente, devem-se 
ao facto de muitos alunos optarem pelo nível “3-Nem concordo nem discordo” (31% e 
38%), o que diminuiu consideravelmente a percentagem de respostas favoráveis. 
Assim, podemos afirmar que: 

• A utilização da tecnologia, em particular da calculadora gráfica e sensores, 
promove e facilita a aprendizagem dos alunos nas aulas de Matemática (81%); 

• Os alunos reconhecem vantagens no facto das tarefas estarem elaboradas de 
modo que, os conhecimentos adquiridos numas, facilitaram a realização e 
compreensão das seguintes (100%), o que fez com que, ao longo das sessões, 
os alunos recorressem menos à ajuda do professor (56%); 

• Os alunos também reconhecem grandes vantagens no trabalho de grupo, dado 
que, por um lado, todos tiveram a oportunidade de participar activamente nas 
aprendizagens matemáticas e, por outro lado, aprenderam uns com os outros 
(88%), havendo partilha de conhecimentos e experiências. Em suma e segundo 
os alunos, sozinhos seria mais difícil terem o mesmo sucesso (75%). 

 
2.º Grupo de questões:  
Utilização da calculadora gráfica e sensores nas aulas de Matemática para motivar os 
alunos nas aulas de Matemática (quadro 4). 

Quadro 4 – Resultados das respostas dadas pelos alunos nas questões 10, 13, 15, 22, 24 e 25. 

Percentagem de respostas 
N.º Itens 

Favoráveis Desfavoráveis 

10. Nas actividades realizadas com a calculadora gráfica e sensores aprendi 
Matemática de uma forma mais “real” e motivadora. 

100 0 

13. 
A utilização da calculadora gráfica e dos sensores neste trabalho de grupo 
fez com que eu colaborasse mais com os meus colegas do que 
habitualmente. 

69 6 

15. 
A utilização da calculadora gráfica e dos sensores fez com que eu me 
sentisse mais responsável pela minha aprendizagem e pela dos meus 
colegas de grupo. 

94 0 

22. No meu grupo, no final de cada tarefa tínhamos a preocupação de que 
todos a cumprissem e compreendessem. 

56 13 

24. O facto de ter sido eu a construir o meu conhecimento despertou em mim 
vontade de saber mais. 

94 0 

25. Partilhei, mais do que habitualmente, com os meus amigos e familiares as 
actividades e conhecimentos deste projecto. 

50 13 

 

O quadro mostra que, nas questões 10, 15 e 24 a percentagem de respostas favoráveis é 
superior a 90%, sendo de 100% na questão 10. Nas restantes questões a percentagem de 
respostas favoráveis varia de 50% a 70%. Nestas questões verificou-se uma grande 
número de respostas no nível “3-Nem concordo nem discordo” (entre 25% e 37%), o 
que diminuiu a percentagem de respostas favoráveis. 
Assim, podemos afirmar que: 

• Os alunos reconhecem que a utilização da tecnologia, em particular da 
calculadora gráfica e sensores, promove e facilita a autonomia (94%) e a 
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motivação (100%) dos alunos, bem como a partilha de conhecimentos nas 
aulas de Matemática (94%); 

• As actividades desenvolvidas em grupo, fez com que cada elemento do grupo 
se esforçasse mais, colaborando mais do que o habitual (69%) e ajudando na 
compreensão e no cumprimento das tarefas (56%); 

• A auto-construção do conhecimento despertou nos alunos a vontade de saber 
mais (94%), responsabilizando-os também pela sua aprendizagem e pela dos 
seus colegas (94%). 

 
3.º Grupo de questões:  
Níveis de usabilidade dos recursos tecnológicos (calculadora gráfica e sensores) nas 
aulas de Matemática (quadro 5). 

Quadro 5 – Resultados das respostas dadas pelos alunos nas questões 14, 17, 18, 26 e 28. 

Percentagem de respostas 
N.º Itens 

Favoráveis Desfavoráveis 

14. É fácil de utilizar a calculadora gráfica e os sensores. 31 19 

17. O uso da calculadora gráfica e dos sensores tornou as aulas mais 
interessantes e atractivas. 

94 6 

18. Gostei das actividades desenvolvidas com recurso à calculadora gráfica e 
aos sensores. 

94 6 

26. É fácil aprender a trabalhar com a calculadora gráfica e com os sensores. 63 19 

28. Utilizou-se a calculadora gráfica e os sensores com satisfação e agrado. 88 0 

 

Observamos que, nas questões 17, 18 e 28 os valores percentuais de respostas 
favoráveis são superiores a 85%, enquanto que na questão 26 esta percentagem é de 
63%. 
Na questão 14 a percentagem de respostas favoráveis fica-se pelos 31%, o que se deveu 
ao facto de nesta questão 50% dos alunos terem optado pelo nível “3-Nem concordo 
nem discordo”. 
Assim, podemos afirmar que: 

• Os alunos reconhecem que é fácil aprender a trabalhar com a calculadora 
gráfica e com os sensores (63%) e que se utilizam estas tecnologias com 
satisfação e agrado (88%); 

• Relativamente à facilidade de lidar com estas tecnologias, 50% dos alunos não 
têm uma opinião formada, mas, dos restantes, 31% afirmam ser fácil utilizar 
estes recursos. Pensamos que isto se deve ao facto de os alunos terem tomado 
contacto com estes recursos, pela primeira vez, durante esta experiência; 

• Segundo os alunos, a calculadora gráfica e os sensores tornam as aulas mais 
interessantes e atractivas (94%), preferindo as actividades desenvolvidas com 
estes recursos (94%). 

A 4.ª parte do questionário (questões de resposta aberta) aborda a opinião dos alunos 
sobre a importância dos relatórios, a eficácia do trabalho desenvolvido sobre a 
aprendizagem, o interesse das actividades e aspectos positivos e negativos das aulas de 
Aplicações e Modelação Matemática. 
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 Importância dos relatórios: 87,5% dos alunos têm opinião favorável, 
argumentando que: (i) nos relatórios é feita a descrição dos raciocínios 
desenvolvidos na realização das actividades, obrigando os alunos a estar atentos 
aos pormenores da resolução da FT para os poderem expor/relatar; e (ii) com os 
relatórios foi possível aos alunos sintetizarem a matéria dada, identificarem 
dificuldades e consolidarem os conhecimentos adquiridos. 

 Eficácia do trabalho desenvolvido para a aprendizagem das AMM: todos os 
alunos expressaram opiniões favoráveis. Segundo os alunos, a maneira 
interessante e interactiva como decorreram as aulas tornou a aprendizagem de 
AAM mais fácil. Foram aulas diferentes, o que fez com que os alunos se 
interessassem mais pela Matemática, não se limitando a ouvir o professor, mas 
também descobrindo “coisas” através de outros métodos, como o uso de 
tecnologias e o trabalho em grupo. 

 Interesse das actividades: não houve opiniões desfavoráveis, referindo mesmo 
que experiências do género seriam úteis a outros alunos, independentemente do 
nível de ensino em que se encontrem. Os alunos acham que todos gostariam de 
relacionar os problemas matemáticos com a realidade e que actividades deste 
género poderiam suscitar curiosidade na sua realização, não só a nível de 
resolução escrita como também no uso da tecnologia. 

 Aspectos positivos: os alunos valorizaram as actividades desenvolvidas, o uso 
das tecnologias, o trabalho de grupo, as experiências realizadas por eles, em 
suma, aulas interessantes, interactivas e agradáveis. Assim, as aulas foram mais 
interessantes, interactivas e agradáveis, despertando um maior interesse pela 
Matemática, sendo, por isso, uma forma mais interessante de aprender. 

 Aspectos negativos: falta de alguma organização intra-grupo e falta de 
experiências do género na escola. 

 
 

Conclusões do estudo 
 

Quer a questão central, quer os objectivos da investigação, encaminham-nos para três 
itens conclusivos fundamentais: Melhoria da aprendizagem dos alunos nas aulas de 
AMM; motivação dos alunos nas aulas de AMM; e utilização dos recursos tecnológicos 
no estudo das AMM. 
 
Melhoria da aprendizagem 
 
Os resultados encontrados permitem tirar as seguintes conclusões: 

(a) As actividades exploradas permitiram aos alunos desenvolver 
aprendizagens significativas 

Os alunos criaram, em cada situação, um modelo matemático, aperfeiçoaram-no 
sucessivamente (às vezes por “tentativa erro”) com base num processo de Modelação 
Matemática, até encontrarem uma solução satisfatória. 
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De entre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, salientam-se: (i) utilizar a 
Matemática para abordar e compreender situações do mundo real; (ii) descobrir relações 
entre situações reais conhecidas e determinados modelos matemáticos, assim como lidar 
com fenómenos reais menos comuns através da sua representação matemática; (iii) 
desenvolver estratégias e métodos adequados para a resolução das actividades 
propostas, tais como discussão e análise das situações, elaboração de esquemas, 
identificação de dados relevantes, tradução de aspectos reais para aspectos matemáticos 
através de condições, gráficos e tabelas e procura de soluções; (iv) tirar partido da 
calculadora gráfica e dos sensores para “fazer Matemática” e obter resultados; e (v) 
praticar a troca de ideias e o confronto de pontos de vista, desenvolvendo a capacidade 
de argumentação e de exposição de raciocínios. 
A conclusões idênticas chegou Carreira (1993) num estudo sobre AMM utilizando a 
Folha de Cálculo. 

(b) A utilização da tecnologia, e em particular da calculadora gráfica e sensores, 
promoveu e facilitou a aprendizagem dos alunos 

Os resultados obtidos no estudo tornam claro que a utilização da calculadora gráfica e 
dos sensores foi determinante na abordagem e exploração das actividades propostas 
sobre AMM. Estas tecnologias promoveram e facilitaram a recolha e organização dos 
dados e a procura de relações funcionais entre eles. 
Os alunos usaram as potencialidades dos sensores para obterem dados resultantes de 
experiências por eles realizadas, bem como usaram os recursos gráficos da calculadora 
gráfica e tiraram partido das traduções entre tabelas, gráficos e fórmulas para validarem 
e avaliarem os seus modelos. 

(c) O ambiente e as estratégias pedagógicas foram meios facilitadores da 
aprendizagem dos alunos 

Os alunos gostaram das actividades de AMM propostas, consideraram-nas inovadoras 
em Matemática e reconheceram-nas como importantes/interessantes para a sua 
aprendizagem. Também geraram nos alunos grande motivação e criaram oportunidades 
para a aplicação de conhecimentos, despertando novas formas de raciocínio. 
A avaliação feita pelos alunos das actividades propostas e da metodologia adoptada nas 
sessões experimentais permite-nos afirmar que existiu um ambiente pedagógico 
estimulante e produtivo. A aceitação (quase unânime), por parte dos alunos, da 
elaboração de um relatório em cada actividade é um exemplo desse ambiente gerado à 
volta deste projecto, pois, apesar de representarem mais um esforço para os alunos, os 
relatórios foram vistos como úteis para a clarificação e estruturação de ideias, 
sistematização de resultados e aprofundamento do trabalho realizado nas aulas. 

 
Motivação dos alunos 
 
Os resultados encontrados conduzem às seguintes conclusões: 

(a) A utilização da tecnologia, em particular da calculadora gráfica e sensores, 
promoveu e facilitou a autonomia e a motivação dos alunos, bem como a 
partilha de conhecimentos 

O entusiasmo revelado pelos alunos relativamente à integração da calculadora gráfica e 
sensores no estudo das AMM permitiu uma maior atenção na sala de aula, facilitando a 
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aprendizagem dos alunos na disciplina de Matemática. Também o facto de terem sido os 
executores das experiências, por iniciativa própria e raramente solicitando a ajuda do 
professor, contribuiu, certamente, para a motivação e autonomia dos alunos, ao permitir 
a partilha de conhecimentos e ao facilitar o desenvolvimento de aplicações das 
tecnologias a outras actividades e a outras áreas disciplinares. 
Assim, as tecnologias, em particular a calculadora e os sensores, funcionam como 
elementos desbloqueadores de situações de resistência à aprendizagem da Matemática, 
criando nos alunos um maior entusiasmo/motivação. 

(b) As actividades desenvolvidas em grupo fizeram com que cada elemento do 
grupo se esforçasse mais, colaborando mais do que o habitual e ajudando na 
compreensão e no cumprimento das tarefas 

O trabalho de grupo estimulou e inspirou os alunos, e a temática AMM foi bem debatida 
no seio dos grupos aquando da resolução das tarefas propostas, ficando bem 
compreendida. Verificou-se uma grande colaboração por parte de todos os elementos 
dos vários grupos, ajudando-se mutuamente e com grande espírito democrático. As 
opiniões de cada aluno foram discutidas de uma forma construtiva, procurou-se chegar a 
um maior consenso possível e as decisões tomadas por cada grupo foram de encontro 
aos consensos gerados. 

 (c) A auto-construção do conhecimento despertou nos alunos a vontade de saber 
mais, responsabilizando-os também pela sua aprendizagem e pela dos seus 
colegas 

De actividade para actividade notou-se nos alunos um aumento de motivação e gosto 
pelo trabalho que estavam a explorar. Nestas aulas, os alunos adoptaram posturas muito 
positivas e mostraram-se responsáveis e muito colaborativos no seio dos grupos. Mesmo 
os alunos com mais dificuldades em Matemática e maior desinteresse pela disciplina, 
nestas sessões foram grandes incentivadores do trabalho desenvolvido pelo grupo, 
adoptando uma postura responsável e interessada, preocupando-se em saber “como se 
faz” e “porque se faz”, sendo os primeiros a colaborarem nas várias experiências 
desenvolvidas. 
 
Utilização dos recursos tecnológicos 
 
Os resultados encontrados conduzem às seguintes conclusões: 

(a) Foi fácil aos alunos aprenderem a trabalhar com a calculadora gráfica e com os 
sensores e o uso destas tecnologias agradou-lhes 

Apesar de os alunos terem utilizado neste estudo um modelo de calculadora gráfica 
diferente da que habitualmente usavam, as dificuldades no seu uso foram muito 
reduzidas e, a partir de certa altura, deixaram mesmo de existir. 
De modo semelhante, relativamente à utilização dos sensores, apesar de serem 
tecnologias totalmente desconhecidas dos alunos, não foi difícil aprenderem a usarem-
nas na realização das experiências propostas. Para tal contribuiu o ter existido no início 
uma sessão de exploração destas tecnologias de recolha de dados, em que o investigador 
partilhou com os alunos algumas experiências, nas quais era necessário o uso de 
sensores acoplados à calculadora gráfica. 

Estes aspectos foram reconhecidos pelos alunos nas respostas dadas no 
questionário final, onde 63% dos alunos referiram que foi fácil aprender a trabalhar com 
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a calculadora gráfica e os sensores e 88% dos alunos utilizaram estas tecnologias com 
satisfação e agrado. 

(b) As tecnologias tornaram as aulas mais interessantes e atractivas, e os alunos 
preferiram as actividades desenvolvidas com estes recursos 

No presente estudo, todos os alunos referiram que as aulas com recurso às novas 
tecnologias foram mais interessantes e produtivas, sendo uma forma de quebrar a rotina 
das aulas monótonas de Matemática (método expositivo). 

Ainda, segundo os alunos, tratou-se de uma maneira diferente de aprender, onde 
foram realizadas actividades criativas e o facto de terem sido eles a explorar os 
problemas apresentados tornou as actividades mais interessantes.  

Apesar de alguma resistência, nota-se já alguma mudança de mentalidades por 
parte dos professores, e o método expositivo tende a ser substituído pelo método activo, 
onde as novas tecnologias têm um papel muito importante a desempenhar. Com a 
utilização das tecnologias na sala de aula, os alunos começam a aderir mais à 
Matemática, sendo uma forma de os incentivar e levá-los a ver esta disciplina de uma 
forma mais interessante. 
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Resumo: Esta comunicação foi elaborada a partir de um estudo mais alargado sobre a prática 
profissional, com a calculadora gráfica, de professores do ensino secundário. O objectivo é perceber como 
três professores, com diferentes graus de desenvolvimento profissional quanto ao uso da calculadora 
gráfica, apoiam os seus alunos na utilização desta ferramenta, em particular quando se trata de determinar 
a janela de visualização de uma função, no início do estudo do tema Funções da disciplina de Matemática 
A do 10º ano de escolaridade. A investigação internacional sobre a introdução da calculadora gráfica no 
ensino da Matemática evidencia o papel do professor, reconhecendo que os alunos têm tendência para 
utilizá-la da mesma forma que o professor. Salienta ainda a importância da construção de significado 
matemático pelo aluno, com a calculadora gráfica, para as tarefas que lhe são propostas, e aponta aspectos 
que o professor deve ter em conta na sua prática. Atendendo à problemática que deu origem a esta 
comunicação, optou-se por uma metodologia qualitativa e interpretativa, tendo como design o estudo de 
caso. As respostas a um questionário permitiram seleccionar os três professores participantes, de acordo 
com os estádios de desenvolvimento profissional quanto à utilização da calculadora gráfica. Os dados 
foram recolhidos a partir de entrevistas e de documentos utilizados pelos professores na sua prática 
lectiva. Entre os resultados do estudo há a destacar que nenhum dos três professores evidenciou ter uma 
estratégia para a conjectura dos valores extremos das variáveis (valores esses a inserir na calculadora 
gráfica, de modo a obter uma visualização da representação gráfica adequada à tarefa proposta), embora 
dois dos professores tenham revelado atenção para que os seus alunos construam significado para as 
tarefas com a calculadora gráfica, apelando ao contexto em que as variáveis eram definidas. Nesta 
comunicação são ainda referidas algumas implicações das opções tomadas pelos professores na 
aprendizagem dos alunos no tema em causa. 
 

 

Introdução 
 

Em Portugal o uso da calculadora gráfica no ensino secundário é obrigatório 
desde 1997 (DES, 1997; DES, 2001). Temos portanto cerca de uma década de 
experiência, ainda pouco estudada (veja-se, por exemplo, Rocha, 2000; Balsa e Silva, 
2002; Eça, 2004), pelo que urge conhecer de perto esta realidade. 

Este artigo foi elaborado no âmbito de um estudo mais alargado sobre a prática 
profissional, com a calculadora gráfica, de três professores do ensino secundário 
(Andrade, 2007). O seu objectivo é perceber como três professores, com diferentes 
graus de desenvolvimento profissional quanto ao uso da calculadora gráfica, apoiam os 
seus alunos na utilização desta ferramenta, em particular quando se trata de determinar a 

                                                 
26 Trabalho realizado no âmbito do Projecto Improving mathematics learning in numbers and algebra 
financiado pela FCT -  PTDC/CED/65448/2006. 
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janela de visualização de uma função, no início do estudo do tema Funções da disciplina 
de Matemática A do 10º ano de escolaridade 

Pretendemos, neste artigo, evidenciar o modo como os professores ensinam uma 
capacidade que os alunos devem adquirir quando utilizam a calculadora gráfica – 
determinar uma janela de visualização adequada para responder a uma tarefa proposta 
que envolva o(s) gráfico(s)27 de uma (ou várias) função(ões). Determinar uma janela de 
visualização requer conhecer (ou pelo menos ter uma ideia aproximada de qual é) o 
domínio dessa função, seja no contexto de uma tarefa de modelação ou de outras, de 
modo a conjecturar quais os valores extremos para as variáveis que se devem inserir na 
calculadora gráfica. 
 
 

Enquadramento teórico 
 

O simples facto de o aluno usar a calculadora gráfica não significa 
necessariamente que ela é usada como uma ferramenta útil do ponto de vista da 
construção do significado matemático, através das tarefas que lhe são propostas. Doerr e 
Zangor (2000) salientam a importância da construção de significado matemático pelo 
aluno, afirmando que “as características de uma ferramenta não lhe são intrínsecas, 
antes são constituídas através das acções e actividades das pessoas” (p. 146). Também 
Guin e Trouche (1999) questionam a crença de que com uma calculadora gráfica o 
aluno naturalmente constrói o seu conhecimento matemático, sublinhando “a 
dificuldade dos utilizadores, nestes novos modos de construir significado, em 
estabelecer conexões com a matemática oficial” (p. 200), valorizando assim o papel do 
professor. Estes autores relatam casos de confusão entre os objectos matemáticos e a sua 
representação na calculadora gráfica, tais como i) o gráfico da função é apenas o que 
aparece no ecrã e ii) as assímptotas fazem parte do gráfico. Também Ward (1998) 
aponta iii) a falta de compreensão dos efeitos que a alteração de scale e do intervalo 
produzem no gráfico da função; iv) a estratégia de definição da janela através dos 
coeficientes da equação; v) enviesamentos produzidos pelo facto de a calculadora 
gráfica gerar os gráficos da esquerda para a direita; vi) demasiado uso de procedimentos 
do tipo carrega-no-botão-e-logo-se-vê. Do mesmo modo, Lauten, Graham e Ferrini-
Mundy (1994) sugerem que, talvez como resultado do aparecimento simultâneo de x e y 
no ecrã da calculadora gráfica, vii) existe um padrão emergente de perda de distinção 
entre as variáveis dependente e independente.  

O professor desempenha, assim, um papel decisivo no modo como a calculadora 
gráfica é apropriada pelos alunos, tanto mais que, tal como Ruthven (1992) afirma, estes 
têm tendência de a utilizar da mesma forma que o professor. A literatura sugere, entre 
outros, que este i) encoraje os alunos a mudar a janela de visualização (para que estes 
experienciem problemas que podem surgir da aparência dos gráficos) e a explicar o que 
acontece (Dick, 1992); ii) use muitos exemplos de funções de vários tipos, incluindo as 
que não aparecem em janelas standard (Ward, 1998); iii) inspire aos alunos cuidados na 
utilização de zooms e os habitue a registar os gráficos e respectiva janela (Rocha, 2000); 
iv) recorra a métodos analíticos e os suporte com a calculadora gráfica (Guin e Trouche, 
1999). 
                                                 
27 O termo gráfico será usado como sinónimo de representação gráfica. 
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Ora, o papel que o professor desempenha está, para Kissane (2003), relacionado 
com o seu grau de desenvolvimento profissional quanto à utilização da calculadora 
gráfica. Como tal, propõe um modelo que essencialmente destaca quatro estágios: 

 
(1) onde está o botão ON? – o professor desenvolve capacidades para usar a 

calculadora na matemática que ensina; explora as capacidades da 
calculadora; mais ênfase no uso individual e menos na sala de aula; 

(2) black line mastery - o professor monitoriza o uso da calculadora pelos alunos 
em tarefas particulares no currículo existente; usa estratégias e materiais já 
testados por outros professores;  

(3) uso corrente/frequente/habitual –  no plano das aulas o professor considera 
por hábito possíveis usos da calculadora, incluindo exploração e 
investigação; usa-a diariamente; o professor espera que os alunos decidam 
quando a usam ou não, o que pode ser assunto para discussão; desenvolve 
novos usos, mesmo da sua autoria; 

(4) mudança curricular – o professor questiona o currículo, adicionando e/ou 
retirando tópicos, vê o currículo como um todo; leitura e escrita de artigos de 
investigação. 

 
Por outro lado, o papel do professor e dos alunos pode ser diferente num ambiente 

em que se utilize a calculadora gráfica. Goos (2006) afirma que a tecnologia 
“transforma práticas sociais na sala de aula” (p. 39) e Hong e Thomas (2004) alertam 
que “mesmo contratos didácticos estáveis podem ser subvertidos ou severamente 
desafiados pela presença de uma terceira entidade como a tecnologia” (p. 2). No 
entanto, o estudo de Farrell (1996) conclui que “os professores continuam agarrados a 
papéis directivos enquanto desempenham novos papéis (...) quando usam tecnologia” 
(p. 47). Portanto, parece-nos haver todo o interesse em perceber as características da 
prática do professor à medida que promove a utilização da calculadora gráfica em sala 
de aula. 
 
 

Metodologia 
 

A metodologia adoptada nesta investigação foi a de estudo de caso, sob o 
paradigma interpretativo. Os dados foram recolhidos a partir de: i) entrevistas a três 
professores, que incidiram sobre as suas perspectivas (nomeadamente quanto à 
utilização da calculadora gráfica, ao ensino e aprendizagem da matemática,...) e práticas 
(relativas a aulas sobre o tema Funções, no 10.º ano) e ii) documentos que os 
professores utilizaram nas suas aulas. Foram realizadas entrevistas, cujo número foi de 
quatro a seis, a cada professor, entre Fevereiro e Maio de 2006. Estas foram transcritas e 
dadas a ler aos professores.  

A escolha dos participantes foi realizada de modo a contemplar apenas três dos 
estádios de desenvolvimento profissional, quanto à utilização da calculadora gráfica, 
referidos no modelo de Kissane (2003). O primeiro estádio referido por este autor 
(“onde está o botão ON?”) não fazia sentido ser contemplado pela presente 
investigação, pois reporta-se a uma utilização pelo professor quase limitada a fins 
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pessoais. Para conhecer o melhor possível os professores a seleccionar como 
participantes, foi elaborado um questionário constituído por nove questões com 
diferentes graus de abertura. As respostas permitiram pré-seleccionar seis professores, e 
após a realização de uma entrevista inicial, a decisão recaiu três professores estudados, 
que são Rui, Rita e Rute, por ordem decrescente segundo os referidos estádios do 
modelo de Kissane (2003).  

 
 

Resultados 
 

Assim, Rui é o professor que melhor domina os procedimentos com a calculadora 
gráfica e que tem uma visão mais flexível do currículo, integrando intensiva e 
criteriosamente a calculadora gráfica na sua prática, propondo desde tarefas rotineiras 
até tarefas de modelação. É também o mais velho (52 anos) e investiu muito na sua 
formação sobre a calculadora gráfica. Rita é a mais nova (30 anos) e confia no seu 
domínio da calculadora gráfica. Geralmente procede primeiro à resolução analítica das 
tarefas (sendo a resolução gráfica com a calculadora para confirmar) e teme uma 
utilização excessiva da calculadora pelos seus alunos. A sua formação neste domínio 
provém do seu ano de estágio, e da participação em encontros de professores e em 
algumas acções. Por último, Rute, de 43 anos de idade, apenas teve formação no ano de 
estágio. Assume sentir-se insegura na utilização pessoal da calculadora gráfica. Usa-a 
mais esporadicamente, e propõe tarefas que exijam a utilização desta ferramenta já 
experimentadas por outros professores ou resolvidas noutros manuais que não o 
adoptado na escola. 

 

Rui 
 
Rui iniciou os seus alunos do 10.º ano na potencialidade gráfica da calculadora no 

contexto de uma actividade experimental, “A chama da vela de aniversário”, que pode 
ser modelada por uma função afim, fazendo apelo a um assunto já abordado no ensino 
básico, a proporcionalidade directa, e a outro assunto recentemente estudado, a equação 
reduzida de uma recta. Fê-lo sem o viewscreen, através de uma ficha de apoio onde são 
dados os comandos da calculadora necessários até à tecla Window (no caso da máquina 
Texas), pedindo então para registar o gráfico que a máquina apresenta e ainda o 
domínio e contradomínio. A partir daqui a ficha incita o aluno a, tendo em atenção a 
situação concreta, conjecturar os valores máximo e mínimo para cada uma das variáveis 
(tempo e comprimento da vela), pedindo depois para alterar na calculadora os extremos 
das variáveis e registar o novo gráfico obtido, e ainda uma explicação para o sucedido. 
A ficha prossegue com os comandos necessários à determinação de imagens 
(concretamente qual a porção de vela ardida ao fim de 3 minutos). De seguida, sugere 
(através da sua expressão analítica e sem ser contextualizada) uma outra função afim, 
propõe a utilização da tecla zoom decimal para obter o gráfico desta função (que deve 
ser registado no papel), e questiona o aluno sobre os valores extremos das variáveis 
nesta janela de visualização (que ele deve obter pressionando a tecla window). A ficha 
apresenta ainda uma chamada de atenção para o domínio e contradomínio desta função 
(o conjunto dos números reais), por oposição ao caso anterior (subconjuntos daquele), o 
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que impossibilita obter todo o gráfico no ecrã, e termina com os comandos necessários à 
obtenção do zero desta função.  

Aos alunos que possuem uma calculadora Casio, Rui forneceu uma outra ficha, 
onde apresenta os comandos necessários para o mesmo efeito.  

Ao reflectir sobre esta aula, Rui refere que apesar da ficha ser bastante objectiva 
nas indicações, os alunos tiveram dificuldade na definição do rectângulo de 
visualização. Rui considera que desde que os alunos percebam o que é o xmin e o xmax, e 
depois de compreenderem para que serve a tecla window, nunca mais levantam questões 
do tipo, “professor não se vê nenhum gráfico!”. Aliás, esta foi a única vez que Rui 
referiu abordar este assunto com os alunos, não parecendo assim ser uma preocupação 
sua perceber como é que os alunos daí em diante conjecturam os valores extremos da 
janela de visualização. 

No teste escrito, sobre o tema Funções, era apresentada uma situação real (era 
fornecida uma expressão analítica para a função que a modelava) e duas das questões 
que eram postas relativas a esta situação podiam resolver-se só com a calculadora 
gráfica, através de um gráfico obtido por uma janela standard. Rui não referiu 
dificuldades dos alunos na sua resolução. Pelo contrário, estes revelaram dificuldades na 
última questão – onde eram apresentados, também em contexto real, dois gráficos (duas 
rectas que se intersectavam, num mesmo referencial) que modelavam a situação, e eram 
pedidas as expressões que lhes correspondiam e ainda o domínio. Segundo Rui, os 
alunos não interpretaram bem a questão. No teste era ainda pedida uma composição, na 
qual a maioria dos alunos incluiu um gráfico com uma apresentação cuidada e com 
todos os elementos relevantes para suportar as suas afirmações. 

 

Rita 
 

Por sua vez, Rita também abordou pela primeira vez, no 10.º ano, a determinação 
da janela de visualização a propósito da função afim, no contexto de uma situação real 
apresentada numa ficha de trabalho. Usou o viewscreen e refere que não sentiu 
dificuldades nos alunos nesta altura, pois eles iam seguindo as instruções (apenas dois 
alunos, que possuem uma marca de calculadora gráfica diferente, evidenciaram 
dificuldades). Nesta ficha, a calculadora gráfica é usada para visualizar os gráficos de 
duas funções afins (cujas expressões os alunos devem encontrar primeiro) e ainda para 
confirmar conjecturas em duas questões anteriores, que envolvem a intersecção dos 
gráficos e a análise da melhor escolha para a situação concreta. Rita mencionou 
dificuldades na determinação da janela numa outra tarefa, em que se estudou a 
influência dos parâmetros na família de funções quadráticas f(x) = a (x-h)2 + k . Propôs 
esse estudo numa ficha de trabalho, que inicia com um problema em contexto real, e 
onde pede expressamente para, com a calculadora gráfica, traçar o gráfico da função 
(cuja expressão o aluno devia ter já encontrado) no intervalo [0,6] e indicar o 
contradomínio. A maioria dos alunos definiu a janela com os mesmos extremos para as 
duas variáveis, o que não lhes permitia uma boa visualização do gráfico, e 
consequentemente os impedia de calcular o contradomínio. Rita acabou por usar o 
viewscreen para mostrar como deviam alterar os extremos da variável dependente.  

Na mesma ficha de trabalho é proposto ainda uma variante ao problema inicial, e 
novamente é pedido o gráfico e o contradomínio da função que modela a situação. 
Novamente os alunos obtiveram uma janela desadequada, com a agravante de obterem 
um gráfico que os induz em erro na determinação do contradomínio (um intervalo do 
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tipo [...., 0]). Rita atribuiu este erro ao descuido dos alunos, ao definirem um valor 
máximo para y muito grande, dando-lhes a sensação de o gráfico estar encostado ao 
eixo das abcissas. Referiu que este procedimento dos alunos (colocarem uma janela 
grande) é recorrente, para depois irem tentando até encontrar uma janela aceitável.  

Rita denota uma melhoria quando, já na preparação para o teste escrito neste tema, 
verifica que a maioria dos alunos definiu uma boa janela para visualizarem o gráfico 
relativo ao problema que então propôs.  

Durante o teste escrito, Rita apercebeu-se que os alunos usaram bastante a 
calculadora gráfica para confirmar resultados, como por exemplo quando era pedida a 
expressão analítica de várias parábolas com a mesma forma. O teste apresentava uma 
questão que exigia a definição de uma janela adequada para visualizar o ponto de 
intersecção de dois gráficos. Rita refere que apesar de a maioria dos alunos ter 
conseguido esboçar os gráficos e ter determinado o ponto de intersecção, fizeram-no no 
domínio IR, o que não fazia sentido no contexto da situação apresentada. 

 
Rute 

 
Por fim, Rute abordou a determinação da janela de visualização (com a qual inicia 

a utilização da calculadora gráfica em sala de aula, ao contrário de Rui e de Rita) 
apelando ao conhecimento dos alunos sobre proporcionalidade inversa obtido no Ensino 
Básico. Recorreu a uma situação já conhecida pelos alunos, “Rectângulos de área 
constante”, em que o gráfico da função que relaciona as duas dimensões do rectângulo é 
uma hipérbole. Foi sua preocupação iniciar com uma função cujo domínio não seja IR. 
Rute ensinou oralmente como editar a expressão e como visualizar o gráfico. Depois 
esboçou-o no quadro e fez o estudo intuitivo do domínio, contradomínio, zeros e 
monotonia. Propôs de seguida que os alunos fizessem o mesmo com outras funções 

racionais, como por exemplo 
2

1
−

=
x

y , esperando que obtivessem o gráfico na 

calculadora.  
Rute referiu que os alunos tiveram dificuldades em procedimentos básicos, como 

tentar escrever outra vez y= ao editar, confundir o sinal (-) operacional com posicional, 
ou introduzir parêntesis no denominador. Posteriormente, as dificuldades centraram-se 
mais ao nível da escolha da janela de visualização, o que os impedia de fazer o estudo. 
Rute pediu a vários alunos que dissessem em voz alta qual a janela que definiram, e no 
final os alunos escolheram a que lhes parecia mais adequada.  

Passou então à determinação analítica do domínio de funções definidas 
algebricamente (irracionais, por exemplo). Para trabalho de casa, Rute propôs esboçar, 
com a ajuda da calculadora, o gráfico de varias funções definidas pela sua expressão, 
apontar a respectiva janela de visualização, e ainda indicar o domínio e contradomínio 
de cada uma. Numa das aulas seguintes, a propósito do estudo de uma função cúbica, 
Rute apercebeu-se que muitos alunos não conseguem visualizar convenientemente o 
gráfico, mesmo aqueles que se sentem à vontade com a calculadora gráfica, e portanto 
não conseguem estudá-la. No entanto, não deu indicações algumas, e esperou que os 
alunos tentassem até conseguirem. 

No teste escrito, Rute ficou desapontada com os seus alunos que, para sua 
surpresa, não responderam a uma questão que poderiam resolver recorrendo à 
calculadora gráfica. Tratava-se de, no contexto das trajectórias de duas flechas lançadas 
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simultaneamente, modeladas por funções quadráticas, determinar se estas se 
encontravam. Segundo Rute, mesmo os seus melhores alunos não conseguiram uma 
janela onde fosse visível o ponto de intersecção dos dois gráficos e, como tal, não 
conseguiram resolver a questão com sucesso. 
 
 

Discussão e conclusões 
 

Rui e Rita iniciam, no 10.º ano, o ensino da determinação de uma janela de 
visualização durante a resolução de uma tarefa da realidade, fazendo apelo ao 
significado dos valores extremos das variáveis (a inserir na calculadora gráfica) no 
contexto, de acordo com a recomendação de Doerr e Zangor (2000). Por outro lado, 
antecipam as dificuldades dos alunos nos procedimentos necessários, fornecendo guiões 
de trabalho com os comandos da calculadora gráfica (no caso de Rui) ou acompanhando 
as explicações orais com o uso do viewscreen (no caso de Rita). Rui, adicionalmente, 
propõe a troca dos valores extremos das variáveis, pedindo uma explicação, tal como 
preconiza Dick (1992). Por sua vez Rute explica estes procedimentos oralmente, no 
contexto da determinação analítica de domínios de funções racionais, e espera que 
sejam os alunos a escolher a melhor janela, sem referir critérios que estes devem tomar 
em consideração. 

Os professores, com excepção de Rita, revelaram a preocupação de que os alunos 
registem no papel o gráfico visualizado na calculadora, indicando por vezes a janela 
(quer seja standard quer definida manualmente), como sugere Rocha (2000). 

À medida que vão propondo várias tarefas, Rute e Rita registam dificuldades 
recorrentes dos alunos na definição de uma janela de visualização adequada. Quanto a 
Rui, refere que, de um modo geral, apesar de inicialmente os alunos terem sentido 
dificuldades em perceber como se define a janela, não voltam a deparar-se com 
problemas na visualização do gráfico, o que nos parece algo optimista. De facto, 
conjecturar valores extremos quer do domínio, quer do contradomínio de uma função, 
não é tarefa fácil, sobretudo no início do estudo deste tema, com utilização da 
calculadora gráfica. Nenhum dos professores revelou ter uma estratégia a propor aos 
alunos para experimentarem esses valores. No caso de Rita, os alunos adoptam uma 
estratégia de tipo tentativa e erro (pôr uma janela grande, ir ajustando até encontrar uma 
aceitável) que não foi explorada por ela. O uso de tabelas numéricas, que uma 
calculadora gráfica rapidamente produz, seria um precioso auxiliar nestas situações, mas 
que é ignorado por estes professores. 

As implicações das opções tomadas pelos professores quanto ao desempenho dos 
alunos neste tema são visíveis nas suas respostas durante o teste escrito. Rui refere a 
existência de muitas respostas incorrectas quando, numa questão, foram pedidas as 
expressões analíticas correspondentes a dois gráficos fornecidos (em sua opinião porque 
os alunos não interpretaram bem a questão) e um bom desempenho nas questões que 
requeriam a definição da janela de visualização. Do mesmo modo, Rute regista que os 
alunos conseguiram boas janelas de visualização para esboçar gráficos e determinar o 
ponto de intersecção, apesar de o terem feito em IR. Pelo contrário, Rute refere que os 
seus alunos não conseguiram uma janela adequada para responder à questão que 
envolvia a determinação do ponto de intersecção de dois gráficos. 
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A explicação que nos parece mais plausível para esta diferença no desempenho 
dos alunos é que esta decorrerá do modo como estes professores iniciaram os seus 
alunos nesta capacidade da calculadora gráfica: enquanto Rui e Rita o fizeram no 
contexto de uma situação real, fazendo apelo ao significado dos valores das variáveis, 
Rute fê-lo durante a determinação analítica do domínio de funções racionais. Por outro 
lado, no que diz respeito aos procedimentos com a calculadora gráfica, os três 
professores agiram de modo diferente. Rui e Rita anteciparam as dificuldades dos 
alunos fornecendo guiões de trabalho com os comandos (no caso de Rui) ou 
acompanhando as explicações orais com o viewscreen (no caso de Rita), enquanto Rute 
o fez oralmente, delegando nos alunos a superação das dificuldades, talvez devido ao 
seu escasso desenvolvimento profissional com a calculadora gráfica. 

O actual programa de Matemática A (DES, 2001), tal como já sucedia com o 
anterior, preconiza que a calculadora gráfica deve ser usada como um instrumento de 
suporte à aprendizagem de conceitos matemáticos, sobretudo no que se refere às suas 
funcionalidades visuais. A visualização de gráficos é provavelmente a capacidade usada 
com maior frequência em sala de aula, mas como vimos pode ser problemático ensinar a 
utilizar esta capacidade da calculadora gráfica. Para tal, há necessidade de continuar a 
apostar no desenvolvimento profissional dos professores neste domínio, através de 
situações de formação associadas à prática de sala de aula (Cavanagh & Mitchelmore, 
2003), pois não é suficiente ter um conhecimento técnico da mesma, esperando que os 
alunos a utilizem de forma espontânea. É necessário saber quando e como utilizá-la, o 
que é uma tarefa muito mais complexa do que se pode imaginar à partida. Estando esta 
ferramenta presente nas aulas do ensino secundário há mais de uma década, continua a 
ser pertinente investigar o modo como é, e pode ser, usada para promover a 
aprendizagem da Matemática. 
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Resumo: A calculadora gráfica é actualmente uma ferramenta que se encontra presente em qualquer aula 
de Matemática do Ensino Secundário. Vários estudos apontam para o facto da calculadora gráfica ter 
diversas potencialidades no processo de ensino/aprendizagem, nomeadamente no apoio ao 
desenvolvimento de conceitos matemáticos e ao estabelecimento de conexões entre representações 
matemáticas (Kieran, 2007). No entanto, a calculadora é uma máquina e como tal tem limitações que 
importa conhecer. Ao utilizar a calculadora gráfica podem surgir vários problemas que têm a ver, por 
exemplo, com (i) resolução do visor; (ii) construção do gráfico de uma função; (iii) precisão numérica, 
entre outros. Neste texto pretendo abordar alguns dos aspectos técnicos das calculadoras gráficas 
relacionados com estes problemas, com particular destaque para a resolução do visor e construção do 
gráfico de uma função, pois é nesta vertente que a calculadora é particularmente usada nas aulas de 
Matemática. Assim, na primeira parte, focarei em particular como é que a calculadora gráfica, no caso a 
TI 83, converte o rectângulo de 2�  [ ] [ ]( )máxmáx yyxx ,, minmin ×  fornecido através da janela de 
visualização para o seu “tabuleiro de xadrez” (visor) e como é que é construída a representação gráfica de 
uma dada função, para a janela definida. Em termos técnicos, outra calculadora gráfica, 
independentemente da marca e do modelo, terá características idênticas. Na segunda parte pretendo 
estabelecer uma ligação entre as características técnicas das calculadoras gráficas e os possíveis erros de 
interpretação por parte dos alunos, analisando alguns resultados de investigações empíricas onde tais 
erros são evidenciados. É importante que professores e alunos estejam conscientes desses aspectos 
técnicos para que possam interpretar de forma crítica o que observam no visor. A falta de domínio técnico 
pode conduzir a erros de interpretação dos resultados devolvidos pela calculadora com consequências 
graves em termos do desempenho e da aprendizagem de alguns conceitos matemáticos. Pretendo, assim, 
salientar a importância de desenvolver na sala de aula um trabalho que possa confrontar os alunos com as 
limitações da calculadora, e que os incentive a interpretar criticamente os resultados obtidos 
estabelecendo conexões com os conhecimentos matemáticos que possuem. 

 
 

Aspectos Técnicos Relacionados com o Uso da Calculadora Gráfica 
 

Resolução do Visor 
 

O visor de uma calculadora gráfica é uma espécie de “tabuleiro de xadrez” 
formado por minúsculos quadradinhos. Cada quadradinho é denominado pixel, 
contracção das palavras Picture Element, ou seja, elemento de imagem. Quanto mais 
pixels tiver o visor melhor será a sua resolução e, consequentemente, melhor será a 
apresentação gráfica. O visor da TI 83 é formado por 95 pixels na horizontal e 63 na 
vertical. Cada pixel pode estar em dois estados: aceso ou apagado. 

Quando se pretende visualizar uma representação gráfica de uma função é 
introduzida a expressão analítica e definida a janela de visualização. A TI 83 tem 
algumas janelas de visualização pré-definidas, nomeadamente, as correspondentes aos 
zooms ZStandard, ZDecimal e ZTrig. A máquina faz então a conversão do rectângulo de 
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2�  [ ] [ ]( )min max min max, ,x x y y×  definido na janela de visualização para o seu sistema de 
pixels do seguinte modo: 

 
a) Calcula a distância entre os centros de dois pixels adjacentes através das 

fórmulas: 

max min

94x
x x−

Δ =  ,  max min

62y
y y−

Δ = ; 

b) A cada pixel ijp , faz corresponder os valores: 

[ ]min max min, tal que    , com 0,1, ,94i i xx x x x x i i∈ = + Δ = L  

 

[ ]min max min, tal que    y , com 0,1, ,62j j yy y y y j j∈ = + Δ = L  

 
Esta conversão é uma das principais limitações das calculadoras gráficas, pois, o 

que será visualizado depende da janela que é escolhida. Assim, uma das vantagens da 
calculadora gráfica – fornecer em pouco tempo uma ideia global do comportamento de 
uma função – nem sempre se consegue. O que é apresentado no visor é baseado numa 
“aritmética discreta” e está intimamente ligado com a janela de visualização que se 
define. 

 
Exemplo 1 

Consideremos a função cuja expressão analítica é 2( ) 49f x x= − . A 
representação gráfica será uma semicircunferência com centro na origem e raio 7. 
Contudo, a representação gráfica obtida na TI 83 com zoom ZStandard 
( )min min max max10 e 10x y x y= = − = =  é a que podemos ver na figura 1. 

 

 
Fig. 1 

  
Devido à capacidade de resolução do visor a representação gráfica não é a que 

seria esperada. O que salta imediatamente à vista é o facto de não serem visíveis as 
intersecções com o eixo Ox . Tal acontece porque os zeros da função não correspondem 
aos valores ix  atribuídos aos pixels (naquela janela). Se alterarmos a janela, tomando, 
por exemplo, min 9.4x = −  e max 9.4x = , então 0.2xΔ =  e, portanto, a representação 
gráfica já mostra as intersecções com o eixo das abcissas (figura 2). 
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Fig. 2 

 
Um outro aspecto que também podemos observar é que a representação gráfica se 

assemelha a uma semi-elipse e não a uma semicircunferência. Isso acontece porque 
x yΔ ≠ Δ , o que pode ser facilmente alterado usando o zoom ZSquare. Este tipo de zoom 

define com base na janela de visualização, uma nova janela, ajustando os valores apenas 
numa direcção, de modo que x yΔ Δ� . Ajustada a janela de modo a que a escala seja a 
mesma nos dois eixos, uma semicircunferência já aparecerá no visor com esse aspecto 
(figura 3). 

 

 
Fig. 3 

 

Exemplo 2  
A resolução do visor pode não permitir que se tenha uma visão global do 

comportamento da função e o utilizador deve ter isso presente quando trabalha com a 
calculadora gráfica. Num manual escolar do 12º ano (Lopes et al., 1999) encontra-se o 
exercício da figura 4. Para além da representação gráfica, não é dada nenhuma 
informação adicional acerca das funções envolvidas. Na minha opinião um aluno que 
resolva o exercício e, de seguida, utilize a calculadora gráfica obtendo uma 
representação semelhante, poderá ser tentado a responder da mesma maneira sem 
relacionar a representação com a expressão algébrica. A figura 5 mostra a representação 

obtida na calculadora para a função 0.001
1

x

y
x e

= , usando a mesma janela de visualização 

( min max min max4, 4, 6, 6x x y y= − = = − = ). Como podemos observar a representação é 
semelhante à apresentada no referido exercício. No entanto, o limite quando 0x→  
existe e é igual a zero. Escolhendo uma janela adequada podemos ver melhor o 
comportamento da função próximo da origem (figuras 6 e 7). 
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Fig. 4 – Exercício (Lopes et al., 1999, p. 82). 

 

 
Fig. 5 

                
   Fig. 6           Fig. 7 
 

Parece-me pois importante que, também nos manuais, seja feita a ligação entre 
representação algébrica e representação gráfica, de modo a fortalecer sempre que 
possível a conexão entre as diferentes representações. Quando se trabalha com as 
calculadoras gráficas essa conexão é muitas vezes indispensável ou, poder-se-ão tirar 
conclusões precipitadas. Numa rápida análise a alguns dos novos manuais escolares do 
10º ano parece-me que essa preocupação esteve presente. 

 



245 
 

 
Construção do gráfico de uma função 

 
Quando é pedida a representação gráfica de uma função, a calculadora gráfica faz, 

como foi anteriormente referido, a conversão do rectângulo do plano cartesiano, 
definido na janela de visualização, para o seu sistema de pixels. Em seguida, para cada 
valor ix , 0,1, ,94i = L , calcula através da expressão analítica da função o 
correspondente valor, digamos, iy . Os pontos ( ),i ix y  são então “marcados” no visor, 
ou seja, são acesos os pixels correspondentes. Caso o valor iy  calculado não 
corresponda a nenhum dos jy  atribuídos aos pixels, a calculadora “escolhe” a melhor 
aproximação, o que faz com que, por vezes, a representação gráfica no visor mostre 
segmentos de recta horizontais, sem que a função seja constante (ver, por exemplo, 
figura 2). Para além disso, se estiver a trabalhar em modo connected, a calculadora 
acende mais pixels, chamados pixels de ligação, de modo que a representação gráfica se 
assemelhe a uma curva (o que faz com que algumas zonas da representação gráfica 
sejam segmentos de recta verticais). Em modo dot apenas os pontos “calculados” são 
acesos. Quando visualizamos uma representação do gráfico de uma função numa 
calculadora gráfica, podemos não conseguir perceber o seu comportamento global e, 
portanto, é necessário que os utilizadores tenham consciência de tal facto para que não 
interpretem erradamente o que observam no visor. 

 
Exemplo 3 

Consideremos a função definida por ( ) tgg x x= . Vejamos a representação gráfica 
obtida em modo connected (figura 8) e em modo dot (figura 9), com zoom ZTrig. 

 

               
Fig. 8          Fig. 9 

 
Na figura 8 podemos observar uns segmentos de recta verticais, tal deve-se ao 

facto da calculadora estar a trabalhar em modo connected, e consequentemente, acender 
os pixels de ligação. Em modo dot (figura 9) são acessos apenas os pixels 
correspondentes aos pontos calculados.  

 
Exemplo 4 

Com as funções trigonométricas que são periódicas, podemos obter uma variedade 
de representações para a mesma função mudando apenas os valores minx  e maxx . 
Podemos, por exemplo, fazer a representação gráfica da função co-seno ser visualizada 
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como uma recta (figuras 10 e 11), ou como vários segmentos de recta verticais (figuras 
12 e 13). 

 

               
Fig. 10          Fig. 11 

 

 

               
Fig. 12          Fig. 13 

 

Podemos também visualizar a representação gráfica do co-seno num intervalo 
bastante “grande” de modo idêntico à sua representação no intervalo [ ]2 ,2π π−  (figuras 
14 e 15). 

 

                
  Fig. 14          Fig. 15 
 

 

Exemplo 5 

Mantendo os valores minx  e maxx  e alterando os valores de resx  na janela de 
visualização podemos ainda obter representações gráficas bastante diferentes para a 
mesma função. A construção do gráfico anteriormente descrita acontece quando 1resx =  
e obtém-se nesse caso a precisão máxima. A TI 83 aceita para resx  valores inteiros entre 
1 e 8 inclusive. Se 2resx =  os pontos são calculados de dois em dois pixels, se 3resx =  
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os pontos são calculados de três em três pixels, e assim sucessivamente. Quando 8resx =  
são apenas calculados 12 pontos pertencentes ao gráfico da função e, portanto, a 
precisão é muito menor. 

 

a) As figuras 16, 17 e 18 mostram a representação gráfica da função definida por 
22 6( )

2
x xh x
x
− −

=
−

 para 1,3,8resx = , respectivamente, em modo connected, e com 

min 1.2x = − , max 8.2x = , min 2y = −  e max 15y = . 

 

               
Fig. 16         Fig. 17 

 

 
Fig. 18 

 

A função não está definida para 2x = , tal aparece visível na figura 16, uma vez 
que, para 32i =  o valor atribuído é exactamente 2 e, nesse caso, não é possível calcular 
a imagem, ficando o pixel correspondente apagado. Na figura 17 já não se dá conta 
desse facto pois os pontos são calculados de 3 em 3 pixels e, portanto, 32i =  não entra 
no cálculo. Na figura 18, os pontos são calculados de 8 em 8 pixels voltando o valor 

32 2x =  a entrar no cálculo, o que faz com que a representação apresente aquela 
interrupção. 

 

b) As funções trigonométricas voltam a ser particularmente interessantes em 
termos da variedade de representações gráficas passíveis de se obter para a mesma 
função, mudando apenas resx . As figuras 19, 20 e 21 mostram algumas representações 
da função definida analiticamente por ( )( ) sen 23i x xπ= , obtidas com ZTrig e 

1, 2, e 7resx = , respectivamente. 
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           Fig. 19          Fig. 20 
 

 
Fig. 21 

 
Precisão numérica 

 
Um outro factor que é necessário ter em conta ao trabalhar com uma calculadora 

prende-se com a precisão numérica. A calculadora não trabalha com o conjunto dos 
números reais, nem tão pouco com o dos racionais. No modo Normal a TI 83 utiliza até 
10 dígitos, mais o sinal e o ponto decimal. Quando a resposta ultrapassa 10 dígitos ou se 
o seu valor absoluto for inferior a 0.001 , a TI 83 exprime-a em notação científica 
utilizando até 10 dígitos e um expoente de 2 dígitos. Sempre que a resposta ultrapasse o 
número de dígitos permitidos para a visualização, o valor é arredondado. Para 
maximizar a exactidão a TI 83 tem internamente mais dígitos do que os que exibe. Os 
valores são armazenados na memória, utilizando até 14 dígitos com um expoente de 2 
dígitos (mais exemplos em Consciência, 2003). Um aspecto interessante que podemos 
constatar é que se excedermos o maior valor que a calculadora suporta, obtemos 
mensagem de erro (overflow), no entanto, se o valor se aproximar de zero, é 
automaticamente substituído por zero, sem que qualquer mensagem de erro ocorra. 
Vejamos um exemplo onde se salienta que o facto da calculadora trabalhar com um 
número de dígitos finito pode conduzir a resultados errados.  

 
Exemplo 6 

Consideremos a representação gráfica da função definida por 1( ) 1
x

j x
x

 = + 
 

, na 

janela [ ]8 1410 ,10 10,10 × −  , (figura 22). Como podemos observar a calculadora está a 

devolver um valor errado para a imagem de 135 10× . Isto acontece porque, ao efectuar o 

cálculo 13
11

5 10
+

×
, o número máximo de dígitos internos que a calculadora suporta é 

ultrapassado e, o resultado é aproximado para 1.  
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Fig. 22 

 
Embora a calculadora permita fazer intuições relativamente ao infinito é 

necessário ter em conta que a máquina trabalha com um número finito de dígitos, o que 
pode conduzir a resultados errados. 

 
 

Implicações da Falta de Domínio Técnico da Calculadora Gráfica no Ensino e 
Aprendizagem da Matemática 

 
Com a introdução das calculadoras gráficas no ensino e aprendizagem da 

Matemática, alunos e professores são confrontados com alguns aspectos que se prendem 
com as suas capacidades técnicas, nomeadamente os referidos na primeira parte deste 
texto. Apesar da vantagem das calculadoras gráficas em produzirem rapidamente uma 
representação gráfica, é necessário ter em conta que essa representação pode estar 
bastante distorcida. O conhecimento do modo de funcionamento da máquina é 
fundamental para que se possa compreender e interpretar correctamente o que é obtido 
no visor. Nesta parte irei apresentar alguns resultados de investigações empíricas onde 
se salientam alguns erros e equívocos cometidos por alunos e professores ao 
trabalharem com as calculadoras gráficas.  

Guin e Trouche (1999) salientam a necessidade de analisar as limitações e as 
vantagens da calculadora gráfica de modo a que estas possam ser integradas de forma 
eficiente no processo de ensino e aprendizagem. Assim, começam por apresentar no seu 
artigo alguns exemplos de comportamentos de alunos quando confrontados com 
algumas representações produzidas pela calculadora gráfica. Numa turma com alunos 
de 17 anos, apenas 4 evocaram uma infinidade de soluções quando confrontados com a 
imagem representada na figura 23 (intersecções da recta y x=  e do gráfico da função 

tgy x= ). Os restantes alunos consideraram que existia um número finito de soluções – 
as visíveis no visor. Destes, alguns contabilizaram, também, as intersecções da recta 
y x=  com as linhas verticais representadas no visor como se estas fizessem parte do 

gráfico da função tgy x= . Houve ainda 5 alunos que responderam que existia uma 
infinidade de soluções próximo da origem. Embora a imagem representada na figura 
tenha sido produzida por um computador e não por uma calculadora gráfica, não deixa 
de existir o mesmo tipo de problema técnico, uma vez que, o processo de atribuição de 
valores aos pixels e a construção da representação gráfica da função são feitos de modo 
semelhante. 
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Fig. 23 – Representação do gráfico da função tangente num computador (Guin & Trouche, 1999, 

p. 196). 

 
Um outro exemplo apresentado pelos autores evidencia a ideia de que a 

calculadora gráfica pode induzir ilusões acerca da sua capacidade relativamente ao 
infinito. A 100 alunos de 18 anos foi pedido para determinarem 

lim ln 10sen
x

x x
→+∞

+ . 

Dos 100 alunos, 50 responderam sem usar a calculadora gráfica e os restantes 50 
responderam com recurso ao uso da calculadora gráfica. Todos os alunos que não 
usaram calculadora responderam correctamente, enquanto que apenas 10% dos que 
usaram calculadora gráfica deram a resposta correcta. Estes, confrontados com o gráfico 
produzido pela calculadora (figura 24) “extrapolaram daquilo que era visível no visor e 
tentaram deduzir informação acerca do comportamento da curva no infinito” (Guin & 
Trouche, 1999, p. 197).  

 

 
Fig. 24 – Representação de ln 10senx x+  na TI-82 (Guin & Trouche, 1999, p. 198). 

 
Este exemplo mostra a importância dos alunos compreenderem o modo de 

funcionamento da calculadora e de relacionarem a informação fornecida pala máquina 
com os conhecimentos matemáticos que possuem. Os autores consideram que a 
calculadora não é uma ferramenta eficiente por si própria e que apenas através de um 
processo complicado os alunos conseguem combinar diferentes fontes de informação 
disponível (textos teóricos, calculadora, cálculo manual) de modo a construírem o seu 
próprio conhecimento matemático.  

Doerr e Zangor (2000) realizaram um estudo de caso qualitativo com duas turmas 
de “pré-cálculo”, leccionadas pela mesma professora. Os alunos tinham idades 
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compreendidas entre os 14 e os 17 anos e a professora tinha 20 anos de experiência de 
ensino e prática no uso da calculadora gráfica. Embora a professora acreditasse nas 
capacidades da calculadora e no seu potencial para a aprendizagem da Matemática, 
estava também consciente das suas limitações técnicas. Assim, levantava a questão da 
validade dos resultados obtidos fazendo questões tais como “A calculadora diz sempre a 
verdade?” (Doerr & Zangor, 2000, p. 150). Os autores dão um exemplo em que os 
alunos modelaram uma situação experimental através de uma função exponencial e um 
aluno observou que, apesar de na experiência terem chegado ao valor zero, no modelo 
exponencial não se obtinha zero pois poderia dividir-se por 2 infinitamente sem nunca 
se chegar a zero. Um outro aluno que estava a manipular a calculadora no overhead 
screen, elaborou uma tabela de valores e, para valores elevados de x , a calculadora 
devolvia o valor zero. Essa situação gerou a discussão entre os alunos sobre as 
limitações da calculadora, neste caso, o facto de ter precisão finita e, tal como vimos no 
exemplo 6, proceder a arredondamento quando o valor se aproxima de zero, sem 
devolver mensagem de erro.  

O facto da professora transmitir constantemente a ideia de que a calculadora é 
uma ferramenta cujos resultados necessitam ser confirmados através do estabelecimento 
de conexões com os conhecimentos matemáticos já adquiridos, segundo os autores, foi 
determinante para que os alunos a utilizassem nas suas tarefas matemáticas de modo 
eficiente. 

Um estudo onde se dá particular atenção aos erros e equívocos que podem surgir 
ao trabalhar com a calculadora gráfica, quer por parte dos alunos, quer por parte dos 
professores, e que descreverei mais pormenorizadamente, foi conduzido por Cavanagh e 
Mitchelmore (2003). Nesse estudo participaram 12 professores, 2 de cada uma de 6 
escolas de Sydney, com pouca experiência em trabalharem com calculadoras gráficas 
(apenas um tinha trabalhado com a calculadora gráfica na sala de aula e apenas em duas 
aulas). Com base nos resultados de um estudo anterior em que efectuaram uma série de 
três entrevistas clínicas a 25 alunos que frequentavam os anos 10 e 11, os investigadores 
prepararam um workshop de dois dias consecutivos onde os 12 professores 
participaram.  

Na primeira manhã do workshop, os participantes aprenderam a usar a calculadora 
gráfica Casio fx-7400G, com particular destaque para as teclas que permitem visualizar 
gráficos e investigá-los. Na sessão da tarde os professores trabalharam em grupos de 4, 
num conjunto de 7 tarefas (semelhantes às usadas nas entrevistas aos alunos conduzidas 
no estudo anterior mas matematicamente mais sofisticadas), delineadas para confrontar 
algumas das limitações técnicas da calculadora gráfica (figura 25). Para cada tarefa os 
professores visualizaram o gráfico na janela inicial e discutiram se a imagem 
apresentada era ou não uma representação razoável da função. No segundo dia do 
workshop o líder começou por apresentar uma sessão com os erros e equívocos mais 
comuns dos alunos e os professores tentaram considerar como poderiam lidar com eles 
nas suas aulas. Seguidamente, os professores trabalharam aos pares (2 da mesma escola) 
para planificarem uma aula onde se fizesse um uso significativo da calculadora gráfica. 
Cada par apresentou um breve resumo do plano de aula ao grupo e os outros professores 
ofereceram feedback e discutiram alguns pontos. 

Na segunda fase do estudo procedeu-se à observação de aulas, sendo para o efeito 
seleccionados 6 dos 12 professores participantes no workshop (2 de cada uma de 3 
escolas). Foram observadas duas ou três aulas de 50 minutos de cada professor, num 
total de 15, sendo também vídeo gravadas. Após observação da aula, esta era discutida 
com o investigador, durante 10 minutos, aproximadamente. 
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A terceira fase do estudo terminou com entrevistas a 15 alunos (5 de cada uma das 
três escolas) onde foram usadas as mesmas tarefas que os autores tinham usado no 
estudo com alunos realizado anteriormente.  

Quanto aos resultados do workshop os autores concluíram que todos os 
professores exibiram um ou mais dos erros e equívocos que tinham identificado no 
estudo anterior (com alunos): por diversas vezes, introduziram erradamente as 
expressões na calculadora, falharam em reconhecer representações gráficas incompletas 
ou parciais, não conseguiram distinguir entre os pixels acesos nos eixos coordenados e 
os usados para representar o gráfico, e não demonstraram uma satisfatória compreensão 
acerca do processo usado pela calculadora para atribuir os valores aos pixels.  

Um erro comum a vários professores nas tarefas 2, 3, 6 e, também na 1, embora 
menos frequentemente (figura 25), foi a introdução incorrecta da expressão na 
calculadora. Este tipo de erro parece um pouco estranho, mesmo em professores pouco 
familiarizados com as calculadoras gráficas.   

Relativamente à tarefa 1, os professores notaram de imediato que a semi-elipse 
não tocava o eixo das abcissas como deveria, mas não conseguiram explicar porquê. 
Alguns professores associaram a representação obtida com o facto dos zeros serem 
irracionais, contudo, nenhum conseguiu estabelecer uma conexão com os valores 
atribuídos pela calculadora aos pixels. Embora a calculadora trabalhe com números 
aproximados e não com o conjunto dos números reais, o facto dos zeros serem 
irracionais, como vimos no exemplo 1, é irrelevante para o caso. 
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Fig. 25 – Tarefas gráficas do workshop dos professores e visualização da representação gráfica na janela 
inicial da calculadora Casio fx-7400G (Cavanagh & Mitchelmore, 2003, p. 7). 

O exemplo utilizado na tarefa 4 ilustra bastante bem a necessidade de se observar 
com atenção o resultado produzido na calculadora e estabelecer a ligação entre a 
expressão algébrica da função e a representação gráfica obtida, pois, caso contrário, 
corre-se o risco de se admitir uma representação não aceitável. Todos os professores 
participantes no estudo copiaram a representação visualizada na janela inicial, até que 
um dos professores reparou que o que estava no visor não era correcto (o gráfico 

deveria ter inclinação positiva próximo da origem e um período de 
30
π  radianos, e não 

2.2 como parecia ter). Ninguém no grupo conseguiu explicar satisfatoriamente porque é 
que aparecia daquele modo no visor. Este exemplo mostra que o desconhecimento 
relativo ao modo como são atribuídos os valores aos pixels e é construída a 
representação gráfica faz desvalorizar a necessidade de relacionar a imagem que se 
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observa com a representação simbólica da função e, consequentemente, aceitar a 
representações gráficas produzidas pela calculadora. 

De igual modo, na tarefa 7, os professores assumiram que na janela inicial era 
visível o conjunto completo das soluções da equação sem que tenham relacionado a 
imagem com as expressões algébricas. Também na tarefa 5, todos os professores 
copiaram o gráfico directamente do visor não reconhecendo que não era representativo 
do gráfico da função. Um dos professores quis saber porque é que o gráfico parecia 
terminar abruptamente em 2.2x = − . A questão colocada pelo professor revela, mais 
uma vez, o desconhecimento relativo à resolução do visor de uma calculadora gráfica 
por um lado, e por outro, a falta de conexão entre a representação e a expressão analítica 
da função. Claro que ao acender os pixels para representar o gráfico a calculadora é 
obrigada a “escolher” a melhor aproximação relativa aos valores jy  que foram 
atribuídos a cada pixel de acordo com a janela definida, e sendo os valores muito 
pequenos, a representação sobrepõe-se sobre os pixels acesos para representar o eixo 
das abcissas.  

Segundo os autores, além das dificuldades já referidas, os pixels de ligação 
causaram dificuldades adicionais, tendo os professores mostrado alguma confusão ao 
repararem que quando o cursor percorre o gráfico (função trace), ocasionalmente, salta 
sobre alguns pixels. 

Os professores deste estudo deram bastante importância aos erros e equívocos que 
podem ocorrer quando se trabalha com uma calculadora gráfica, facto que deixaram 
bem patente na preparação da aula e sua apresentação no wokshop, com a inclusão de 
exemplos que salientavam as limitações da tecnologia. No entanto, segundo os autores, 
a questão da atribuição dos valores aos pixels não mereceu muita atenção por parte dos 
professores que tentaram, inclusive, evitar essas dificuldades assegurando que os pontos 
críticos, como vértices, intersecções, etc., fossem valores inteiros ou racionais simples 
que pudessem ser facilmente determinados sem considerar detalhadamente os valores 
atribuídos aos pixels.  

Relativamente à observação das aulas, os investigadores notaram um aumento na 
confiança dos professores em relação ao uso da calculadora gráfica. Todos os 
professores chamaram a atenção dos alunos para gráficos incompletos e representações 
parciais. No entanto, os exemplos eram em geral muito simples e os alunos, após alguns 
ajustes na janela, facilmente resolviam o problema. Apesar das intenções dos 
professores em evitar situações que levantassem dificuldades relativas aos valores 
atribuídos aos pixels, por vezes elas ocorreram. Os investigadores relatam o exemplo de 
uma professora que usava o projector para mostrar o gráfico da função 2y x=  e 
localizar o ponto onde 5y = . Quando a professora percorria o gráfico o cursor saltou de 
( )2.2, 4.84  para ( )2.3,5.29  e alguns alunos perguntaram porque é que o ponto de 
ordenada 5 não podia ser visto. A professora respondeu “neste momento, não me está a 
dar a resposta exacta e nós podemos nem sequer conseguir a resposta exacta, mas se nós 
fizermos zoom in talvez possamos conseguir o valor” (p. 13). O equívoco cometido pela 
professora revela falta de conhecimento quer em relação à operação de zoom, quer em 
relação à resolução do visor da calculadora e à precisão numérica. 

No que diz respeito ao desempenho dos alunos, estes tal como os do estudo 
anterior, preferiram usar escalas iguais e demonstraram dificuldades em interpretar 
gráficos produzidos com escalas diferentes. Poucos conseguiram explicar as operações 
de zoom da calculadora e o seu impacto nos gráficos. Todavia, os investigadores 
consideraram que houve melhorias substanciais nas respostas dos alunos deste estudo. 
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Enquanto no estudo anterior apenas 28% dos alunos conseguiu reconhecer uma vista 
parcial de uma parábola na janela inicial, neste 67% dos alunos rapidamente fez zoom 
out para obter um gráfico representativo da função quadrática. Para além disso 
cometeram significativamente menos erros relacionados com uma má interpretação dos 
valores das ordenadas. Esta melhoria deve-se, segundo aos autores, ao facto dos seus 
professores pedirem regularmente para os alunos interpretarem as coordenadas de 
pontos críticos.  

 
 

Conclusões 
 
Como vimos, quando se trabalha com uma calculadora gráfica, alunos e também 

professores, podem cometer erros de interpretação relativamente ao que é visualizado. 
A maioria destes erros deve-se à principal limitação técnica da calculadora gráfica – o 
facto de trabalhar com um número finito de pixels.  

Os resultados do estudo de Cavanagh e Mitchelmore (2003) apontam para a 
importância dos professores aprenderem sobre os erros e equívocos que podem surgir ao 
utilizar uma calculadora gráfica, pois, de posse dessa informação, os professores têm-na 
em conta na preparação das suas aulas e dão ênfase às limitações da tecnologia, ficando 
os seus alunos mais capacitados para a usar de forma eficaz. Estes investigadores 
referem que os resultados do seu estudo indicam que os professores têm que fazer mais 
do que apenas mostrar exemplos que revelem uma má interpretação do resultado 
produzido pela calculadora gráfica. É também necessário reforçar a ligação entre 
diferentes representações, chamando constantemente a atenção dos alunos para as 
possíveis discrepâncias entre o gráfico esperado e a imagem produzida no visor.  

O facto do professor conhecer o modo de funcionamento da calculadora e a 
confiança que tem acerca da compreensão das suas limitações técnicas é também um 
factor determinante para que a máquina possa ser utilizada como uma verdadeira 
ferramenta na aprendizagem da Matemática. Doerr e Zangor (2000), no seu estudo de 
caso, salientam que o conhecimento da professora acerca das limitações técnicas da 
calculadora gráfica a levou a encorajar os seus alunos a questionarem constantemente os 
resultados. A máquina deve ser vista como uma ferramenta cujos resultados precisam de 
ser confirmados com base nos conhecimentos matemáticos.  

O conhecimento acerca da máquina influencia também o tipo de uso que lhe é 
atribuído na sala de aula, os professores que se sentem pouco confiantes têm tendência a 
planificar as aulas de modo muito estruturado e em praticar um ensino centrado no 
professor (Cavanagh & Mitchelmore, 2003). Já os professores mais confiantes, são mais 
flexíveis relativamente ao uso da calculadora, encorajando os alunos a usarem-na 
livremente para calcular, explorar, confirmar ou verificar ideias matemáticas.  

As tarefas a serem propostas aos alunos são também uma condição essencial para 
que se possa tirar todo o partido das limitações e discrepâncias causadas pelas 
calculadoras, devendo ser cuidadosamente pensadas (Guin & Trouche, 1999). Neste 
ponto o trabalho colaborativo entre professores pode ser bastante importante em termos 
de planificação, discussão e elaboração de tarefas.  

Para terminar gostaria de citar um comentário de um aluno que me parece 
particularmente interessante: “a calculadora não é meramente um meio para efectuar 
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cálculos, também nos conduz à reflexão, ainda que não dispense a prova” (Guin & 
Trouche, 1999, p.222). 
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Resumo: Foi realizado um trabalho de investigação aplicada que incidiu sobre a utilização da tecnologia 
no ensino da Matemática, num domínio específico conhecido por cálculo algébrico simbólico. Referido 
comummente por CAS, trata-se de sistemas de computação algébrica, que permitem, com rapidez e 
correcção, fazer operações de manipulação simbólica, tais como decompor expressões em factores, 
resolver equações e sistemas de equações e calcular derivadas e integrais, entre muitos outros cálculos 
bastante complexos. Estando ao dispor um recurso tecnológico tão poderoso como este, importará obter 
mais conhecimento sobre o modo como ambientes de aprendizagens com CAS podem melhorar o 
desempenho dos alunos a Matemática. Tendo o trabalho realizado esse objectivo central, alunos de 
turmas do 10º e do 12º ano de uma escola secundária foram sujeitos a uma experiência de utilização do 
CAS em temas do programa desses anos de escolaridade. A calculadora usada foi a Texas TI - 92, que por 
ter uma versão do programa Derive e também um programa de geometria dinâmica permitiu uma 
diversidade ainda maior de abordagens, que acrescentou geometria ao tratamento gráfico e analítico das 
questões. Numa fase posterior do trabalho, com um grupo de alunos do 12º ano, procurou-se focar a 
investigação no contributo que uma metodologia de ensino baseada no CAS, como recurso disponível 
para todos os alunos, pode dar para o desenvolvimento de capacidades cognitivas de ordem mais elevada. 
Entre essas, estão as capacidades para investigar e explorar – que os actuais programas de Matemática 
dão ênfase, e que implicam a capacidade de observação, espírito crítico, e teste de conjecturas. Na 
comunicação a apresentar neste Encontro dar-se-á conta de um certo número de aspectos observados e de 
algumas evidências de resultados conseguidos. 
 

Introdução 
 

 Foi realizado um trabalho de investigação aplicada que incidiu sobre a utilização 
da tecnologia no ensino da Matemática, num domínio específico conhecido por cálculo 
algébrico simbólico. Referido comummente por CAS, trata-se de sistemas de 
computação algébrica que permitem, com rapidez e correcção, fazer operações de 
manipulação simbólica, tais como decompor expressões em factores, resolver equações 
e sistemas de equações e calcular derivadas e integrais, entre muitos outros cálculos 
bastante complexos.  
Estando ao dispor um recurso tecnológico tão poderoso como este, importará obter mais 
conhecimento sobre o modo como ambientes de aprendizagens com CAS podem 
melhorar o desempenho dos alunos a Matemática. 
Tendo o trabalho realizado esse objectivo central, alunos do 12º ano de uma escola 
secundária foram sujeitos a uma experiência de utilização do CAS em temas do 
programa desse ano de escolaridade. 
Procurou-se focar a investigação no contributo que uma metodologia de ensino baseada 
no CAS, como recurso disponível, pode dar para o desenvolvimento das capacidades 
para investigar e explorar – que os actuais programas de Matemática dão ênfase, e que 
implicam a capacidade de observação, espírito crítico e teste de conjecturas. 
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Desenvolvimento do projecto 
  
 O projecto desenvolveu-se em três fases, na Escola Secundária José Régio de Vila 
de Conde.  
 A primeira fase decorreu logo no início do ano lectivo e foi uma fase exploratória 
para testar, ao nível do funcionamento normal das actividades lectivas de uma turma do 
10º ano, as condições de aplicação de um novo recurso tecnológico. O tema do 
programa explorado foi o módulo inicial – resolução de problemas e sistemas.  

A segunda corresponde à aplicação de uma actividade já experimentada em anos 
anteriores com alunos do 12º ano – exploração do tema binómio de Newton e triângulo 
de Pascal , e decorreu ainda no primeiro período.  

A terceira é uma fase de aprofundamento, de duração prolongada, realizada 
durante o terceiro período do ano lectivo com alguns dos alunos da turma do 12º ano 
que participou na experiência anterior. É sobre esta última fase que esta comunicação 
incide. 

 
 

Fase de aprofundamento 
Nesta fase calendarizou-se um conjunto de tarefas, a resolver em blocos de uma 

hora e meia, entre meados de Abril e fins de Maio, durante uma ou duas vezes por 
semana, consoante as disponibilidades dos alunos, fora do seu horário lectivo. 

A calculadora usada foi a Texas TI - 92, que por ter uma versão do programa 
Derive e também um programa de geometria dinâmica permitiu uma diversidade ainda 
maior de abordagens acrescentando geometria ao tratamento gráfico e analítico das 
questões. 

Dos nove alunos participantes, dois tinham bom aproveitamento à disciplina de 
Matemática e os restantes com aproveitamento apenas suficiente. Cada aluno trabalhava 
autonomamente com a sua calculadora.  
 
As tarefas 

As tarefas desta fase diziam respeito ao tema do cálculo diferencial. As 
potencialidades do CAS são muito vastas nesta área e essa foi uma das razões pelas 
quais o CAS ganhou relevo como recurso didáctico.  
 As competências a desenvolver nos alunos incluem, tal como nas fases anteriores, 
as requeridas para explorar, descobrir e conjecturar regularidades e ainda as de verificar 
ou provar os resultados encontrados. Além dessas, as actividades implicavam os alunos 
no domínio de certas destrezas na área do cálculo diferencial, como a determinação de 
derivadas e seus zeros. 
 Procurou-se que as tarefas propostas seguissem, de certo modo, a sequência 
habitual quando um professor lecciona este tema do 12º ano: aquisição de destrezas nas 
regras de derivação; sua aplicação à determinação de extremos relativos de funções e 
a problemas de optimização. 

As tarefas elaboradas para aplicação nesta fase foram agrupadas em três partes, 
cada uma correspondendo à leccionação dos tópicos anteriormente referidos e a 
diferentes aspectos da utilização do CAS:  
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Parte I   Descoberta de regularidades  
Parte II   Visualização e múltiplas representações  
Parte III  Geometria dinâmica e problemas de optimização 

 O quadro seguinte apresenta um resumo das tarefas propostas. Entre essas foi 
escolhida uma para exemplificar o tipo de exploração realizada neste projecto. 
 

Quadro 1 

 Conjectura sobre a derivada de ordem n 
a) f(x)= e ax+b                   b) f(x)= x. ex 

Parte I 
Descoberta de regularidades  

c) f(x)= ln x              d) f(x)= x. ln(x) 

Extremos relativos na família de funções  
a) f(x)= x . e - n x  

Parte II 
Visualização e múltiplas 
representações: 
Gráficos e Cálculo  b) f(x)= x n. e – x  

Problema de optimização da área do rectângulo 
inscrito: 
 a) num triângulo  

Parte III 
Múltiplas representações: 
Geometria Dinâmica e Cálculo 

b) num círculo 

  
 
Exploração de uma tarefa da Parte II  

 

As tarefas desta parte, requeriam a exploração, tanto do ponto de vista gráfico, 
como algébrico, de algumas propriedades da família de funções:  

  f(x) =  x. e – n x
  e   f(x) = x n . e –  x ,  com n ∈ IN. 

 As funções da família da primeira tarefa só tinham um extremo relativo e 
pretendia-se que os alunos conjecturassem as suas coordenadas, enquanto na segunda 
era preciso também decidir o número de extremos relativos de cada elemento da família 
de funções.  

Os alunos teriam de concluir sobre o número de zeros da derivada e de extremos 
relativos para cada elemento da família das funções do tipo: 

 f(x) = x n . e –  x ,  com n ∈ IN. 
 

 

N f(x)  f ´(x)  Zeros de f ´ Extremos 
relativos 

1 x . e –x    

2 x2 . e- x    

3 x3. e –x    

…     

n xn. e –x    

N f(x)  f ´(x)  Zeros de f ´ Extremos relativos 

1 x . e –x (1-x) e-x 1 (1,1/e) 

2 x2 . e- x (2x-x2) e-x 0 e 2  (0,0) e (2, 4/e2) 

3 x3. e –x (3x-x3) e-x 0 e 3 (3, 27/ e4 ) 

…     

n xn. e –x (nx-xn ) . e-x 0 e n  (0,0) se n é par e ( 
n,nn / en) 



260 
 

Após completarem a tabela, e apoiados na visualização do gráfico de elementos da 
família de funções esperava-se que os alunos concluíssem: 

i) Há um zero da derivada se n=1 e para os outros valores da variável natural n o 
número de zeros da derivada é sempre 2. 
ii) Cada elemento da família tem um máximo e um mínimo relativos se n é par e 
apenas um máximo se n é ímpar.  
iii) As coordenadas dos extremos são: (0,0) para o mínimo, se n é par, e  (n, nn / 
en) para o máximo. 
 

Os alunos começaram por dividir o ecrã, uma possibilidade da calculadora que 
permitiu que visualizem o gráfico em simultâneo com o tratamento simbólico que iam 
fazendo. 

Mostraram agora muito maior destreza a determinar as sucessivas derivadas e 
zeros, e foi relativamente fácil chegar à generalização a expressão da derivada da 
família de funções, y´= (nx-xn ) . e-x , e dos zeros da derivada. 

E visualizavam de imediato as alterações no gráfico de cada novo elemento da 
família de funções f(x)= xn . e –x : 

 
Os alunos tiveram de fazer um estudo analítico cuidadoso para comprovar o que o 

gráfico lhes mostrava, especialmente para n ímpar, maior que um. Por exemplo, no caso 
n=3, vários alunos manifestaram surpresa pelo comportamento da função na vizinhança 
do zero da derivada, para x=0, que não mudava de sinal na sua vizinhança. De princípio, 
para estes alunos, os resultados da investigação à volta do número de extremos da 
família de funções não eram nada óbvios. Isto pode dever-se ao facto de, na turma, o 
tema do cálculo ter sido iniciado ainda há pouco, mas também à maior abstracção 
exigida neste estudo. A continuação da exploração, com o CAS a “fornecer” mais e 

n=1 n=2 

  

n=3 
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mais exemplos levou a uma compreensão gradual do que estava acontecer e, por fim, 
quase todos os alunos conseguiram obter o que se pretendia. 

O professor insistiu em que eles redigissem, de forma cuidadosa, as conclusões, 
actividade esta que demorou até sair bem, sempre com o professor a ouvir e corrigir as 
suas versões. 
 As conclusões da Sara: 
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Resultados obtidos 
 

Os alunos tiveram nesta parte do trabalho muito melhor desempenho a determinar 
as sucessivas derivadas e zeros, tanto sem o recurso do CAS, como com ele. Este foi 
utilizado no começo da exploração das actividades desta fase, para confirmar os seus 
cálculos iniciais à mão, depois para gerar novos exemplos, como a investigação 
requeria, para encontrarem regularidades e, por fim, para apoiar a verificação de 
resultados e generalizações. 

Nesta actividade, as potencialidades de visualização gráfica da calculadora 
ajudaram os alunos, primeiro, a tomarem contacto com o objecto matemático com que 
iriam lidar analiticamente, identificando alguns elementos da família de funções; depois, 
a comprovar os resultados a que chegaram visualizando os pontos cujas coordenadas 
tinham descoberto por via analítica. Esta espécie de interacção nos dois sentidos – 
gráfica e analítica – foi muito valorizada pelos alunos, porque achavam que dava 
sentido às manipulações algébricas que tinham feito, com CAS ou mesmo sem ele.  

O CAS ajudou não só a conjecturar a deriva de ordem n, o que os alunos fizeram 
sem dificuldade, como ajudou a clarificar a relação do zero da derivada de uma função 
(derivável) com a existência de extremos relativos da função. E, embora a 
investigação se pudesse propor aos alunos mesmo sem o CAS presente, a existência 
deste recurso facilita a realização de actividades com os objectivos pretendidos: pelas 
possibilidades gráficas da calculadora, facilmente se puderam obter os gráficos de várias 
funções da família e, pelas capacidades de cálculo simbólico foi enormemente facilitado 
o tratamento analítico de um considerável número de exemplos.  

É de notar, contudo, que mesmo estando disponível um recurso com a potência do 
CAS, essa compreensão por parte destes alunos só gradualmente foi adquirida. 
Naturalmente, perante o acumular dos exemplos fornecidos pelo CAS, por via simbólica 
ou gráfica, o aluno precisa de ter tempo para reflectir sobre eles. 

A exploração das tarefas desta parte implicavam um estudo mais aprofundado que 
as anteriores, colocando os alunos perante um tipo de questões que não é muito usual 
abordar nas aulas neste tema do programa do ensino secundário. Passou-se da 
determinação analítica de máximos e mínimos relativos de uma função, procedimento 
habitual neste tema, à investigação de regularidades sobre as mesmas questões, mas a 
um nível de maior generalização e abstracção, como é o estudo alargado, não a uma, 
mas a uma família de funções.  

 
Opinião dos alunos 

“ o cálculo analítico em conjunto com a visualização gráfica permite uma 
compreensão rápida das “consequências gráficas” dos nossos cálculos “ – Sara  
 “os momentos que tínhamos de conjecturar para chegar a uma expressão 
analítica…isso foi estimulante em termos da prática das várias regras e penso que 
desperta entusiasmo (pelo menos da minha parte) – Fábio.   
“gostei da interacção que houve nas aulas…”; “No final destas aulas “extra” de 
Matemática acho que foram aulas que me ajudaram não só a compreender melhor 
a matéria como a gostar mais de Matemática – Miriam . 
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Conclusões 
 

O quadro seguinte apresenta uma síntese das principais conclusões do estudo, 
incluindo as duas primeiras fases. 

 
 
 

Tarefa  Aspectos a destacar da experiência  

 Vantagens Dificuldades 

Fase 1 
“Problemas e 
sistemas” 
[Cálculo Algébrico] 

- A redução dos cálculos algébricos 
libertou mais tempo para a 
resolução de problemas, focando a 
atenção na interpretação e tradução 
para linguagem matemática; e 
permitiu resolver mais problemas 
que o habitual.  
- Possibilidade de ir “mais além“, 
ousando envolver os alunos na 
resolução de problemas que 
conduziam a equações não 
lineares28. 
-Metodologia que manteve os 
alunos concentrados na resolução 
dos problemas. 

- Sintaxe com o CAS  
- Insegurança nas próprias 
capacidades : “receio de não 
aprender”, manifestado por 
alguns alunos,  
-Em certos alunos29, muito 
desmotivados, a existência de 
um recurso como este não foi 
suficiente para lhes prender a 
atenção.  

Fase 2 
“O binómio de 
Newton e o triângulo 
de Pascal “ 
[Regularidades] 

- Sucesso da aprendizagem dos 
conteúdos do tema, que foi 
semelhante ao da aula sem CAS. 
- Exploração de actividades onde a 
pesquisa de regularidades, 
facilitada pelo CAS, conduzia à 
descoberta de propriedades.  
- Não houve dificuldades na 
utilização da calculadora. 
- Trabalho autónomo do aluno.  
-Maior concentração na aula. 
- Maior Incentivo para os alunos 
com deficit de motivação.  
 

- Certo desconforto sentido 
pela professora titular da 
turma, insegura da 
aprendizagem dos seus 
alunos, envolvidos que 
estavam num trabalho muito 
autónomo e com uma 
ferramenta didáctica que fazia 
os cálculos por eles.  
 

Fase 3  
 

- Ênfase no trabalho de pesquisa de 
regularidades, na generalização e 
verificação, em detrimento do 

- Ao longo das 4 tarefas 
continuaram a sentir 
dificuldades para generalizar. 

                                                 
28 Como no caso dos problemas envolvendo áreas e o teorema de Pitágoras,. 
29 Como alguns alunos do 10º ano do curso tecnológico  
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I Parte 
 “Conjectura sobre a 
derivada de ordem 
n” 
[Regularidades] 
 

trabalho mecanizado habitual neste 
tipo de actividade. 
- Progressão nas destrezas de 
cálculo algébrico. O CAS, ao 
possibilitar verificações rápidas e 
precisas deu feedback imediato às 
tentativas dos alunos, 
encaminhando-os para as respostas 
correctas. 
- Ajudou a tornar nítida a 
visualização de um padrão, pela 
possibilidade de obter grande 
número de exemplos, com rapidez 
e facilidade, que o CAS permite.  

Não se observaram 
progressos na capacidade 
para o fazer. 
 

II Parte 
“Extremos relativos 
numa família de 
funções”  
 [Múltiplas 
representações: 

Gráficos e Cálculo] 
 
 

 

 

 

 

 

II Parte 
[cont] 

-Os alunos puderam trabalhar em 
tarefas que exigiam uma actividade 
de investigação, de descoberta e 
generalização de propriedades que 
não é usual propor na aula, sem 
CAS, pelos cálculos demorados e 
repetitivos que implicam. 
- Aprofundamento de um tema do 
programa, abordando as mesmas 
questões habituais30, mas 
estendendo esse estudo a um nível 
de maior generalização e 
abstracção. 
- Investigação de propriedades da 
família de funções facilitada pela 
possibilidade de trabalhar em 
diferentes ambientes, 
nomeadamente os modos simbólico 
e gráfico do CAS, que explorados 
em alternância davam uma certa 
complementaridade às abordagens 
deste estudo.  
 
 
-Valorização, por parte dos alunos, 
das conexões entre as diversas 
representações do objecto de 
estudo, que sentem que os ajudou a 
compreender melhor31.  

- Apesar da diversidade de 
abordagens a compreensão do 
assunto e atingir as 
conclusões foi feito de forma 
gradual, precisando os alunos 
de tempo para reflectir sobre 
a muita informação que lhe 
chegava da calculadora.  
 
- Foram observadas algumas 
limitações da calculadora, 
originadoras de possíveis 
confusões nos alunos, se o 
professor não está avisado 
delas. 
 

                                                 
30 Como zeros e extremos relativos de uma função 
31 Foi o caso, por exemplo, da clarificação da relação entre o zero da derivada e os 
extremos relativos. 
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-Apropriação progressiva do 
domínio técnico da calculadora 
pelos alunos, reduzindo-se os 
problemas de sintaxe e utilizando 
este recurso de forma cada vez 
mais consciente e capaz. 
- Os alunos mantiveram confiança 
nas próprias capacidades de fazer 
“à mão“, não havendo o sentimento 
de receio de “não saber fazer”, sem 
CAS. 

III Parte 
 
“Rectângulo inscrito 
no 
triângulo/rectângulo” 
[Múltiplas 
representações: 

Geometria Dinâmica 
/ Gráficos/Cálculo] 

- A exploração dos novos 
ambientes permitiu uma 
diversidade ainda maior de 
abordagens, que acrescentou 
geometria ao tratamento gráfico e 
analítico. 
-Apresentação de novas 
abordagens, mais ricas, de 
problema de optimização. 
-A introdução de um novo 
ambiente não trouxe quaisquer 
dificuldades aos alunos, quanto à 
utilização de comandos e instruções 
relativas a esse novo ambiente. 
-Confrontou os alunos com novos 
desafios  

- Dificuldades de natureza 
matemática sentidas pelos 
alunos na adequada tradução 
para linguagem matemática. 

 
Os resultados apresentados anteriormente, que resultam dos inquéritos aos alunos 

e da observação do seu desempenho na experiência ao longo das diversas fases, 
apontam de uma forma geral, para: 
 - o reconhecimento do papel deste recurso, que ao libertar os alunos dos cálculos 

mais fastidiosos, permitiu que dispusessem de mais tempo para explorar 
actividades de investigação, como aquelas que conduzem à descoberta de padrões, 
formulação de conjecturas e sua validação; 

 - a viabilidade de propor aos alunos deste nível de ensino actividades 
diversificadas, onde as potencialidades do CAS favorecem a conexão entre 
diferentes representações do objecto matemático em estudo, seja ele, por exemplo, 
uma família de funções, ou um objecto geométrico como polígonos, e com isso 
poder-se ganhar uma visão mais integrada dos conceitos matemáticos;  

 - a possibilidade de tratar os assuntos com um nível de profundidade maior do que 
o habitual; 
Muitas das conclusões anteriores já foram evidenciadas noutros estudos de 

investigação sobre o uso do CAS. 
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Surpresas verificadas  

É curioso que os alunos, apesar de terem disponível uma máquina que pode 
efectuar rapidamente todos os cálculos algébricos, preferiam fazê-los por eles mesmo 
em muitas ocasiões. Isto foi verificado em todas as fases, mas de forma notória na 
última, quando era visível que tinham domínio sobre as regras de derivação. Denota que 
os alunos tinham uma noção do grau de razoabilidade da sofisticação dos cálculos a 
fazer, assim como mostra um uso criterioso da calculadora, reservando-a para os 
cálculos difíceis e laboriosos. 

Este facto é relatado também em experiências realizadas noutros países (Pierce 
,2002). 

 Os alunos que participaram na fase mais longa manifestaram, pois, uma certa 
forma de controlo sobre as suas próprias capacidades de cálculo, e alguns até atribuíram 
ao CAS uma melhoria das suas destrezas de cálculo. 

 
Implicações deste estudo  

Apesar de algumas incertezas, neste texto não discriminadas, próprias de um 
recurso tecnológico recente, e de algumas dificuldades que subsistem, mostrou este 
estudo que existem vantagens que deveriam ser aproveitadas desde já. Elas, como 
afirmado antes, incluem algumas das sugestões metodológicas mais recomendadas pelos 
programas, e são experiências inovadoras, reconhecidas em alguns países pelos 
benefícios no desempenho matemático dos alunos. Além do mais, as actividades 
propostas aos alunos suscitaram a sua adesão, entusiasta por vezes, e porque realizadas 
num contexto metodológico que os implicou na própria aprendizagem, podem ter 
contribuído para um enriquecimento das suas capacidades matemáticas. 

Assim sendo, a utilização deste recurso acompanhado de actividades apropriadas 
nas escolas do ensino secundário, pode ser recomendada para os espaços do tipo 
oficinas de Matemática, enquanto os professores não adquirem confiança suficiente 
para o usar na sua própria sala de aula.  
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Resumo: O presente texto decorre do trabalho do Grupo de Discussão dedicado ao tema “Software no 
ensino e aprendizagem da Matemática”. Orientações curriculares nacionais e internacionais apontam no 
sentido de uma valorização da integração de software na matemática escolar, no entanto, a investigação 
tem evidenciado que essa integração é sido lenta e pouco conclusiva relativamente ao impacto real que 
tem sobre as aprendizagens. Face à diversidade de softwares hoje disponíveis surge a necessidade de 
conhecer as suas potencialidades e limitações, avaliando, em cada situação, da sua adequação aos 
objectivos de aprendizagem estabelecidos. Deste modo, a dinamização deste grupo pretendeu promover 
uma reflexão em torno do lugar do software no ensino e na aprendizagem da matemática, encarado como 
recurso e como ambiente de aprendizagem, e do papel do professor e dos desafios decorrentes da sua 
utilização em sala de aula. A discussão destes aspectos emergiu da apresentação de várias comunicações 
que se agruparam em duas grandes temáticas: i) ferramentas computacionais e software, incluindo-se aqui 
os ambientes de geometria dinâmica, a folha de cálculo e os quadros interactivos; ii) a gestão curricular e 
a prática profissional com as TIC. A partir desta discussão identificamos um conjunto de dicotomias 
associadas ao uso das TIC e, em particular, de software na matemática que, do nosso ponto de vista, 
condicionam a sua adequada integração no processo de ensino e aprendizagem.  

 
 

Introdução 
 

As TIC têm sido apontadas, nas últimas décadas, como um ingrediente central no 
processo de mudança do ensino da matemática − assumidas quer como uma certa 
inevitabilidade decorrente da informatização da sociedade, quer como parte integrante 
de novas perspectivas sobre a natureza da matemática escolar e da aprendizagem na 
disciplina. 

Os documentos curriculares dos vários níveis de escolaridade, no nosso país, têm 
vindo desde a década de 90 a incluir explicitamente as TIC nas suas orientações para o 
ensino, no entanto, especialmente no que diz respeito à utilização sustentada e 
continuada de software, o impacto nas práticas profissionais não tem sido muito 
significativo. Nos últimos anos têm-se multiplicado as iniciativas para fomentar a 
utilização das TIC pelos professores, nomeadamente, as plataformas www, mas não 
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encontramos iniciativas com grande repercussão na criação de ambientes de 
aprendizagem apoiados na utilização de software. 

Internacionalmente, a situação das TIC no ensino da matemática também merece 
reflexão. Kynigos, Bardini, Barzel & Maschietto (2007) reconhecem que, embora tendo 
existido um esforço por parte de muitos países europeus no financiamento de iniciativas 
que visam a promoção do uso das TIC, não ocorreu a tão esperada expansão. Autores 
conceituados que se têm dedicado à investigação nesta área apontam também algumas 
fragilidades nos resultados que vêm a ser apresentados (Kieran & Drijvers, 2006). 
Como referem, a investigação tem tido: 

 
dificuldade em fornecer evidência de melhorias na aprendizagem através 
dos meios tecnológicos, assim como em compreender a influência da 
tecnologia na aprendizagem. Em suma, o optimismo original no que diz 
respeito aos benefícios da tecnologia (…) ficou bastante mais diluído. (p. 
206) 
 
Perante este panorama parece legítimo interrogarmo-nos: Qual o lugar das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem de matemática? A verdade é que não é possível 
retroceder: as TIC estão por todo o lado, fazendo parte do nosso quotidiano. Se, por um 
lado, essa é uma realidade incontornável, por outro, muitos dos estudos realizados 
permitem-nos perceber a necessidade de continuar a investir nesta área, cogitando 
outros percursos. A utilização de software na matemática escolar constitui também uma 
recomendação curricular importante, nacional e internacionalmente, sendo encarada 
como uma contribuição significativa no sentido de promover a compreensão dos 
conceitos, a exploração de diversas representações e de as relacionar, a investigação de 
propriedades e de relações matemáticas, os processos de natureza indutiva e 
experimental, a generalização e os processos argumentativos e a modelação, entre 
outros. Para concretizar estas orientações o professor tem hoje disponível uma enorme 
variedade de softwares, em relação aos quais há que conhecer as suas potencialidades e 
limitações, avaliando, em cada situação, da sua adequação aos objectivos de 
aprendizagem estabelecidos. 

 
 

A diversidade de softwares e a sua avaliação 
 

A diversidade de softwares existente é um dos aspectos a ter em conta quando se 
pretende inferir o seu papel no ensino e aprendizagem da matemática. Numa 
classificação breve poderemos encontrar várias categorias de programas que estão 
disponíveis e acessíveis aos professores e alunos. Os tutoriais são sistemas onde o 
computador desempenha praticamente o papel do professor tendo as suas raízes nos 
pressupostos do ensino programado. Surgem aqui diversos tipos de software 
envolvendo essencialmente as modalidades de exercício e prática, jogos e simulações. 
No caso da modalidade de exercício e prática aparecem versões electrónicas de 
exercícios que o aluno deve resolver apelando essencialmente à memorização e 
repetição de procedimentos. Os jogos são uma outra modalidade de software onde o 
aluno tem alguma liberdade de interacção e descoberta das relações que se estabelecem 
num dado contexto, constituindo-se numa forma divertida de aprender conceitos que 
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podem por vezes apresentar configurações complexas, difíceis de simular na prática. As 
simulações e a modelação referem-se essencialmente à possibilidade de reproduzir no 
computador modelos de fenómenos do mundo real que não poderiam ser trabalhados 
pelos alunos com papel e lápis com igual qualidade e realismo. A simulação e a 
modelação constituem ambientes onde o aluno pode desenvolver hipóteses e testá-las, 
analisando resultados obtidos. 

Uma outra categoria de software, que apresenta um leque bastante amplo de 
utilizações, reporta-se ao uso do computador como ferramenta. Processadores de texto, 
bases de dados, programas de cálculo e de geometria dinâmica, são alguns dos 
exemplos deste tipo de ferramentas. Aqui é necessário que o professor conheça bem as 
suas potencialidades para poder tirar partido da sua utilização no processo de ensino e 
aprendizagem. 

No que se refere às questões relacionadas com a aprendizagem, podemos de uma 
forma simplista considerar que os softwares educativos se podem situar entre um 
paradigma behaviorista e um paradigma construtivista. Tendo em conta a categorização 
apresentada acima, podemos considerar que os tutoriais apresentam essencialmente 
características mais próximas do behaviorismo, enquanto que os programas que utilizam 
o computador como uma ferramenta se situam mais próximos de um paradigma 
construtivista. Esta classificação não deve ser encarada numa perspectiva fechada, mas 
antes como um contínuo onde um software pode apresentar características mais 
próximas de um pólo ou do outro. Neste contínuo podemos considerar que há outros 
paradigmas como o cognitivismo e o construtivismo social, dado que não podemos 
separar o software de quem o utiliza, o professor e o aluno, e do contexto social em que 
o faz. Esta abordagem remete-nos para os construtos de génese instrumental e técnica, 
centrados nas actividades que envolvem o binómio aluno-ferramenta. Estes referem-se 
às relações entre o aluno e a ferramenta, estando em jogo a identificação do ponto a 
partir do qual este escolhe recorrer à tecnologia para levar a cabo a actividade 
matemática e a determinação da extensão com que a tecnologia pode funcionar como 
uma ajuda efectiva que acompanhe os seus objectivos matemáticos. O facto de alguns 
ambientes de aprendizagem, proporcionados pelo software, envolverem conhecimentos 
de nível avançado em domínios complexos e pouco estruturados, leva-nos a considerar 
a teoria da flexibilidade cognitiva como uma abordagem a ter em conta quando 
pretendemos que os alunos adquiram esses conhecimentos e os transfiram para novas 
situações. Trata-se de uma teoria que tem em conta a capacidade que o sujeito tem de, 
perante uma situação nova (ou problema), reestruturar o conhecimento para resolver a 
situação (ou o problema) em causa. A flexibilidade cognitiva resulta, não só, do modo 
como o conhecimento é representado, mas também da análise de muitos casos, 
desenvolvendo, deste modo, a capacidade de constituir esquemas que permitam a sua 
interpretação.  

A avaliação do software é também uma das questões a considerar quando 
pretendemos inferir da qualidade das ferramentas a utilizar no processo de ensino e 
aprendizagem. Tendo em conta os resultados da investigação há algumas 
recomendações que deverão ser observadas quando se trata da avaliação de software 
educativo. Uma dessas dimensões tem a ver como carácter multidimensional dessa 
avaliação, articulando, sobretudo, as dimensões psicológica, didáctica e tecnológica. 
Estas dimensões podem incidir em três planos de análise que englobam o produto 
propriamente dito, a sua utilização em contextos concretos e os resultados da 
aprendizagem mediatizada por estes contextos. A avaliação poderá também visar a 
orientação dos professores no conhecimento e possibilidades do uso do software para 
que estes possam fazer a sua efectiva integração no currículo. 
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A discussão no grupo 
 

Este grupo de discussão teve como objectivo promover uma reflexão sobre o papel 
e o lugar do software no ensino e na aprendizagem da matemática, através das várias 
comunicações apresentadas e do debate subsequente nas várias sessões. Os aspectos que 
consideramos centrais para esta discussão foram os seguintes: 

- Reflectir sobre o lugar do software no ensino e na aprendizagem da matemática, 
como recurso e ambiente de aprendizagem; 

- Questionar a natureza de algumas ferramentas computacionais mais utilizadas e de 
algumas que começam agora a emergir com algum destaque; 

- Identificar os diferentes tipos de software utilizados na sala de aula e discutir os 
ambientes de aprendizagem criados por estes; 

- Reflectir sobre a complexidade dos conceitos matemáticos envolvidos na 
utilização de determinados tipos de software didáctico; 

- Questionar as condições para o desenvolvimento de experiências de utilização de 
software mais prolongadas no tempo, de modo a podermos inferir sobre a 
influência destes ambientes no ensino e aprendizagem; 

- Conhecer o nível de participação dos professores no desenvolvimento e avaliação 
do software que utilizam; 

- Discutir o papel do professor e os desafios decorrentes da utilização de software na 
aula de Matemática. 
As comunicações propostas para este grupo de discussão incidiram 

fundamentalmente em dois grandes pólos: i) Software e ferramentas computacionais: os 
ambientes de geometria dinâmica, a folha de cálculo e os quadros interactivos, ii) a 
gestão curricular e a prática profissional. 

 
i) Software e ferramentas computacionais  

• Ambientes de geometria e matemática dinâmica e folha de cálculo 
As comunicações neste grupo tiveram uma incidência particular sobre os 

ambientes de geometria dinâmica, um tipo de software que ganhou importância nas 
práticas profissionais dos professores. Aparentemente, estes são de fácil integração nas 
práticas dos professores e articulam-se com relativa facilidade com as orientações 
programáticas dos vários níveis de escolaridade, como se encontra bem expresso nas 
comunicações. Os estudos apresentados evidenciam modos de utilização muito 
diversificados, destacando-se, contudo, como elemento comum, a possibilidade de 
favorecer a integração de várias representações e o estabelecimento de conexões 
matemáticas. 

Aos softwares de geometria dinâmica já conhecidos veio mais recentemente 
juntar-se o Geogebra, que possibilita o trabalho simultâneo no ambiente geométrico e 
algébrico e é de utilização livre. Devido ao facto de começar agora a ser usado na sala 
de aula, torna-se necessário desenvolver investigação em torno da sua utilização, por um 
lado, para identificar as suas vantagens para a aprendizagem em relação a outros 
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softwares e, por outro, para compreender se haverá dimensões da actividade com os 
ambientes de geometria dinâmica que poderão sair diminuídas neste caso. 

A folha de cálculo está presente no mundo da educação há cerca de 30 anos, 
constituindo um dos primeiros recursos tecnológicos a ser utilizado com os alunos na 
disciplina de Matemática. No nosso país, a investigação sobre a integração deste recurso 
no ensino da matemática começou ainda na década de oitenta e, desde então, embora 
tendo menor expressão que a investigação em torno dos ambientes de geometria 
dinâmica, tem suscitado o interesse por parte de diversos investigadores. No caso das 
comunicações apresentadas, verificou-se o uso privilegiado da folha de cálculo nos 
níveis de escolaridade mais elementares, no apoio aos alunos na transição da aritmética 
para a álgebra e como uma ferramenta importante na resolução de problemas. 

A partir das comunicações apresentadas levantam-se um conjunto de questões a 
explorar, sobre as quais importa reflectir: 

- Qual a função principal do software no processo de ensino de aprendizagem? 
- Quais as características do software que mais se destacam? 
- Como se caracteriza a actividade do aluno com o software quando comparada com 
a actividade realizada com papel e lápis? 
- Como é que os alunos lidam com a complexidade do conhecimento envolvido na 
utilização proporcionada pelo software? 
- O surgimento de software de utilização livre, como o Geogebra, poderá facilitar a 
sua integração no ensino? 
 

• Quadros interactivos 
As comunicações apresentadas e o debate em torno deste tema permitem perceber 

do interesse crescente neste tipo de tecnologia que está a chegar a muitas escolas. Sendo 
um recurso novo no nosso país, não encontramos ainda investigação significativa sobre 
o modo como está a ser utilizado na sala de aula. No entanto, partindo de experiências 
pontuais, começa-se a perceber que o facto de este permitir uma grande diversidade de 
modos de utilização, pode constituir uma dificuldade para o professor, que não saberá 
como poderá integrá-lo de modo a constituir um elemento favorável à aprendizagem. 
Adicionalmente, a investigação a nível internacional, discutida neste grupo, não 
apresenta evidências inequívocas das suas potencialidades específicas para a 
aprendizagem na matemática. 

Este recurso tecnológico é designado na língua inglesa por Whiteboard e na nossa 
língua por Quadro Interactivo. Que interactividade está em causa na utilização deste 
recurso? Esta é uma questão de investigação que nos parece interessante explorar 
futuramente, na medida em que a interactividade aparece muitas vezes como uma das 
principais potencialidades deste recurso, sendo, com frequência, associada à motivação 
dos alunos. A entrada do Quadro Interactivo na sala de aula parece necessariamente ter 
implicações nas rotinas do professor, contudo, não é ainda possível perceber até que 
ponto este altera também a actividade do aluno, de um modo significativo. 

Muitas questões levantam-se, ainda, no que diz respeito à utilização do Quadro 
Interactivo na aula de Matemática. Destacamos algumas destas: 

- Quais as vantagens que apresentam relativamente à utilização do computador na 
sala de aula? 
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- Até que ponto os quadros interactivos podem vir a mudar substancialmente o 
modo como se aprende matemática na sala de aula? 

- Que desafios se levantam ao professor na sua utilização? 
- Como poderemos caracterizar este tipo de aulas? Qual a sua dinâmica? 
- Qual o papel do aluno durante a utilização do quadro pelo professor ou pelos seus 

pares? 
 

ii)  Gestão curricular e prática profissional 
A investigação tem mostrado que a introdução de determinada ferramenta 

computacional no processo de ensino e aprendizagem não conduz necessariamente à 
transformação das práticas lectivas, dependendo esta, em primeira instância, de uma 
mudança de todo o ambiente de aprendizagem (Chiappini & Reggiani, 2003). A 
chegada de recursos tecnológicas de utilização mais complexa à escola, como é o caso 
dos Quadros Interactivos, levanta-nos questionarmos: até que ponto estes poderão ser 
integrados com sucesso nas práticas quando existem notórias dificuldades na integração, 
por exemplo, do uso do computador com software educativo relativamente simples? 

Os momentos de debate que ocorreram no grupo, por diversas vezes, trouxeram 
para discussão a questão recorrente de pensar como se produz a indução do professor na 
integração de software didáctico na prática de sala, em particular, de uma forma que 
favoreça o uso sistemático e continuado no tempo. A existência de formação inicial 
substancial nesta temática e de formação contínua em contextos favoráveis à 
experimentação pelo professor, apoiada pelos seus pares, são aspectos destacados das 
comunicações apresentadas. O papel das instituições, na criação e manutenção das 
condições adequadas para o uso dos computadores pelos alunos, foi também 
considerado um elemento-chave neste processo. 

A partir daqui levantam-se algumas questões quanto à gestão curricular e prática 
do professor no contexto da utilização de software: 

- Que contextos podem favorecer a integração curricular das TIC na matemática? 
- Quais os principais desafios da integração curricular das TIC para o professor de 
matemática? 
- Qual o nível de conhecimentos que o professor deve ter dos softwares que utiliza? 
- Face à diversidade de recursos tecnológicos, qual a formação em TIC de que 
necessita o professor de matemática? 

 
 
Software no ensino e aprendizagem da Matemática: Alguns mitos e dicotomias 

 
A introdução de software na disciplina de Matemática aparece, por vezes, 

associada a um conjunto de mitos e de dicotomias que importa identificar de modo a 
reflectirmos sobre o papel que os recursos tecnológicos podem ter junto dos alunos, 
apoiando-os na aprendizagem. Estes estiveram presentes, em diversos momentos, no 
debate no grupo. 
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• Novas Tecnologias versus Velhas Tecnologias: expressa uma certa concepção 
de que as TIC são Novas Tecnologias que vêem substituir os recursos 
anteriormente utilizados, tornando-os obsoletos (na realidade, em muitos casos, 
haverá grande vantagem na sua coexistência); 

• Descentração da matemática com as TIC versus Centração na matemática sem 
as TIC: nesta perspectiva a tecnologia sobrepõe-se à matemática, fazendo com 
que o foco da atenção do aluno se centre na tecnologia em vez de na 
matemática; 

• Quantidade de conhecimentos que se aprendem com as TIC versus Natureza das 
aprendizagens com as TIC: o reconhecimento da rapidez com que se efectuam 
determinados procedimentos com o auxílio de software aparece, por vezes, 
associado à ideia de que é possível aprender muito mais, em termos 
quantitativos, desconsiderando-se a natureza das aprendizagens realizadas com 
ou sem as TIC; 

• TIC como diversão versus Matemática como trabalho: atribui ao uso das TIC um 
carácter lúdico em oposição ao trabalho em matemática, sem estes recursos, 
como uma obrigação; 

• Uso das TIC em espaços exteriores à aula de Matemática versus Trabalho na 
Matemática na aula de Matemática: a utilização das TIC tende a decorrer fora do 
espaço físico da aula de Matemática e em áreas curriculares não disciplinares, 
carecendo de maior articulação com a actividade normal da disciplina. 

Tais mitos e dicotomias estão, em alguns casos, associados a uma certa pressão 
social e política no sentido da infusão das TIC na escola, conduzindo a uma visão da 
tecnologia como um fim em si mesma ao invés de um meio para aprender matemática. 
A introdução das TIC no processo de ensino e aprendizagem precisa ser acompanhada 
por investigação sustentada que nos permita perceber como professores e alunos se 
apropriam desses recursos. Sabe-se que o processo de génese instrumental, que permite 
a gradual transição da utilização de um artefacto tecnológico (objecto material) para o 
uso enquanto um instrumento que é integrado na actividade, é complexo e lento e difere 
de aluno para aluno (Guin & Trouche, 1999). No caso dos alunos portugueses, ainda 
sabemos muito pouco acerca do modo como ocorre esse processo relativamente ao uso 
computador no trabalho com os diversos softwares. A investigação sobre a utilização de 
software no processo de ensino e aprendizagem tem, pois, um longo caminho a 
percorrer, constituindo uma agenda importante para a comunidade de educadores 
matemáticos. 
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Resumo: O professor e o aluno assumem um papel determinante para uma utilização das tecnologias na 
aula de matemática consistente com as actuais recomendações do currículo. Ao professor são lançados 
vários desafios que passam pela preparação de actividades que envolvam activamente os alunos de uma 
forma a tornar as aprendizagens mais eficazes. Neste estudo apresenta-se e discute-se uma taxonomia 
composta por três níveis utilização pedagógica do computador na aula de matemática por professores 
estagiários: como acessório, centrada no professor e centrada no aluno. 

 

 
Introdução 

 
As progressivas alterações nos currículos de Matemática têm vindo a atribuir às 

tecnologias um lugar cada vez mais consistente. Hoje, a calculadora gráfica é de 
utilização obrigatória no ensino secundário e a utilização do computador é 
explicitamente recomendada. A tecnologia, se for integrada de forma inteligente com o 
currículo e articulada com metodologias convenientes, produz ganhos de aprendizagem 
reais e visíveis (Smith, 2002). Pode não ser possível destrinçar se estes ganhos resultam 
directamente do uso da tecnologia ou se decorrem da interpretação do currículo e das 
estratégias de ensino renovadas. Mas, tal como Smith pergunta, será importante querer 
isolar a origem da melhoria dos resultados? Claro que esta questão não é determinante, 
sobretudo quando há evidências de que as duas coisas em sintonia produzem melhores 
resultados de aprendizagem. A este propósito podemos acrescentar que a união entre a 
resolução de problemas e a utilização das tecnologias tem como vantagem essencial o 
poder que cada um destes elementos pode acrescentar ao outro; por outras palavras, a 
tecnologia muda a forma como um problema de Matemática é resolvido e 
compreendido (ou até formulado) e, ao mesmo tempo, as ideias matemáticas 
desenvolvem-se mercê das características e capacidades das ferramentas utilizadas 
(Carreira, 2003). Em suma, os computadores e as situações problemáticas são dois 
elementos que actuam em reciprocidade como mediadores da actividade dos alunos.  
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Tecnologias na aula de Matemática, porquê e como? 
 
Uma das vantagens que advém da utilização das tecnologias no ensino da 

Matemática, é o facto de permitirem visualizar com grande prontidão. A possibilidade 
de visualização faz atenuar a necessidade de abstracção e de idealização, tornando as 
ideias menos herméticas e mais perceptíveis. A visualização matemática é, assim, um 
processo importante e mesmo fundamental do raciocínio matemático. A integração da 
visualização no processo de ensino/aprendizagem da Matemática promove a intuição 
matemática e dá sentido a muitos resultados e processos, além de oferecer um meio de 
expressão de um grande leque de conteúdos matemáticos. Desta forma, os alunos não 
apenas aprendem Matemática, quando recorrem a ferramentas tecnológicas, como 
também aprendem novas formas de pensar e encontram caminhos para desenvolverem a 
sua própria Matemática. Ao permitirem, não apenas a simplificação dos cálculos mas 
também a visualização de gráficos, de esquemas e de representações matemáticas, as 
tecnologias contribuíram para mudar a própria natureza dos problemas que são 
importantes na Matemática e os métodos que os matemáticos utilizam para os investigar 
(NCTM, 1991). Estas alterações impelem forçosamente a uma mudança no ensino da 
Matemática. 

O acesso à tecnologia permite tornar a Matemática um assunto de laboratório, na 
medida em que proporciona aos alunos a possibilidade de desenvolver conhecimentos 
matemáticos que emergem das suas experiências concretas (NCTM, 1994). A 
tecnologia, ao executar grande parte dos cálculos, permite que o aluno explore uma 
maior variedade de situações, testemunhando a verdadeira natureza dos processos 
matemáticos e envolvendo-se em aplicações com dados realistas, em substituição das 
usuais simplificações destes. Como consequência, os alunos podem melhorar e ampliar 
significativamente as suas aprendizagens. Hoyles & Noss (2003) sublinham que as 
tecnologias surgiram para nos aliviar do trabalho mais rotineiro, mais monótono, mais 
repetitivo e até pouco interessante. Mas ao aliviar-nos deste trabalho, vêm permitir 
investir em conhecimentos e capacidades de nível superior, tais como saber interpretar 
um gráfico, fazer conjecturas, ser capaz de relacionar conceitos e utilizá-los, saber 
analisar criticamente os resultados obtidos, investigar, ser versátil em representações 
matemáticas diversas.  

 
Resistências à introdução das tecnologias 

 
Apesar das razões enunciadas para a utilização das tecnologias, existem ainda 

algumas resistências sobre as quais importa olhar. 
 Os professores continuam a manifestar dificuldade em usar o computador na sala 

de aula de matemática, apesar da evolução tecnológica que se tem registado ao longo 
dos últimos anos. O esforço recente para dotar as escolas de computadores e o 
surgimento de software adequado ao ensino da matemática não parece ter tido a 
correspondência desejada nas práticas dos professores e, muito menos, na aula de 
Matemática. A utilização do computador na sala de aula está longe de ser uma prática 
comum. A mudança do papel do professor e do aluno na aula com tecnologias constitui 
uma das maiores resistências à sua utilização. Não obstante a utilização das tecnologias 
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mostrar ser algo que agrada aos alunos e os motiva, o professor continua a sentir 
insegurança em gerir uma aula com tecnologias, por diversas razões. O computador ou a 
calculadora gráfica incentivam a curiosidade, entusiasmam os alunos na descoberta, 
originam o surgimento de questões não imaginadas. Tudo isso cria, por vezes, um 
ambiente de aula com mais movimento, mais ruído, mais dificuldades, mais sobressaltos 
e receios para o professor. Assim, é hoje amplamente reconhecida a necessidade de os 
professores serem apoiados por outros colegas nas aulas com tecnologias, como referem 
diversos autores (Santos, 2000; Almiro, 2005). Santos (2000) faz até a advertência de 
que uma experiência mal sucedida com o computador na sala de aula pode dar origem a 
que o professor não volte a tentar. A ideia de que é imperativa uma mudança substancial 
no papel do professor na sala de aula continua a ser uma recomendação oportuna 
(Laborde & Perrin-Glorian, 2005).  

 
O papel do professor e dos alunos na aula com tecnologias 

 
Na aula com tecnologias, o professor deixa de ser o detentor e transmissor 

incontestável do conhecimento e passa a ser co-aprendente com os seus alunos (Ponte, 
2000). A ideia de professor como alguém que teve uma formação superior em 
determinado momento e que a admitia como suficiente ao longo da sua vida profissional 
está hoje aniquilada. Não basta que tenha conhecimento das novidades tecnológicas, ele 
precisa também de aprender a seleccionar as mais adequadas às suas aulas. Em suma, o 
professor tem de estar atento às mudanças que surgem, tem de aprender a perceber o 
que é mais adequado às suas práticas e encontrar formas produtivas e viáveis de integrar 
novos recursos no processo de ensino/aprendizagem da matemática. Tem de estar 
preparado para aprender continuamente e, muitas vezes, com os seus alunos.  

Esta nova forma de encarar o papel do professor é talvez uma das maiores 
dificuldades que se lhe colocam. Nem todos os professores estão preparados para aceitar 
esta mudança no seu papel. Ponte (2000) considera que a relação professor-aluno pode 
ser profundamente alterada pela utilização das tecnologias, particularmente, quando elas 
são usadas com alguma regularidade. Os professores e, em particular os estagiários, 
sentem alguma dificuldade em lidar com esta modificação que é tendencialmente 
sentida como fraqueza ou insegurança: chegar perto dos alunos e não saber dar resposta 
imediata a uma dúvida ou não conhecer exaustivamente o funcionamento de uma 
determinada ferramenta ainda é para muitos professores um sinal de inferioridade. A 
utilização das tecnologias conduz frequentemente ao surgimento de situações na aula 
que não tinham sido pensadas inicialmente, porque a aula deixa de estar totalmente nas 
mãos do professor e passa a ser também dominada pelo computador e pelo próprio 
desempenho dos alunos (Santos, 2000). Desta forma, o professor é obrigado a investir 
fortemente na preparação das suas aulas e o receio de ter de recorrer à improvisação só 
pode ser aliviado “com grande reforço no que diz respeito à preparação, nomeadamente 
de uma maior fluência computacional da sua parte e de uma planificação mais 
detalhada” (Santos, 2000, p.77-78). 

A utilização das tecnologias na sala de aula veio trazer ao aluno um maior 
protagonismo na sua própria aprendizagem; de um papel passivo de ouvinte atento do 
saber do professor, passou a ter um papel activo de participante na construção do seu 
saber e do saber partilhado na sala de aula. Quando a tecnologia está presente na aula de 
matemática o aluno tem um campo de experiência no seu horizonte e é nesse ambiente 
que ele poderá desenvolver conjecturas, testá-las, eventualmente refutá-las e comunicar 
as suas conclusões (Matos, 1991). A utilização do computador influencia não apenas a 
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forma como a matemática é aprendida mas as concepções dos alunos sobre esta 
disciplina e sobre o papel que atribuem às próprias ferramentas tecnológicas.  

Num ambiente marcado pela utilização das tecnologias há uma maior quantidade 
de exemplos e contra-exemplos, num menor espaço de tempo, os alunos são 
encorajados a observar e a conjecturar, há a possibilidade de trabalharem com múltiplas 
representações, há um desenvolvimento de atitudes positivas relativamente à aula de 
matemática e uma redução da ansiedade e do medo de cometer erros. Um uso mais 
sistemático das tecnologias na sala de aula tem como consequência que os alunos 
discutem mais entre si mas a comunicação incide essencialmente na actividade que 
estão a desenvolver e há menos dispersão por assuntos externos à aula.. 

 
O uso de taxonomias para caracterizar o modo de utilização das tecnologias 

 
A forma como os professores introduzem as tecnologias na sala de aula tem 

merecido um olhar atento de vários autores. Pierce e Stacey (2001) consideram que a 
introdução das tecnologias no ensino e aprendizagem da matemática pode ter lugar a 
dois níveis: funcional e pedagógico. Embora não clarifiquem o que define cada um 
destes níveis, a distinção parece estar primordialmente relacionada com o papel dos 
alunos na aula e com o acesso dos alunos às ferramentas. Na perspectiva funcional, a 
utilização das tecnologias parece estar confinada ao professor, cabendo aos alunos o 
papel de meros espectadores. Em contrapartida, será considerado um nível pedagógico 
aquele que tem lugar num contexto educativo, disciplinar ou não, mas em que há 
interacção directa do professor e dos alunos com as ferramentas tecnológicas. Com 
efeito, passar à prática o conceito de tecnologia como ferramenta pedagógica implica 
aspectos essenciais, tais como repensar os métodos e os propósitos da aprendizagem da 
matemática, o papel do professor e o papel do aluno, a natureza das actividades a 
realizar e a gestão do ambiente da aula (Kokol-Voljc, 2003). Por outro lado, a visão da 
tecnologia como ferramenta educacional não pode ser desligada da forma de uso que 
emana do próprio instrumento tecnológico. O conceito de ferramenta pedagógica é 
inseparável do uso que dela se faz. Os computadores e as calculadoras podem ser 
utilizados como ferramentas pedagógicas quando se verificam simultaneamente três 
condições cruciais: o tópico, o objectivo e o ser oportuno. Por consequência, o conceito 
de perspectiva pedagógica está relacionado com o uso da ferramenta e depende de 
quem a utiliza e da situação da aula em que é utilizada. 

Galbraith (2002) e Goos (2005) desenvolveram uma taxonomia para a utilização 
das tecnologias pelos professores de Matemática. No nosso entender, esta taxonomia 
permite distinguir melhor as várias formas de professores e alunos utilizarem as 
tecnologias. Estes autores elaboraram um conjunto de metáforas para descreverem 
como é que as tecnologias podem abrir caminho para incorporar novos papéis no 
ensino. Assim, quando a utilização da tecnologia não parte da sua própria iniciativa e 
vontade, mas é uma implementação que surge de uma imposição do sistema educativo, 
estamos perante uma acção dominadora (technology as master) das tecnologias sobre as 
práticas do professor. Hoje é exigido aos professores o recurso ao computador para a 
elaboração de uma grande quantidade de tarefas na escola. Muitos dos professores não 
se encontravam preparados nem motivados para esta mudança, mas tiveram de encarar e 
ultrapassar esta dificuldade. Embora esta acção dominadora esteja menos presente na 
sala de aula, também lá se poderá encontrar. Uma vez que, actualmente, é recomendado 
o recurso às tecnologias na disciplina de matemática, os professores estagiários, por 
serem aqueles que têm de abrir as portas da sua sala de aula aos orientadores, podem vir 
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a sofrer esta acção dominadora. A calculadora gráfica é de utilização obrigatória e o 
computador é amplamente recomendado. Um professor estagiário, mesmo sem vontade 
genuína, vai procurar responder às expectativas que o rodeiam. O recurso à tecnologia 
resulta do cumprimento de uma obrigação, num momento específico e determinado.      

Num segundo nível de utilização, já não predomina a imposição ou a exortação 
para a utilização das tecnologias. O professor já manifesta atenção e interesse pelos 
avanços da tecnologia, procura conhecê-los e utilizá-los. Por exemplo, o computador é 
usado para a elaboração de materiais de apoio e como suporte das suas aulas, 
nomeadamente através do PowerPoint. Contudo, não existe ainda qualquer mudança nas 
actividades na sala de aula. Galbraith (2002) e Goos (2005) consideram que esta é uma 
utilização da tecnologia como uma serva (technology as servant).  

Estas duas perspectivas parecem encaixar-se no nível funcional, na medida em 
que não introduzem uma alteração profunda nas actividades na sala de aula nem 
permitem ao aluno um contacto directo com as ferramentas. São meros observadores 
dos recursos tecnológicos, embora possam considerar que a aula se tornou mais 
colorida, mais moderna, com uns adereços fora do tradicional. Ao nível das 
aprendizagens não há nada de novo – o papel do professor e do aluno no processo de 
ensino/aprendizagem não se alteram.  

Isto não quer dizer que não possam surgir situações interessantes mesmo que os 
alunos não tenham acesso ao computador na aula de matemática; o importante é que as 
actividades a apresentar aos alunos sejam suficientemente ricas e adequadas para 
promover aprendizagens.  

Uma terceira forma de utilização das tecnologias, para Galbraith (2002) e Goos 
(2005) é a parceria (technology as partner). Esta situação ocorre quando as tecnologias 
são usadas pontualmente na sala de aula pelo professor e pelos alunos, permitindo-lhes 
alcançar algum conhecimento que de outra forma seria muito difícil, ou mesmo 
impossível. Neste caso, os professores desenvolvem uma relação de parceria com as 
tecnologias, como ferramenta para ajudar a resolver problemas e actividades e como 
meio de promover aprendizagens. É aqui que reside a grande questão – na natureza das 
tarefas e na forma como elas são apresentadas aos alunos. Estas devem permitir ao 
aluno ensaiar, investigar e tirar conclusões. Os professores devem estar conscientes de 
que não podem enxertar as tecnologias no seu ensino tradicional ou recorrer às 
tecnologias para resolver exercícios de treino que se resolvem com papel e lápis. De 
facto, observa-se, com alguma frequência, uma simples transposição de uma actividade 
de papel e lápis para a aula com tecnologias, levando a resultados pouco satisfatórios.  

Finalmente, a última forma de utilizar as tecnologias, que estes autores designam 
por extensão de si próprio (technology as an extension of self), é o nível mais elevado 
de utilização das tecnologias e, na nossa opinião, aquele que está em consonância com 
as orientações metodológicas do actual programa de Matemática para o ensino 
secundário. Esta utilização deve ocorrer num Laboratório de Matemática equipado com 
computadores, calculadoras gráficas, viewscreen, sensores e, eventualmente, um 
projector multimédia ou um quadro electrónico.  

Neste patamar, o uso criativo e eficaz das tecnologias é uma parte integrante do 
reportório do professor, a par da sua competência pedagógica e do seu conhecimento de 
Matemática. Neste caso, é muito importante o facto de saber colocar as tecnologias ao 
serviço da aprendizagem dos seus alunos e de promover a sua capacidade de as 
utilizarem de forma oportuna, inteligente e crítica.  
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O objectivo do estudo 

 
Ao longo dos últimos anos, temos assistido a um esforço no sentido de preparar os 

futuros professores para uma utilização pedagógica das tecnologias. Thomas & Cooper 
(2000) afirmam que existe uma grande inconsistência entre aquilo que os futuros 
professores aprendem sobre tecnologias na sua formação educacional e o trabalho que 
desenvolvem, mais tarde, na sala de aula. Apesar de se registar uma clara convergência 
relativamente à importância e à necessidade de dotar os futuros professores de uma 
preparação adequada à utilização pedagógica das tecnologias, a transposição para as 
práticas de sala de aula constitui um processo complexo. Daí o interesse e a pertinência 
de se desenvolverem trabalhos de investigação em torno desta problemática.  

O presente estudo teve como propósito compreender como é que futuros 
professores, com uma preparação sólida e consistente para a utilização pedagógica do 
computador, o fazem quanto chegam à sala de aula, no início da sua prática profissional. 
Procurou-se responder a várias questões, entre as quais: 

• Qual a importância e o valor dos seus conhecimentos e da formação adquirida 
no domínio da utilização pedagógica das tecnologias? 

• Como é integrado o recurso às tecnologias no processo de 
ensino/aprendizagem? 
 
 

Metodologia 
 

Neste estudo, procura-se descrever e compreender a forma como professores 
estagiários de matemática implementam as tecnologias na sala de aula. Assumimos o 
pressuposto teórico de que a realidade é construída através das interacções de cada um 
no seu mundo social e de que o conhecimento é tanto pessoal como social (Wenger, 
1998).  

Não se pretende medir ou quantificar a utilização das tecnologias nem tão pouco 
detectar a existência de relações causais entre o uso das tecnologias e determinadas 
variáveis previamente identificadas. A complexidade do fenómeno em estudo conduz a 
uma abordagem investigativa que exige a utilização de múltiplas fontes de dados. A 
diversidade de fontes revela também uma preocupação com a validade interna e a 
fiabilidade do estudo. Não se procura de modo algum generalizar, mas conhecer em 
profundidade casos que sejam ricos em informação acerca do fenómeno em estudo. 

A realidade estudada pela investigação qualitativa não é dada; é, sim, construída 
por diversos ‘actores’: qual deles será considerado crucial para essa construção é algo 
que depende da perspectiva teórica assumida no estudo do processo. (Flick, 2005, p.26) 

O estudo envolveu dois núcleos de estágio de duas escolas secundárias distintas e 
teve como participantes quatro estagiários, dois por cada núcleo de estágio, assim como 
as respectivas orientadoras da escola e da universidade (Amado, 2007).  

Os dados recolhidos incluíram observação de aulas, entrevistas aos estagiários e 
às orientadoras das escolas, em diferentes momentos do ano lectivo. Foi igualmente 
feita a recolha documental de materiais produzidos, tanto na preparação como na 
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realização das aulas, e de outros elementos relevantes para o estudo. Os dados aqui 
analisados constituem uma pequena parcela de todo o material empírico obtido ao longo 
da investigação que se estendeu durante um ano lectivo.   
 
 

Discussão dos Dados 
 
Em seguida, serão apresentadas e analisadas três aulas com recurso ao 

computador, cada uma delas, apoiada numa proposta de trabalho. Estas aulas reflectem 
características que permitem ilustrar formas diversas de concretização da perspectiva 
pedagógica de utilização do computador. As diferenças substanciais identificadas 
residiram nas actividades propostas e na forma como foram colocadas aos alunos destes 
professores estagiários.  

Perante a exiguidade da caracterização da perspectiva pedagógica, tornou-se 
necessário distinguir e refinar as formas observadas, na prática dos estagiários, de 
utilização pedagógica das tecnologias. Assim, surgiu a percepção de que a tecnologia, 
numa perspectiva pedagógica, pode ser encarada de três formas distintas: como 
acessório, centrada no professor e centrada no aluno.  

 
Perspectiva pedagógica I – a equação da circunferência “aparece” 

 
Nesta aula, os futuros professores pretendiam levar os seus alunos à descoberta da 

equação cartesiana da circunferência. A actividade consistia em pedir aos alunos que 
construíssem circunferências e com a ajuda do Cabri Géomètre obter a sua equação e 
coordenadas do centro. Trata-se da transposição de uma actividade de papel e lápis para 
o computador que não parece ter acrescentado nada de novo às aprendizagens dos 
alunos. Na aula seguinte foi feita a mesma actividade com papel e lápis.  

A intenção principal da utilização do computador nesta aula era a de levar os 
alunos a descobrirem, por si mesmos, uma representação analítica de um objecto 
geométrico, evitando a manipulação algébrica. Os estagiários explicitaram esta ideia da 
seguinte forma: 

Nós queríamos que os alunos descobrissem a equação da circunferência. Nós 
utilizámos o computador porque eles podiam fazer uma série de experiências e chegar 
à equação sem que nós tivéssemos que escrever no quadro e dizer: esta é a equação de 
uma circunferência. Eles podiam experimentar e chegar a essa conclusão sozinhos.  

A equação de circunferência acabou por surgir aos olhos dos alunos, não pela mão 
da professora, mas pelo Cabri. Na nossa perspectiva, foi omitida uma parte essencial do 
conhecimento matemático, o saber que podemos chegar a determinados conceitos 
matemáticos a partir de outros já conhecidos. De uma forma ilusória, o computador terá 
permitido aos alunos que estes “chegassem” à equação cartesiana da circunferência Esta 
utilização do computador pode ser vista como a de um servo enganoso no sentido em 
que exibiu a equação da circunferência mas sem permitir aos alunos perceber ou 
entender a sua origem. 

Deste modo, podemos encarar esta utilização do computador como um acessório.  
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Circunferências 

Recorrendo ao programa CABRI GÉOMÈTRE II, segue os passos seguintes: 

Selecciona a opção “Mostrar os eixos”. 

Marca um ponto. 

Com a opção “Equação e coordenadas”, identifica as coordenadas do ponto. 

Com a opção “Circunferência”, desenha uma circunferência com centro no ponto que escolheste 
e raio qualquer. 

Marca um ponto sobre a circunferência, com a opção “Ponto sobre um objecto”. 

Com a opção “Distância e comprimento”, calcula a distância do centro ao ponto marcado sobre 
a circunferência. 

Pede a equação da circunferência, com a opção “Equação e coordenadas”. Toma nota dessa 
equação. 

Com a opção “Ponteiro”, altera a posição do centro, arrastando-o, e verifica as diferentes 
equações. Que concluis? 

Com a opção “Ponteiro”, selecciona a circunferência e altera o seu raio. Que concluis? 

 

Perspectiva pedagógica II – a área do quadrado em 29 passos 
 
Neste caso, estamos perante uma actividade que os alunos não poderiam resolver 

sem o recurso ao computador; a manipulação é aqui essencial. Para além de se tratar de 
um problema dinâmico, a situação proposta permite estabelecer conexões entre vários 
conteúdos estudados ao longo do 10º ano. No entanto, parece existir um excesso de 
indicações por parte do professor estagiário que condiciona totalmente o caminho a 
seguir pelos alunos, não lhes dando espaço para pensar e estabelecer a sua própria 
estratégia para abordar o problema. Importa registar que os alunos estavam habituados a 
trabalhar com este software desde o início do ano lectivo e que esta situação foi 
apresentada no final do ano. Uma possível explicação para este encaminhamento da 
actividade pode estar na forma como era sentido o papel do professor e do aluno no 
trabalho com as tecnologias. Estes futuros professores pareciam sentir a necessidade de 
fornecer o caminho aos alunos e de não deixar margem para que surgissem novas 
situações não previstas.  

Nos primeiros 20 passos não surgiram novidades relativamente a outras 
construções feitas com o Cabri em aulas anteriores. Os últimos 9 passos foram aqueles 
que trouxeram algo de novo para os alunos. A orientação inicial parece ter sido, 
simultaneamente, excessiva e desnecessária, tendo em conta que os alunos já tinham 
feito construções semelhantes. Esta actividade poderia ter constituído uma oportunidade 
para os alunos ensaiarem e investigarem formas de construir a figura dinâmica, usando a 
sua própria imaginação e a sua compreensão do esquema, em vez de seguirem um 
percurso definido pela mão da estagiária. No entanto, alguns estagiários, tal como 
outros professores mais experientes, manifestam esta dificuldade em dar oportunidade 
aos alunos de criar, de pensar autonomamente, de imaginar, de encontrar um caminho, 
porventura diferente do pensado pelo professor. 

Pelas razões apontadas, consideramos que estamos perante uma perspectiva 
pedagógica centrada no professor.  
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A área do quadrado 

Recorrendo ao programa CABRI GÉOMÈTRE II, segue os passos seguintes: 

 

 
Nesta actividade precisamos de construir a figura representada acima. Assim, vamos começar por 

construir o quadrado [ABCD] e, de seguida, construiremos o quadrado [EFGP].  

1) Com a opção Segmento, constrói o segmento [AB]. 

2) Agora temos de construir o lado [BC] com o mesmo comprimento do lado [AB]. Para isso 
utiliza a opção Circunferência e constrói uma circunferência de centro em B e raio [AB]. 

3) Utilizando a opção Recta Perpendicular, traça uma perpendicular ao segmento [AB], que passe 
em B. 

4) Determina o ponto de intersecção da circunferência e a perpendicular (opção Pontos de 
Intersecção), atribuindo-lhe a letra C (opção Rótulo). 

5) Com a opção Recta Paralela, faz passar por C uma recta paralela a [AB]. 

6) Determina a recta perpendicular a [AB], que passa em A. 

7) Atribui ao ponto de intersecção da última recta e a paralela a [AB], a letra D. 

8) Traça os segmentos [BC], [CD] e [DA]. 

9) Esconde a circunferência e as rectas traçadas anteriormente. 

Como? 

- Selecciona a opção Esconder/Mostrar. 

- Clica sobre os objectos que pretendes esconder. Estes ficarão a tracejado. 

- Selecciona a opção Ponteiro, para que os objectos escolhidos desapareçam. 

10) Marca sobre o segmento [AB], um ponto P, utilizando a opção Ponto sobre Objecto. 

11) Determina o comprimento do segmento [AP], com a opção Distância e Comprimento. 

Como? 

… … … 

22) Preenche a tabela com os diferentes valores que AP  e a área tomam quando P se desloca no 
segmento [AB]. 

Como? 

- Selecciona a tabela, com a opção Ponteiro. 

- Activa a opção Animação e clica sobre o ponto P, mantendo pressionado esse botão e arrasta, 
um pouco, a mola que surge no ecrã. 

- Para terminar a animação clica no botão esquerdo do rato ou na tecla Esc do teclado. 

- Os valores deverão surgir na tabela. Se quiseres visualizar um maior número de registos, aumenta 
o número de linhas da tabela. 
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23) Traça uma semi-recta com origem em O (eixo das abcissas). 

24) Constrói uma recta perpendicular à semi-recta anterior, que contenha o ponto O (eixo das 
ordenadas). 

25) Utiliza a opção Transferência de Medidas, para marcar o comprimento do segmento [AP], no 
eixo das abcissas, e a área do quadrado [PEFG], no eixo das ordenadas. 

26) Atribui aos pontos obtidos no passo anterior as letras Q e R, respectivamente. 

27) Por estes pontos traça rectas perpendiculares aos eixos e define S como o ponto de intersecção 
das perpendiculares. 

28) Activa a opção Rasto e clica no ponto S. 

29) Anima o ponto P, utilizando a opção Animação. 

 

Analisa com cuidado o modelo obtido e responde às questões que se seguem. 

1. Entre que valores pode variar o deslocamento do ponto P? 

2. O que traduz o gráfico que obtiveste? 

3. Quando é que a área é máxima? E quando é que é mínima? Interpreta no contexto do 
problema. 

4. Indica o contradomínio desta função. 

5. Define analiticamente a função obtida. 

 
Perspectiva pedagógica III 

 
Em terceiro lugar, apresentamos um pequeno excerto de uma ficha de trabalho 

composta por várias actividades para o estudo das secções em sólidos no 10º ano. Este 
tema é usualmente trabalhado com o recurso a papel e lápis ou materiais manipulativos. 
No entanto, são reconhecidas as dificuldades sentidas pelos alunos no estudo das 
secções, mesmo quando lhes são proporcionadas oportunidades para visualizar e 
manipular os sólidos geométricos e os planos de corte. A utilização de um ambiente de 
geometria dinâmico é uma oportunidade excelente para promover a manipulação e a 
visualização das secções. Estes alunos nunca tinham trabalhado com o programa 
GEOMETRIA e dispuseram apenas de um guião de utilização mas rapidamente se 
adaptaram e não sentiram dificuldades. Na realização das várias actividades tiveram a 
possibilidade de escolher a sua própria estratégia, as questões foram surgindo de forma 
natural ao longo da aula e discutidas com o professor. Os estagiários e os alunos foram 
parceiros de um mesmo processo de construção de conhecimento, partilharam lado a 
lado as dúvidas e as dificuldades. Os alunos sentiram que a tecnologia os ajudou a 
compreender a Matemática, a ganhar confiança e que era uma ferramenta útil na 
resolução de problemas. Os próprios estagiários mostraram-se agradavelmente 
surpreendidos com o envolvimento dos seus alunos na realização das actividades e na 
discussão que estas proporcionaram mesmo para os alunos que habitualmente parecem 
menos motivados para o trabalho na aula de matemática. Deste modo, expressaram a 
sua satisfação pelo que observaram: 

Estou surpreendida, até alguns dos meus alunos mais desinteressados estiveram a 
trabalhar tão bem como os mais interessados! Nunca os vi assim! 

Do nosso ponto de vista, a utilização do computador nesta experiência foi 
interpretada como exemplo de uma perspectiva pedagógica centrada no aluno.  
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Secções 

Ao longo da execução das actividades desta ficha de trabalho, vamos utilizar o programa 
GEOMETRIA. Consulta o guião fornecido, que te indica os passos necessários. 

 

Actividade I 

Depois de introduzires um cubo no programa e de acordo com as indicações fornecidas: 

 

 

1.1. Representa a secção obtida no cubo;        

1.2. Classifica e desenha essa secção.   

 

 

 

a) O plano de corte é o plano DBE. 

 

 

 

 

 

b) O plano de corte é o plano HFB.  

 

 

 

 

 

c) O plano de corte é o plano IJK, sendo:  

         I o ponto médio de [HG]; 

         J o ponto médio de [GF];                     

         K o ponto médio de [FB]. 

 

 

 

 

 
 

Considerações finais 
 

Os quatro professores estagiários envolvidos neste estudo tiveram o mesmo 
percurso de formação inicial, com uma mesma preparação consistente na utilização das 
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tecnologias, acompanhada de uma discussão sobre as suas potencialidades, 
possibilidades de utilização e objectivos pedagógicos. Contudo, tal como se tornou 
evidente nos dados apresentados, a implementação na sala de aula divergiu em muitos 
aspectos. Este facto não constitui uma surpresa, pois a investigação tem mostrado que 
não basta a preparação adquirida numa ou em várias disciplinas académicas para que os 
futuros professores façam uma imediata transferência desse conhecimento para a sala de 
aula. Adler (1996) argumenta que o conhecimento sobre o ensino – neste caso concreto, 
sobre a utilização das tecnologias na sala de aula – não pode ser adquirido apenas em 
disciplinas formais mas passa por uma participação continuada numa comunidade de 
professores. Uma utilização adequada das tecnologias na sala de aula exige, com efeito, 
uma aprendizagem através da participação numa prática que não é linear nem imediata. 
Deste modo, importa continuar a investir na preparação prévia dos futuros professores 
no âmbito do trabalho com tecnologias mas é necessário estar-se consciente de que 
existem outros aspectos importantes aos quais é imperioso dar atenção para uma boa 
implementação das tecnologias no ensino da matemática.  

A utilização das tecnologias na sala de aula numa perspectiva pedagógica ficou 
marcada, em cada um dos núcleos, por algumas diferenças que podem ser justificadas 
ou explicadas pelas próprias formas de encarar a matemática, o ensino/aprendizagem 
desta disciplina e, particularmente, pelo modo como os estagiários vêem o papel do 
professor e do aluno na sala de aula.  

Estes estagiários partilhavam a vontade e o desejo de levar os seus alunos a gostar 
de Matemática e a interessarem-se por esta disciplina, contudo, parecem ter ideias 
diferentes de como fazê-lo. Um deles, grande defensor e excelente utilizador das 
tecnologias, numa perspectiva pedagógica, defendia que a escola deve integrar as 
tecnologias que hoje fazem parte da nossa vida diária, tal como foi dito há mais de duas 
décadas por Monteiro e outros autores (1985). Mas todos parecem comungar da ideia de 
que as tecnologias podem ser um meio importante para cativar os alunos e para os levar 
a gostar mais desta disciplina.  

Num dos núcleos de estágio sobressaiu uma maior preocupação com as 
finalidades e objectivos com que integravam o computador na aula de Matemática. 
Notou-se nas práticas destes dois jovens professores uma perspectiva de utilização do 
computador muito concordante com as recomendações dadas por vários autores para a 
utilização desta ferramenta e de uma forma consistente com o currículo. Foi evidente a 
sua determinação em procurar e pesquisar, de modo a encontrar o software mais 
adequado a um determinado tópico e o cuidado posto na preparação das tarefas. Foram 
hábeis na forma como partilharam o seu poder na aula, deixando de arrogar para si o 
papel central e dando aos seus alunos, com grande naturalidade, uma maior e melhor 
oportunidade de se envolverem nas aprendizagens. 

No outro núcleo de estágio, os estagiários colocavam as tecnologias ao mesmo 
nível de outros materiais didácticos, por exemplo, os objectos manipuláveis. Por outro 
lado, existiram dois outros aspectos que podem ter contribuído para reduzir a 
predisposição inicial para a utilização das tecnologias. Foi evidente uma grande 
apreensão com o comportamento dos alunos e o receio de problemas de indisciplina foi 
motivo de alguma tensão inicial, que veio todavia a dissipar-se no contacto directo com 
os alunos. O segundo elemento dissuasor está relacionado com o modo como estes 
futuros professores encaram o seu papel: o professor é entendido como um sujeito que é 
detentor de todo o conhecimento e isso leva-os a agir de modo a traçar o caminho que 
deverá ser seguido pelos alunos e a tentar evitar o surgimento de dúvidas ou divagações. 
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Como se referiu anteriormente, o papel do professor e o papel do aluno, a natureza 
das actividades a realizar e a gestão do ambiente da aula (Kokol-Voljc, 2003) são três 
aspectos cuja conjugação é indispensável para se compreender o que significa e em que 
pode consistir uma perspectiva pedagógica da utilização das tecnologias.  
 
Referências 
 
Adler, J. (1996). Lave and Wenger’s social practice theory and teaching and learning 

school mathematics. In L. Puig & A. Gutiérrez (Eds.), Proceedings of the 20th 
Conference of the International Group of the Psychology of Mathematics 
Education, Vol. 2, pp. 3-10. University of Valencia, Spain.   

Almiro, J. (2005). Materiais manipuláveis e tecnologia na sala de aula de Matemática. 
In GTI – Grupo de Trabalho de Investigação (Org.), O professor e o 
desenvolvimento curricular, pp. 275-315. Lisboa: APM. 

Amado, N. (2007). O professor estagiário de matemática e a integração das 
tecnologias na sala de aula – Relações de mentoring numa constelação de 
prática. Tese de Doutoramento. APM. 

Carreira, S. (2003). Problem solving with technology: how it changes students’ 
mathematical activity. In T. Triandafillidis & K. Hatzikiriakou (Eds.), 
Proceedings of the 6th International Conference on Technology in Mathematics 
Teaching, pp. 67-74. University of Thessaly, Volos, Greece. 

Flick, U. (2002). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor - 
Projectos e Edições. 

Galbraith, P. (2002). ‘Life wasn’t meant to be easy’: Separating wheat from chaff in 
technology aided learning? In Proceedings of the 2nd International Conference 
on the teaching of mathematics (at the undergraduate level). University of Crete, 
Greece.  

Goos, M. (2005). A sociocultural analysis of the development of pre-service and 
beginning teacher’s pedagogical identities as users of technology. Journal of 
Mathematics Teacher Education, nº 8, pp.35-59. 

Hoyles, C. & Noss, R. (2003). What can digital Technologies take from and bring to 
research in mathematics education? In A. Bishop, M. Clements, C. Keitel, J. 
Kilpatrick & F. Leung (Eds.). Second International Handbook of Mathematics 
Education, pp. 323-249. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Kokol-Voljc, V. (2003). What makes a tool a pedagogical tool? In T. Triandafillidis & 
K. Hatzikiriakou (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference 
Technology in Mathematics Teaching, pp. 92-96. University of Thessaly, Volos, 
Greece. 

Laborde, C. & Perrin-Glorian, M. (2005). Introduction: Teaching Situations as Object of 
Research : Empirical Studies within Theoretical Perspectives. In C. Laborde, M. 
Perrin-Glorian & A. Sierpinska (Eds.). Beyond the apparent banality of the 
mathematics classroom, (pp. 1-12). New York: Springer. 

Matos, J. F. (1991). Computadores na Educação Matemática: alguns aspectos para 
reflexão. Noesis, nº 21, pp. 35-36. 



289 
 

National Council of Teachers of Mathematics (1991). Normas para o currículo e a 
avaliação em Matemática escolar. Lisboa: APM e IIE. (tradução portuguesa da 
edição original de 1989). 

National Council of Teachers of Mathematics (1994). Normas profissionais para o 
ensino da Matemática. Lisboa: APM e IIE. (tradução portuguesa da edição 
original de 1991). 

Pierce, R.& Stacey, K. (2001). Reflection on the changing pedagogical use of computer 
algebra systems: Assistance for doing or learning mathematics? Journal of 
Computers in Mathematics and Science Teaching, Vol. 20, nº 2, pp. 143-161. 

Ponte, J. (2000). Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores: 
que desafios? Revista Ibero Americana de Educação, nº 24, pp. 63-90. 

Santos, E. (2000). O computador e o professor: um contributo para o conhecimento das 
culturas profissionais de professores. Quadrante, Vol.9, nº 2, pp.55-81. 

Smith, D. (2002). How People Learn…Mathematics. Proceedings of the 2nd 
International Conference on the Teaching of Mathematics (at the 
Undergraduate level). University of Crete, Greece. 

Thomas, J. & Cooper, S. (2000). Teaching Technology: A New Opportunity for 
Pioneers in Teacher Education. Journal of Computing in Teacher Education, 
Vol. 17, nº1, pp.13-19. 

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, Meaning and Identity. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



290 
 

 
 
 
 
ENSINAR MATEMÁTICA COM COMPUTADOR: FACTORES DE INIBIÇÃO 

OU MOTIVAÇÃO DAS PRÁTICAS DOS PROFESSORES 
 
 

Ana Isabel Leal da Costa 
Escola Secundária c/3º ciclo Rainha Santa Isabel, Estremoz 

ailealcosta@gmail.com 
 

Ana Paula Canavarro 
Universidade de Évora 

apc@uevora.pt 
 
 
Resumo. No ano lectivo de 2006/2007 desenvolveu-se um trabalho de investigação no âmbito do 
mestrado em Educação Matemática da Universidade de Évora. Foi realizado no contexto do Plano da 
Matemática de uma escola do Alentejo. O estudo teve como protagonista principal uma professora de 
Matemática de terceiro ciclo, sobre a qual foi realizado um estudo de caso, procurando compreender as 
concepções e práticas desta professora de Matemática relativamente à utilização do computador e os 
factores que a influenciaram. Assumindo-se que o professor é um profissional com conhecimento 
profissional específico, que é influenciado quer pela pessoa que é, como pelo contexto em que trabalha, 
definiram-se as seguintes questões orientadoras: (a) Quais as concepções e práticas da professora 
relativamente à utilização do computador na sala de aula? (b) De que forma o contexto profissional 
interfere nas práticas de utilização do computador da professora? (c) De que forma o eu profissional 
interfere nas práticas de utilização do computador da professora? (d) De que forma o conhecimento 
didáctico condiciona as práticas de utilização do computador da professora? Neste artigo apresenta-se o 
tipo de trabalho relacionado com a utilização do computador que foi desenvolvido pela professora em 
estudo, não só na formação, prestada pela investigadora, ao nível do software de geometria dinâmica 
Cabri-Géomètre a um grupo de professores de Matemática da escola, mas também nas suas aulas 
observadas numa turma de oitavo ano em que explorou com recurso aquele software o tema programático 
Lugares geométricos. São também discutidas e sistematizadas as principais conclusões que se destacaram 
nesta investigação, nomeadamente os factores limitadores da sua prática de utilização do computador na 
aula de Matemática — como o tipo de ensino praticado regularmente pela professora, a insegurança 
sentida, e sua percepção sobre as atitudes dos alunos em aulas com computador, a falta de formação em 
software relacionado com o ensino da Matemática — bem como os elementos motivadores das suas 
práticas — como o grupo disciplinar, a dinâmica da escola, a formação em Cabri e a experiência positiva 
vivida com os alunos em sala de aula.  

 
 

O computador na Educação Matemática em Portugal 
 

Vivemos, hoje, numa sociedade complexa em constante mudança que exige cada 
vez mais dos jovens. E todas as transformações que têm vindo a ocorrer ao nível social, 
político e económico reflectem-se, inevitavelmente, na escola. Pode, talvez, apontar-se 
o processo de reforma educativa que se iniciou em Portugal na segunda metade dos anos 
oitenta, como uma das primeiras grandes alterações sentidas no ensino, como 
consequência da evolução da sociedade. Desde então, o ensino tem vindo a ser alvo de 
mudanças, que têm passado não só pela alteração dos programas, como pela exigência 
de um novo papel do professor na escola. Assim, espera-se hoje que o professor 
pratique um tipo de ensino diferente daquele que certamente foi alvo enquanto aluno, 



291 
 

que englobe, entre outras coisas, o recurso às novas tecnologias, como a utilização do 
computador em sala de aula para trabalhar em Matemática. São hoje maiores as 
exigências colocadas aos professores em termos de desenvolvimento curricular, 
reconhecendo-as que diversas dimensões actuam sobre eles (Canavarro e Ponte, 2005). 

As primeiras experiências que fazem referência à utilização do computador no 
ensino da Matemática datam dos anos 60. Na época, os computadores eram ainda muito 
raros, dispendiosos e complicados de operar. Seguia-se, na altura, a ideia de um Ensino 
Assistido por Computador, ou seja, um ensino no qual o computador desempenhava as 
funções de um “professor electrónico” que transmitia aos alunos conhecimentos 
matemáticos pré-definidos, proporcionando o desenvolvimento de destrezas básicas.  

Com os novos objectivos do ensino da Matemática nos anos 80, começam-se a 
valorizar as capacidades de resolução de problemas, raciocínio e comunicação, 
reconhecendo-se as potencialidades dos computadores enquanto ferramentas ao serviço 
do desenvolvimento destes novos objectivos (Ponte, 1994). Os computadores passam, 
também, a ter preços mais acessíveis ao grande público e surgem novas ferramentas 
informáticas como é o caso da folha de cálculo, os programas de processamento de 
texto e de gráficos e, um pouco mais tarde, software dedicado ao ensino da Matemática.  

Assim, de acordo com os novos programas de Matemática e com o objectivo de 
promover a utilização educativa do computador surgem alguns projectos, 
nomeadamente, o projecto MINERVA, que decorreu entre 1985 e 1994, tendo como 
principais destinatários os professores e os alunos do ensino não superior (Ponte, 1994). 
Os grandes objectivos deste projecto passavam pela inclusão, no ensino, das tecnologias 
de informação nos planos curriculares (em particular, o computador), o uso das 
tecnologias de informação como meios auxiliares do ensino das outras disciplinas 
escolares, e a formação de orientadores, formadores e professores.  

No relatório final do projecto MINERVA (Ponte, 1994) e considerando que a 
inserção das tecnologias de informação no sistema educativo na maioria dos países 
tende a passar por três grandes etapas – a experimentação, o desenvolvimento e a 
integração, Ponte afirma que foi possível percorrer as duas primeiras etapas, tendo-se 
deparado com mais dificuldades em avançar para a terceira. Esta última etapa, a 
integração, “parece ser um processo algo indefinido, não tanto pela sua lentidão mas, 
sobretudo, pela falta de rumo” (Ribeiro e Ponte, 2000).  

Esta falta de rumo pode ter origens muito diversas, tanto relacionadas com o 
sistema e contexto escolar, com os professores que nele trabalham, com as orientações 
programáticas sobre o uso do computador. Analisa-se este último aspecto na secção 
seguinte. 

 

Os computadores nos programas de Matemática 
 

 Em Portugal, antes dos programas de Matemática salientarem a importância da 
utilização das novas tecnologias nos diversos níveis de ensino, é possível encontrar este 
tipo de referências noutros documentos que apresentam orientações curriculares para a 
Educação Matemática. É o caso do relatório resultante do Seminário de Vila Nova de 
Milfontes (1988), no qual são referidas algumas das potencialidades que as novas 
tecnologias apresentam no ensino da Matemática, bem como as suas implicações ao 
nível do currículo de Matemática. 
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No programa de Matemática para o terceiro ciclo do ensino básico, de 1991, pode 
ler-se no âmbito dos objectivos gerais – capacidades/aptidões, que os alunos deverão 
“utilizar adequadamente a calculadora, e sempre que possível meios informáticos 
tirando partido das suas potencialidades” (p.11). 

 
Actualmente, o Currículo Nacional para o Ensino Básico (2001) apresenta já uma 

referência muito explícita à utilização do computador: 
“Quanto ao computador, os alunos devem ter oportunidade de trabalhar com 
a folha de cálculo e com diversos programas educativos, nomeadamente de 
gráficos de funções e de geometria dinâmica, assim como de utilizar as 
capacidades educativas da rede Internet”. (p. 71) 
 
Quanto aos programas do ensino secundário, nomeadamente, ao nível do 10º ano, 

tanto para a Matemática A como para a Matemática B (2001), é referido que: 
“O computador, pelas suas potencialidades, nomeadamente nos domínios da 
Geometria Dinâmica, da representação gráfica de funções e da simulação, 
permite actividades não só de exploração e pesquisa como de recuperação e 
desenvolvimento, pelo que constitui um valioso apoio a estudantes e 
professores, devendo a sua utilização considerar-se obrigatória neste 
programa (….) recomenda-se enfaticamente o uso de computadores, tanto 
em salas onde os estudantes poderão realizar trabalhos práticos, como em 
salas com condições para se dar um aula em ambiente computacional 
(nomeadamente Laboratórios de Matemática), além do partido que o 
professor pode tirar como ferramenta de demonstração…” (p. 16) 
 
O programa de Matemática aplicada às Ciências Sociais também faz referência à 

utilização do computador nas aulas, numa perspectiva muito próxima daquela que é 
referida nos programas de Matemática A e B. 

Encontra-se, assim, nos actuais programas de Matemática, um reconhecimento 
geral do papel que o computador pode desempenhar na Educação Matemática devido, 
essencialmente, às suas capacidades técnicas.  

Contudo, a introdução do computador na escola coloca novos desafios aos 
professores. Cuban (1986, citado em Ribeiro e Ponte, 2000) refere que o processo de 
apropriação da tecnologia pelos professores é complexo e tradicionalmente 
problemático. É, no entanto, necessário não esquecer que o papel do professor sofre 
profundas mudanças com a introdução desta tecnologia na sala de aula, pois, para além 
do docente ter que adquirir novos conhecimentos e técnicas no que diz respeito à 
utilização de hardware e software, perde também, o controlo e a segurança mais 
característicos de uma aula tradicional. Assim, importa considerar as concepções dos 
professores sobre o uso do computador e de que forma estas interferem nas suas 
práticas. 
 
Concepções e práticas dos professores de Matemática sobre a utilização dos 
computadores 
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 Antes de mais, convém destacar que os investigadores definem o conceito de 
concepção de variadas formas. Por exemplo, Alba Thompson (1982, citada em 
Azevedo, 1993) define as concepções como uma espécie de “filtros” através dos quais 
os objectos são apreciados pelo indivíduo. Para a autora, as concepções dos professores 
de Matemática incluem crenças, descrenças e conceitos. Segundo Ponte (1992), as 
concepções podem ser vistas como um pano de fundo organizador dos conceitos, 
constituindo por assim dizer, “mini-teorias”, permitindo estes condicionar o modo como 
vemos e entendemos algo. 

No entanto, há a realçar trabalhos de alguns autores como Barton (1995) citado em 
Ribeiro e Ponte (2000), Belfort, Guimarães e Barbastefano (2001) que mostram a 
existência de uma relação dialéctica entre concepções e práticas. Este tipo de relação é 
bem definida por Santos (2000), que baseando-se nas ideias de Thompson (1992) afirma 
que “existe uma relação dialéctica entre as concepções e as práticas dos professores em 
que as práticas geram concepções que estão em consonância com elas e que essas 
concepções são, tendencialmente, mais um resultado dos anos de experiência do 
professor em sala de aula, do que qualquer formação que tenha recebido. Por outro lado, 
essas concepções ajudam a orientar as decisões necessárias à prática” (p. 58). 

  É possível encontrar algumas investigações, realizadas em Portugal, no âmbito 
das concepções dos professores sobre o uso dos computadores. Canavarro (1993), 
baseando-se num estudo de casos, identificou três perspectivas diferentes dos 
professores para a utilização do computador no ensino da Matemática: 

(a) como instrumento de animação, permitindo melhorar o ambiente da sala de 
aula;  

(b) como instrumento facilitador, permitindo realizar tarefas habitualmente 
realizadas à mão, 

(c) como instrumento de possibilidade, permitindo realizar actividades que seriam 
difíceis de realizar de outra maneira. 

Quanto às práticas destes mesmos professores, a investigadora conclui que, 
enquanto para uns a integração do computador na sala de aula e a sua utilização não 
envolve nenhuma preparação particular, para outros esta utilização já constitui uma 
situação especial, que envolve uma preparação extra das actividades a desenvolver. 

 Procurando, também, estudar a forma como os professores encaram a utilização 
de computadores no ensino da Matemática, Azevedo (1993) identificou várias 
perspectivas. Algumas aproximam-se, de certa forma, daquelas que Canavarro 
identificou, pois os professores estudados referem-se ao computador como um 
instrumento motivador para os alunos que, para além de integrar o mundo destes, tem 
ainda a vantagem de lhes proporcionar uma certa autonomia na sua aprendizagem. 
Destaca, ainda, o facto de alguns dos professores terem feito referência ao computador, 
como um instrumento que proporciona a preparação do aluno para a vida activa, na 
medida em que se encontra presente em locais de trabalho que os alunos poderão ocupar 
quando abandonarem os estudos. De qualquer forma, é evidente a apreensão dos 
professores quando se referem ao computador como um instrumento que exige da sua 
parte algum domínio técnico, assim como, razoáveis conhecimentos de informática. 

 Em Portugal, e no que diz respeito à prática em sala de aula, sabe-se que grande 
parte dos professores de Matemática ainda não utiliza o computador nas suas aulas. 
Aliás, no relatório “Matemática 2001” (APM, 1998) é referido que 88% dos professores 
declararam nunca ou raramente utilizar o computador na sala de aula. Assim, numa 
altura em que supostamente os professores de Matemática, de uma maneira geral, já 
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deveriam utilizar o computador nas suas práticas lectivas com alguma frequência, o que 
se passa para que isso não aconteça? Quais são os factores que estão por detrás desta 
situação? Por outro lado, quais os factores que poderão contribuir para que um professor 
integre nas suas práticas lectivas o computador? 

 
 

Objectivo e contexto do estudo 
 

Apesar de já terem sido desenvolvidos alguns estudos que procuraram investigar 
as práticas dos professores ao nível da utilização das novas tecnologias, não pareceu 
demais realizar um outro estudo neste âmbito, desta vez inserido num contexto de 
trabalho colaborativo suscitado pelo Plano da Matemática (PM). Procurou-se 
compreender as concepções e práticas de uma professora de Matemática relativamente à 
utilização do computador e os factores que a influenciam. 

Assumiu-se neste estudo o professor como uma pessoa, que exerce uma 
profissão e se encontra envolvido num determinado contexto profissional (Canavarro, 
2004). E no seguimento desta ideia, partiu-se do princípio que estas três dimensões 
acabam por ter influência na sua prática profissional. 

Assim, tendo em conta que o estudo incidiu sobre a utilização do computador no 
ensino da Matemática e sobre o professor nas suas vertentes pessoal, contextual e de 
conhecimento profissional, procurou-se responder às seguintes questões: 

• Quais as concepções e práticas da professora relativamente à utilização do 
computador na sala de aula? 

• De que forma o contexto profissional interfere nas práticas de utilização do 
computador da professora? 

• De que forma o eu profissional interfere nas práticas de utilização do 
computador da professora? 

• De que forma o conhecimento didáctico condiciona as práticas de utilização do 
computador da professora? 

 Como já foi referido, o contexto do PM teve um papel importante neste estudo. 
Na sequência deste, o grupo de Matemática do 3º ciclo passou a dispor de um espaço 
semanal para a realização de reuniões de trabalho. A investigadora (primeira autora 
deste artigo) era professora deste grupo e disponibilizou-se para facultar uma formação 
em Cabri aos colegas, um interesse e necessidade identificada pelo grupo. O facto da 
formadora ser da escola aumentou a sua disponibilidade para prestar apoio ao nível do 
software trabalhado, após a formação. Ao mesmo tempo, a cumplicidade e a forma de 
trabalhar do grupo disciplinar mostraram-se como factores interessantes na 
contextualização deste estudo. 

A formação em Cabri iniciou-se em Novembro de 2006 e terminou em Janeiro de 
2007. Dado que esta formação tinha como objectivo principal familiarizar os 
professores com o programa num espaço de tempo relativamente curto, as actividades 
apresentadas procuraram contemplar um número considerável de funções do programa, 
bem como, mostrar as principais potencialidades do mesmo. Os professores 
participantes (todos os envolvidos no PM e professores que mostraram interesse) 
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tiveram a oportunidade de trabalhar com algumas tarefas adequadas para a sala de aula, 
umas de carácter directo e outras de natureza investigativa. 

 
 

Metodologia de investigação 
 

Para a realização deste estudo e tendo em conta o problema da investigação e os 
seus objectivos, adoptou-se uma metodologia de investigação de cunho interpretativo 
uma vez que se pretendia conhecer e compreender a professora nas suas vertentes 
pessoal, contextual e de conhecimento profissional, centrando-se no significado das suas 
práticas, ou seja, no “porquê” e no “como” dessas mesmas práticas.  

A fonte directa dos dados foi uma professora em contexto escolar e o principal 
instrumento de recolha de dados foi a investigadora. Os dados recolhidos foram 
exclusivamente descritivos, obtidos a partir de entrevistas e análise documental, e 
posteriormente foram analisados numa perspectiva indutiva, tendo presente as questões 
do estudo. 

No âmbito desta investigação optou-se por realizar um estudo de caso, visto que 
pretendia-se responder a questões de natureza explicativa, não se desejava exercer 
qualquer tipo de controlo sobre a situação, pretendia-se estudar uma professora 
correspondendo a critérios bem definidos, bem como obter um produto final de natureza 
descritiva e analítica. 

O universo de escolha do caso limitou-se ao grupo de professores de Matemática 
responsáveis pelo 3º ciclo do ensino básico da escola, ao qual foi prestada a formação 
em Cabri-Géomètre. A professora Joana surgiu neste grupo como o caso ideal a seguir, 
não só por ser aquela com quem a investigadora se encontrava com mais frequência na 
escola, mas também, por se encontrar a leccionar na escola há cerca de cinco anos, o 
que lhe permitia ter já um bom conhecimento do contexto escolar. 

A recolha de dados foi feita através de registos escritos feitos pela investigadora 
no decorrer das sessões de formação em Cabri-Géomètre, registos escritos feitos a partir 
da observação de aulas em que os alunos trabalharam com Cabri-Géomètre, registos 
áudio dos diálogos da professora com os alunos nas aulas com Cabri-Géomètre, 
entrevista e análise de outros documentos. 

A análise dos dados foi iniciada durante o processo de recolha de dados, mas 
intensificou-se após a recolha completa dos mesmos, tendo como objectivo principal 
responder ao problema inicial e questões do estudo. 

 
 

A professora Joana 
 

A Joana esteve presente em todas as sessões realizadas no âmbito da formação. 
Na primeira sessão, foi notória a insegurança demonstrada por ela, resultado da 
inexperiência em trabalhar com este tipo de programas e em particular com o Cabri. 
Daí, a opção de se juntar com outra professora, num computador, para poderem 
desenvolver um trabalho em conjunto de entreajuda, uma das características marcantes 
do grupo de Matemática. A partir da segunda sessão, a Joana optou por trabalhar 
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individualmente num computador, apesar de ter mantido com as colegas um trabalho de 
colaboração. 

Numa das primeiras sessões, era pedido na ficha que os professores construíssem 
um rectângulo. A reacção da Joana e as questões colocadas por ela, nesta actividade, 
mostraram como a pouco e pouco se foi sentido mais à vontade e revelaram um tipo de 
raciocínio muito próximo do utilizado nas construções realizadas com os tradicionais 
instrumentos de medição e desenho. Depois de apresentada a informação sobre o facto 
da construção ter que obedecer às propriedades desta figura geométrica, rapidamente a 
Joana fez referência à necessidade de ter que recorrer a rectas paralelas e 
perpendiculares. Simultaneamente, foi manifestando alguma admiração e entusiasmo 
pelo dinamismo do programa. 

Ao longo da formação a Joana mostrou-se sempre muito participativa nos 
momentos reservados para discussão. Numa das últimas sessões, em que foi decidido 
por todos a elaboração de uma actividade com Cabri com a finalidade de ser 
desenvolvida por alunos de cursos profissionais, em aulas de reposição, a Joana foi um 
dos elementos mais dinâmicos na reunião, que prontamente pegou numa caneta e num 
papel para ir registando as actividades propostas. No dia seleccionado para a 
implementação da actividade, esta professora acabou por a dinamizar sozinha com os 
alunos, e apesar do receio inicial referiu-se a esta experiência como muito positiva. 

No final da formação, a Joana começou a definir o tema que pretendia trabalhar 
com os seus alunos, tendo organizado as suas aulas de forma a poder trabalhar os 
“Lugares Geométricos” no mês de Março. 

Tal como tinha sido falado, ao longo das aulas com Cabri a Joana trabalhou o 
capítulo dos “Lugares Geométricos” com os seus alunos. As actividades apresentadas 
nas aulas resultaram de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela professora, com 
algumas sugestões da parte da investigadora, tendo sido trabalhados no âmbito do 
capítulo, a mediatriz de um segmento de recta, a circunferência circunscrita, a bissectriz 
de um ângulo, a circunferência inscrita, assim como, os pontos notáveis de um triângulo 
(circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro). Enquanto que as três primeiras fichas 
de trabalho contemplaram actividades muito directas com indicações muito específicas, 
para a quarta a Joana já procurou desenvolver uma actividade mais aberta, tendo em 
conta o desempenho dos alunos nas duas primeiras aulas. 

Na aula em que foi desenvolvida a actividade “A construção do aeroporto” os 
alunos tinham que fazer um esboço da situação apresentada na ficha de trabalho, o que 
envolvia o conhecimento de escalas e de um dos pontos notáveis do triângulo – o 
circuncentro. Os alunos trabalharam em grupos de 2/3 elementos e a atitude da Joana ao 
longo da aula foi a de deixar cada grupo seguir o seu ritmo de trabalho evitando ter 
intervenções para a turma no geral, optando antes por acompanhar o trabalho de cada 
grupo, assim como, auxiliar quando solicitada. Uma das suas intervenções junto dos 
grupos teve a ver com a definição do circuncentro que não era explícito na actividade e 
que por isso gerou alguma dificuldade. De qualquer forma, foi evidente como esta 
professora procura que sejam os seus alunos a chegar aos resultados pretendidos, 
servindo apenas como orientadora desse mesmo raciocínio: 

P: lembram-se das bissectrizes? Davam um ponto e esse ponto ia dar o incentro 
A: pois e os vértices tocavam exactamente em todos os lados 
P: tocava em termos de distância, o tocar … mas nós queremos a distância aos 
vértices, para dar a circunferência, lá fora, que é para a distância ser igual a 
todos, está bem? … Então, qual será o ponto? Não, não, o que eu estava a dizer 
lá fora é outra coisa. Qual será o ponto que está à mesma distância de todos eles? 
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Já fizemos uma ficha sobre isto. Não, há um ponto aqui, algures, entre eles, aqui 
e por aqui assim, que vai estar à mesma distância deles todos. 
A: é aqui 
P: pois e como é que nós encontramos esse ponto? 
A: com a mediatriz 
P: as mediatrizes, intersectando as mediatrizes, façam lá. 

(registo de aula de 19 de Março) 
 

Depois desta experiência, que também foi desenvolvida nas outras turmas de 8º 
ano, a Joana mostrou-se particularmente satisfeita com a forma como as aulas 
decorreram, sobretudo com a atitude que os alunos manifestaram no desenvolvimento 
das tarefas propostas com recurso ao Cabri. Para a professora, mais importante do que 
as aprendizagens dos alunos foi mesmo toda a parte da gestão da aula e o conseguir 
responder a todas as situações o que a fez ultrapassar os receios e a insegurança 
demonstrados inicialmente, tendo chegado a ponderar a hipótese de no terceiro período 
voltar a recorrer ao Cabri para trabalhar com os seus alunos o tema das “Translações”. 
 
 

Conclusões 
 

As conclusões apresentadas procuraram dar resposta a cada uma das questões 
orientadoras formuladas inicialmente, encontrando-se organizadas de acordo com esse 
propósito. 

 
Concepções e práticas relativas à utilização do computador 
 
Antes da formação 

As práticas desta professora ao nível da utilização do computador revelaram-se 
muito limitadas, restringindo-se a um nível muito pessoal, como passar testes, fichas de 
trabalho e declarações para actas. A Internet surge no quotidiano da professora numa 
perspectiva educativa, procurando actividades a ser utilizadas em sala de aula e até 
mesmo sites para sugerir aos alunos. 

Tendo em conta as orientações curriculares existentes ao nível da disciplina de 
Matemática, tanto ao nível do terceiro ciclo do ensino básico como ao nível do ensino 
secundário, destacando-se por exemplo, a referência que vem no Currículo Nacional 
para o Ensino Básico (2000) sobre a utilização de programas de geometria dinâmica, a 
experiência da Joana mostrou-se, até ao momento do estudo, muito limitada visto nunca 
ter trabalhado com software de geometria ou mesmo outro tipo de software mais 
direccionado para o ensino da Matemática. 

Até ao momento em que este estudo se iniciou, a Joana mostrou ter também muito 
pouca experiência na utilização do computador com os seus alunos tendo referido 
apenas dois momentos, desde que se encontra a leccionar, em que essa situação 
aconteceu. 

 No domínio das concepções, há a referir a perspectiva que demonstrou ter sobre 
este instrumento, quando se referiu ao computador como um instrumento auxiliar mais 
agradável para a exposição dos conteúdos programáticos. Olhar o computador apenas 
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nesta perspectiva, parece limitar bastante o campo de acção do seu uso, pois não se 
revela como um instrumento poderoso para a prática lectiva, ou seja, como um recurso 
para promover aprendizagens matemáticas específicas na sala de aula com os alunos. 

Outra ideia a destacar neste estudo está relacionada com a necessidade 
manifestada pela professora de ter que dispor de algum tempo para exploração de 
qualquer programa para o poder aplicar nas suas aulas. Assim, a eventual falta de tempo 
para este trabalho prévio mostrou-se como uma limitação nas práticas desta professora. 
Mas, a professora Joana assumiu também a necessidade que tem de se sentir segura na 
sala de aula, numa perspectiva de sentir que está apta a controlar todas as situações que 
possam ocorrer e pode dar resposta a qualquer dúvida dos alunos. Neste sentido, a 
insegurança em não dominar tecnicamente o computador surgiu como mais um 
impedimento na sua utilização. 

 
Após a formação 

A utilização do computador em contexto lectivo surge para a Joana só depois da 
formação em Cabri-Géomètre. E nesta experiência há a destacar o sentimento de 
satisfação apresentado pela professora em todas as aulas em que trabalhou com o 
programa mencionado, relativamente à forma como decorreram. A apreensão inicial 
sentida e manifestada, sobretudo, antes da primeira aula, deu lugar a uma atitude mais 
descontraída com a continuação do trabalho. Por detrás desta mudança de atitude poderá 
estar o facto dos alunos terem revelado alguma facilidade no contacto com o programa e 
um bom trabalho, que se manifestou na forma como se empenharam na concretização 
das actividades propostas, não tendo existido qualquer tipo de problema ao nível da 
gestão da aula. 

Nota-se que esta experiência lectiva ajudou a Joana a ultrapassar um dos seus 
maiores receios relativamente à utilização do computador, a insegurança, o que se 
revelou claramente no final das aulas quando afirmou que gostaria de voltar a utilizar 
este programa na abordagem de outro conteúdo programático. 

Outro aspecto a considerar, após esta experiência vivida pela professora tem a ver 
com a perspectiva que ela passou a mostrar relativamente à utilização do computador. 
Depois do tipo de trabalho que conseguiu desenvolver com os seus alunos, notou-se da 
sua parte uma visão um pouco mais alargada sobre a utilização deste instrumento nas 
práticas lectivas. De facto, e à semelhança dos resultados obtidos no estudo de 
Canavarro (1993), sentiu-se da parte da Joana o surgir de uma nova perspectiva 
relativamente ao computador, passando a vê-lo também como um instrumento que 
possibilita e facilita a realização de determinadas actividades matemáticas. 

 
Influência do contexto profissional nas práticas de utilização do computador 
 

Ao nível do contexto, destacaram-se neste estudo a escola, o grupo de Matemática 
e o Plano da Matemática. A escola mostrou-se como lugar de possibilidade e de 
estímulo para o desenvolvimento de um trabalho com recurso ao computador em 
contexto lectivo. No grupo de Matemática, notou-se a presença de uma cultura 
balcanizada (Hargreaves, 1998), pois apesar dos elementos trabalharem em evidente 
colaboração, fazem-no dentro de um subgrupo que é o seu grupo disciplinar. Um 
aspecto de destaque tem a ver com o facto do trabalho desenvolvido com os colegas do 
grupo ter-se revelado como um estímulo e incentivo para a professora Joana. Segundo 
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ela, o apoio do grupo serviu de encorajamento para a realização de uma nova 
experiência com o computador na sua prática lectiva, sentindo que sozinha mais 
dificilmente arriscaria uma situação deste tipo. Neste grupo de Matemática sentiu-se 
realmente uma dinâmica de trabalho que contribuiu em muito para uma mudança na 
utilização do computador por parte da professora. 

O Plano da Matemática revelou-se numa primeira fase como factor de pressão, 
pelo facto do projecto apresentado pela escola contemplar uma formação em novas 
tecnologias, nomeadamente ao nível de software de geometria dinâmica. De qualquer 
forma, o facto desta formação estar integrada no PM facilitou todo o processo que a 
antecedeu, pela existência de reuniões semanais de trabalho, nas quais foi possível 
organizar todo o processo referente à formação em Cabri de uma forma fluente sem 
obrigar a grandes esforços por parte dos professores envolvidos. Mas o PM fez surgir, 
ainda, a identificação de uma formadora na escola. De facto, este aspecto contribuiu não 
só para facilitar toda a organização da formação, como também funcionou de apoio e 
estímulo para a professora introduzir o computador nas suas aulas. 
 
Influência do eu profissional nas práticas de utilização do computador 
 
Auto-imagem e auto-estima 
A Joana revelou-se uma profissional empenhada, muito determinada e segura de si, com 
ideias muito claras sobre as suas funções enquanto professora. Esta atitude revelou-se, 
por exemplo, nas sessões com Cabri, espaço em que a determinação e empenho 
demonstrados permitiram não só a aquisição dos conhecimentos necessários para o 
trabalho com o software utilizado, mas também a realização de uma experiência 
diferente nas suas aulas, que foi a utilização do computador com os alunos. 
Motivação e satisfação profissional 
A forma como a Joana vive e sente a sua profissão parece ter consequências ao nível das 
suas práticas, na medida em que, há toda uma preparação lectiva e uma forma de estar 
na sala de aula que têm como objectivo conseguir manter um bom ambiente de ensino, 
não arriscando assim a introdução de situações muito diferentes na sala de aula que 
possam originar uma eventual destabilização e ser assim motivo de decepção 
profissional. De facto, isto leva a supor que a forma de estar na profissão poderá ter 
contribuído para a Joana nunca ter introduzido o computador na sala de aula, evitando 
assim, a eventualidade de ter que passar por uma má experiência. 
Percepção da actividade profissional 
A forma como esta professora vive a profissão, a ideia que demonstrou ter acerca dela e 
a forma como ela se vê como profissional, parecem ter condicionado as suas práticas ao 
nível da introdução do computador, pelo receio de não conseguir manter uma das 
características fundamentais das suas aulas, um ambiente calmo e tranquilo pautado 
pelo bom relacionamento entre professora e alunos. 
 
Influência do conhecimento didáctico nas práticas de utilização do computador 
 
Conhecimento da Matemática 
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Para a Joana a Matemática escolar envolve ainda um tipo de trabalho muito 
rotineiro, com tarefas muito dirigidas e com recurso aos materiais tradicionais, como 
lápis e papel. Depreende-se, assim, que nunca tenha sentido grande necessidade em 
utilizar o computador em contexto lectivo, tendo em conta o trabalho que desenvolve 
habitualmente com os alunos. 
Conhecimento dos alunos e dos processos de aprendizagem 

Neste estudo, parece que os comportamentos manifestados pelos alunos poderão 
ter contribuído para as práticas da professora ao nível da utilização do computador. Se 
por um lado, a professora sentia alguma insegurança em experimentar uma situação 
nova na sala de aula, por outro lado nunca viu os seus alunos muito motivados para lidar 
com uma situação diferente em contexto lectivo. Outro aspecto que se revelou de grande 
importância no caso desta professora, tem a ver com a ideia da Joana sobre a forma 
como os alunos aprendem Matemática, pois na sua opinião a aprendizagem da 
disciplina tem que passar sobretudo pela resolução de exercícios de mecanização. 
Assim, não é de estranhar que o uso do computador nunca se tenha revelado como um 
recurso a considerar na aprendizagem matemática dos alunos. 

No entanto, a experiência que teve nas aulas com Cabri mudaram a sua atitude 
face à utilização do computador na sala de aula. A Joana verificou que mesmo os alunos 
mais fracos conseguiram trabalhar com o programa, sem manifestar grandes 
dificuldades e chegar aos resultados pretendidos com as actividades propostas, num 
ambiente tranquilo de sala de aula. A professora conseguiu também dar resposta a todos 
eles, ultrapassando assim o grande receio que sentia de não conseguir resolver 
determinados problemas relacionados com o funcionamento do programa. 
Conhecimento do currículo 

A Joana mostrou que para além de seguir o livro adoptado no ensino da 
Matemática também tem em conta, na altura das planificações das suas aulas, as 
orientações programáticas correspondentes ao ano que lecciona. No entanto, ao referir-
se ao programa de Matemática deu a entender ter uma visão sobre o programa como 
uma sequência de temas, que procura cumprir todos os anos. Aliás, a forma de o 
conseguir passa muito pelo recurso aos exercícios do manual, limitando-se desta forma 
a um tipo de exercícios de aplicação directa dos temas trabalhados. Assim, é natural que 
o computador nunca se tenha manifestado na sua prática lectiva como um instrumento 
fundamental para atingir as finalidades curriculares. 
Conhecimento do processo instruccional 

Na forma de operacionalizar o ensino da Matemática, a professora manifestou a 
presença de um tipo de ensino ainda muito ligado ao “tradicional”, tendo em conta que 
as suas aulas se iniciam sempre com uma exposição de conhecimentos teóricos e a 
maior parte dos exercícios desenvolvidos têm um carácter de “mecanização”. Desta 
forma, o manual adoptado é o principal recurso utilizado, não só pelo tipo de exercícios 
que apresenta ir de encontro ao que a professora pretende que os alunos desenvolvam 
com mais frequência, mas também, por facilitar o estudo dos mesmos. 

Assim, tendo em conta a forma como o ensino do tipo “tradicional” ainda está tão 
marcado na prática educativa da Joana, não será pois de estranhar que o computador não 
tivesse sido ainda introduzido no contexto de sala de aula. De qualquer forma, há a 
destacar outra vertente que evidencia a professora como uma profissional atenta e 
receptiva a introduzir nas suas práticas educativas novas actividades, assim como novos 
instrumentos de trabalho, e que possibilitou a realização de todo o trabalho 
desenvolvido com o Cabri. 
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Considerações finais 
 

Como síntese, conclui-se que: 

• O tipo de ensino praticado pela professora, muito ligado ainda ao tipo de ensino 
“tradicional”, pareceu condicionar as suas práticas; 

• A falta de formação da professora ao nível de programas informáticos mais ligados 
ao ensino da Matemática surgiu nesta investigação como um factor limitador das 
suas práticas; 

• A insegurança em conseguir dominar tecnicamente um programa informático numa 
aula, bem como, a gestão de uma aula com computadores surgiram também como 
factores limitadores; 

• Os alunos surgiram como elemento limitador das práticas dadas as suas 
características, mas também, como elemento de “motivação” depois da primeira 
experiência com computadores em contexto lectivo; 

• O grupo disciplinar surgiu como factor de motivação, incentivo e apoio na 
introdução do computador na prática lectiva; 

• A escola desempenhou um papel facilitador na medida em que disponibilizou os 
meios para a utilização do computador no contexto lectivo e incentivou o seu uso. 

• A formação proporcionada pela colega na escola surgiu nesta investigação como 
factor de estímulo e apoio na introdução do computador na prática lectiva. 

 Para finalizar, sintetizam-se três ideias decorrentes deste estudo que nos parecem 
essenciais para perspectivar a formação que parece poder contribuir para que os 
professores se sintam apoiados na integração do computador nas suas práticas lectivas 
de Matemática. Por um lado, a aposta na formação contínua, em contexto de 
colaboração, apoiada por colegas na escola; Por outro lado, a formação sobre software 
específico articulada com os propósitos de ensino da Matemática; Por último, a 
formação centrada na prática, na sala de aula, com os alunos. 
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Resumo: Neste texto apresentamos uma unidade de ensino realizada numa turma do 8.º ano, relacionada 
com o ensino da Geometria. Foi utilizado um ambiente de geometria dinâmica, o The Geometer’s 
Sketchpad na realização de tarefas de natureza exploratória/investigativa e na resolução de problemas 
geométricos. O trabalho decorreu de uma forma continuada ao longo de cinco meses, principalmente nas 
aulas de Matemática, com uma turma de uma escola dos arredores de Lisboa. Propomo-nos abordar não 
só as potencialidades do ambiente de geometria dinâmica que possibilitou que os alunos desenvolvessem 
a competência geométrica, como o tipo de tarefas utilizado e as condições que permitiram levar à prática 
uma experiência deste tipo. No fim apresentaremos alguns episódios que elucidam de algum modo o 
trabalho realizado pelos alunos e que contribuiu para desenvolver a aptidão de construir figuras e analisar 
as suas propriedades, a tendência para procurar padrões e realizar investigações e a aptidão para resolver 
problemas geométricos, aspectos essenciais da competência geométrica. 

 

 

Introdução 
 

Os ambientes de geometria dinâmica são indissociáveis das novas orientações 
para o ensino da geometria. No Currículo Nacional do Ensino Básico de 2001, os 
programas de geometria dinâmica surgem como uma das ferramentas com que “os 
alunos devem ter oportunidade de trabalhar” (ME-DEB, 2001, p. 71). Estes programas 
computacionais trazem uma nova vida à geometria. Como diz Loureiro (1999), podem 
ser caracterizados por duas palavras, “rigor e exuberância, no sentido de vigor, energia, 
robustez, vitalidade, grande animação, superabundância e entusiasmo” (p. 44). 

Laborde (2001) indica que este tipo de software pode assumir quatro papéis 
diferentes quando é utilizado na sala de aula: (i) facilitador da apresentação da tarefa; 
(ii) facilitador da resolução da tarefa matemática; (iii) modificador das tarefas dadas; e 
(iv) potenciador de tarefas que só podem existir devido ao próprio programa. A autora 
baseia esta classificação nas tarefas que diversos professores apresentaram aos seus 
alunos e na forma como as transformaram para as adaptar melhor quer aos alunos quer 



304 
 

aos assuntos matemáticos estudados, tendo concluído que as tarefas assumiam 
maioritariamente os três primeiros papéis. 

Em Portugal, os professores não têm ficado indiferentes aos ambientes de 
geometria dinâmica, o que levou a que existisse uma multiplicação de acções de 
formação e cursos no nosso país. Num inquérito efectuado pelo Grupo de Trabalho de 
Geometria (GTG) da Associação de Professores de Matemática (APM) no 
ProfMat2001, dos 228 professores que responderam, cerca de 75% já tinha frequentado 
acções de formação sobre este tipo de programas. No entanto, destes só 34% utilizou 
algum tipo de software nas suas aulas de geometria no ano lectivo anterior (2000/01), o 
que revela a dificuldade que tem existido na introdução deste tipo de programas na sala 
de aula (Veloso & Candeias, 2003). 

 
 

Objectivo da investigação 
 
 Este texto tem por base uma investigação educacional cujo principal objectivo 

foi compreender como os alunos do 8.º ano desenvolvem a sua competência geométrica 
quando utilizam o The Geometer’s Sketchpad (GSP), um ambiente de geometria 
dinâmica, sendo a sua aprendizagem baseada em tarefas de exploração/investigação e na 
resolução de problemas. 

 Nas tendências actuais do ensino da Matemática, a competência geométrica que 
se pretende que os alunos desenvolvam está intimamente relacionada com a construção 
de figuras geométricas, a experimentação e a observação. Logo, os ambientes de 
geometria dinâmica desempenham um papel importante no desenvolvimento desta 
competência pelos alunos: 

 
Actualmente, ferramentas computacionais, designadas por 

ambientes geométricos dinâmicos (Cabri Geòmetre, Geometer’s 
Sketchpad, ...) são geradoras de uma nova abordagem no ensino e 
aprendizagem da geometria. Permitem a construção e manipulação de 
objectos geométricos e a descoberta de novas propriedades desses 
objectos, através da investigação das relações ou medidas que se mantêm 
invariantes. (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 68) 

 
Sendo este um estudo sobre a utilização deste tipo de software no 8.º ano e tendo 

em conta as várias vertentes da competência geométrica, torna-se necessário explicitar 
as que orientaram esta investigação. Assim, são consideradas: construção de figuras e 
análise das suas propriedades; estudo de padrões e realização de investigações; 
resolução de problemas, interpretadas tal como se indica na quadro 1, à luz das 
orientações do Currículo Nacional do Ensino Básico. Apresentamos aqui, de uma forma 
detalhada, a unidade de ensino, bem como o papel que o GSP desempenhou na 
resolução de tarefas com um carácter mais aberto e em tarefas mais fechadas onde 
dominava a resolução de problemas. 

 
Quadro 1. As vertentes da competência geométrica abordados no estudo. 
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Construção de figuras e 
análise das suas propriedades 

A aptidão para realizar construções geométricas, nomeadamente 
polígonos e lugares geométricos, que permitam o reconhecimento e a 
análise das suas propriedades. 

Estudo de padrões e 
investigações 

A tendência para procurar invariantes, explorar padrões 
geométricos e investigar propriedades e relações geométricas. 

Resolução de problemas 
geométricos 

A aptidão para resolver problemas geométricos através de 
construções, justificando os processos utilizados. 

 
Os capítulos do programa de Matemática leccionados foram os seguintes: Do 

espaço ao plano (ângulos, triângulos e quadriláteros, eixos de simetria); Decomposição 
de figuras e teorema de Pitágoras; Lugares geométricos; Translações e Semelhança de 
Triângulos. Estes corresponderam a cerca de cinco meses de aulas consecutivas, tendo 
começado a 24 de Janeiro e acabado a 23 de Maio. Foram leccionadas 27 aulas (90 
minutos cada) da disciplina de Matemática e 6 (45 minutos cada) da disciplina Oferta de 
Escola - Oficina Multimédia Transdisciplinar (OMT) - e 45 minutos de uma aula de 
Estudo Acompanhado. 

 
 

Metodologia de investigação 
 
O primeiro autor foi o professor da turma e quem recolheu os dados que suportam 

a investigação. O segundo autor orientou, participou na planificação, na tomada de 
decisões e no desenvolvimento da investigação. Numa investigação de carácter 
qualitativo como esta é importante obter informações de diversas fontes, pois facilita 
caracterizar e responder às questões que o problema a investigar origina. Neste estudo 
utilizámos como instrumentos de recolha de dados os trabalhos produzidos pelos alunos, 
o registo diário das aulas, dois questionários e entrevistas realizadas a cada par de 
alunos da turma. Esses instrumentos permitiram uma abordagem diversificada e foram 
vitais para se complementarem. 

 

A unidade de ensino 
 

Organização do trabalho. Os alunos trabalharam em pares, escolhidos por si 
próprios, o que correspondeu a 9 grupos, uma vez que a turma tinha 18 alunos (dois dos 
alunos tinham necessidades educativas especiais). Eles já estavam habituados a 
trabalhar com computadores, tanto na disciplina de Matemática como na disciplina 
oferta da escola, OMT, na qual realizaram projectos que envolveram programas como o 
Word, Excel e Power Point, também já tinham feito pesquisas na Internet. 

As aulas decorreram em blocos de 90 minutos e tiveram início no 2.º período 
prolongando-se pelo primeiro mês do 3.º período. A sala de aula foi a sala TIC, 
equipada pelo projecto “1000 salas TIC” do Ministério da Educação. Era nesta mesma 
sala que os alunos tinham a disciplina de OMT. 

Cada grupo tinha apenas um enunciado de cada tarefa, que guardava no final das 
aulas numa pasta que ficou na sala. Os sketchs (ficheiros do GSP) que os alunos 
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conceberam foram guardados no computador em que trabalharam e posteriormente 
guardados no computador pessoal do professor. 

Alguns problemas do livro relacionados com os assuntos tratados na aula foram 
sugeridos aos alunos para que estes os resolvessem em casa, ou nas aulas de Estudo 
Acompanhado. Estes problemas tiveram como função clarificar e esclarecer algumas 
dificuldades que os alunos evidenciaram em alguns dos temas. 

Tarefas. As tarefas utilizadas podem ser divididas em três grandes grupos: 
actividades de exploração, actividades de investigação e actividades que se podem 
caracterizar como sendo de resolução de problemas. 

Mas porquê distinguir entre actividades de exploração e de investigação? 
 

Muitas vezes não se distingue entre tarefas de investigação e de 
exploração, chamando-se “investigações” a todas elas. Isso acontece, 
muito provavelmente, porque é complicado saber à partida qual o grau de 
dificuldade que uma tarefa aberta terá para um certo grupo de alunos. No 
entanto, uma vez que atribuímos importância ao grau de dificuldade das 
tarefas, é preferível termos uma designação para as tarefas abertas mais 
fáceis e outra designação para as mais difíceis. (Ponte, 2003, p. 28) 

 
No quadro 2 indicamos o grupo em que se inclui cada uma das tarefas que faz 

parte desta unidade de ensino. Da análise deste quadro é visível que as tarefas que 
predominam são as de natureza exploratória, o que era de esperar pois um dos factores 
em jogo é a utilização de um programa de computador que os alunos não conhecem. As 
actividades de investigação que estão presentes em número considerável para “dar ao 
aluno a responsabilidade de descobrir e de justificar as suas descobertas” (Ponte, 2003, 
p. 32). Os problemas também estão presentes em algumas tarefas, e estão também 
presentes nas actividades do manual escolar propostas para serem feitas fora da sala de 
aula. 

 
Quadro 2. Tarefas classificadas consoante os grupos onde se enquadram: exploração, investigação 

e resolução de problemas. 
Tarefa Exploração Investigação Res. de 

problemas 

1. Manual do Utilizador X   

2. Ângulos verticalmente opostos e ângulos 
de lados paralelos X   

3. Construção de triângulos X   

4. Ângulos internos e externos de um 
triângulo X   

5. Desigualdade triangular X   
6. Critérios de igualdade de triângulos X   

7. Quadriláteros: construções, diagonais e 
ângulos  X  

8. Avaliação –  Eixos de simetria em 
triângulos e quadriláteros  X  
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9. Avaliação –  Investigando quadriláteros e 
pontos médios  X  

10. Triângulos e medianas  X  

11. Triângulos e alturas   X 

12. Decomposição de polígonos em 
triângulos e quadriláteros   X 

13. Tangram   X 

14. Áreas de quadriláteros   X 

15. Teorema de Pitágoras   X 

16. Demonstração do teorema de Pitágoras X   

17. Avaliação – Ternos pitagóricos  X  

18. Circunferência e círculo X   

19. Mediatriz de um segmento de recta  X  

20. Circunferência circunscrita e 
circuncentro X   

21. Avaliação – Problemas    X 

22. Translações e suas propriedades X   

23. Vectores e adição de vectores  X   

24. Pavimentações com translações   X  

25. Semelhança de triângulos X   

26. Avaliação – Construção de figuras 
semelhantes   X 

 
Outro critério para classificar as tarefas é considerar a(s) vertente(s) da 

competência geométrica que cada uma desenvolve mais vincadamente e que 
pretendemos analisar neste estudo. Assim, as tarefas são classificadas segundo as 
seguintes vertentes: Construção de figuras e análise das suas propriedades, Estudo de 
padrões e investigações e Resolução de problemas geométricos. Esta forma de divisão é 
apresentada no quadro 3. 

Nas tarefas indicadas no quadro 3, destacam-se, como era de esperar, a 
Construção de figuras e a análise das suas propriedades, vertente presente em 18 
tarefas, pois é muito valorizada pelos temas geométricos tratados. A vertente Estudo de 
padrões e investigações, onde estão incluídas a procura de invariantes e a investigação 
de propriedades e relações geométricas, está presente em 11 tarefas. Finalmente, a 
Resolução de problemas geométricos, que permite que os alunos desenvolvam a aptidão 
para resolver problemas através de construções, está presente em 8 tarefas. As tarefas 
utilizadas foram adaptadas ou inspiradas em Bennett (1995, 1996), De Villiers (1999), 
Durão & Baldaque (2003), Key Curriculum Press (1995, 1997) e Lopes et al. (1996). 

A primeira tarefa permitiu que os alunos conhecessem melhor o GSP. No final de 
cada tarefa, que, quase sempre, correspondeu ao final de uma aula, realizaram-se 
pequenas discussões com toda a turma. A grande maioria desses momentos de discussão 
serviram para os alunos apresentarem resultados a que tinham chegado. Esta fase do 
processo investigativo foi muito importante: “É nesta fase que se processa a reflexão 
sobre todo o trabalho realizado. Terminar uma aula de investigação sem ter reflectido 
sobre ela é de algum modo não a ter finalizado” (Segurado, 2002, p. 58). Nesses 
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momentos, em especial na fase inicial, partilharam-se dificuldades relacionadas com o 
software. 

 
Quadro 3. Tarefas classificadas consoante as vertentes da competência geométrica: 
(i) Construção de figuras e análise das suas propriedades, (ii) Estudo de Padrões 

e investigações e 
(iii) Resolução de problemas geométricos. 

Tarefa 
(i) 

Construção ... 
(ii) 

Estudo ... 
(iii) 

Resolução 

1. Manual do Utilizador X   

2. Ângulos verticalmente opostos e ângulos de lados 
paralelos X X  

3. Construção de triângulos X X  

4. Ângulos internos e externos de um triângulo X X  

5. Desigualdade triangular   X 

6. Critérios de igualdade de triângulos X X  

7. Quadriláteros: construções, diagonais e ângulos X X  

8. Avaliação –  Eixos de simetria em triângulos e 
quadriláteros  X  

9. Avaliação –  Investigando quadriláteros e pontos 
médios X X  

10. Triângulos e medianas X   

11. Triângulos e alturas X  X 

12. Decomposição de polígonos em triângulos e 
quadriláteros   X 

13. Tangram   X 

14. Áreas de quadriláteros X  X 

15. Teorema de Pitágoras   X 

16. Demonstração do teorema de Pitágoras X X  

17. Avaliação – Ternos pitagóricos  X  

18. Circunferência e círculo X   

19. Mediatriz de um segmento de recta X   

20. Circunferência circunscrita e circuncentro X   

21. Avaliação – Problemas  X  X 

22. Translações e suas propriedades  X  

23. Vectores e adição de vectores  X   

24. Pavimentações com translações   X  

25. Semelhança de triângulos X   

26. Avaliação – Construção de figuras semelhantes X  X 

 
Avaliação dos alunos. As apresentações dos resultados encontrados pelos alunos 

aos seus pares e a discussão resultante da resolução das tarefas que ocorreram no final 
de algumas aulas permitiram ao professor avaliar o nível de concretização das tarefas e 
o respectivo envolvimento dos alunos. Deste modo, todos os trabalhos produzidos pelos 
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alunos, bem como a sua participação na resolução das tarefas e na discussão final de 
algumas delas serviram para os avaliar. Numa negociação prévia com os alunos, ficou 
assente que se substituiriam os testes que poderiam ser feitos nestes subtópicos pelos 
trabalhos que eles iriam desenvolver quer nas aulas, quer fora delas. 

Para além disso, cinco tarefas tiveram um papel fundamental na avaliação dos 
alunos – as tarefas 8, 9, 17, 21 e 26. As primeiras três são investigações e as duas 
últimas são problemas. Estas cinco tarefas de avaliação abrangiam os vários temas 
matemáticos abordados neste estudo e foram utilizadas ao longo da unidade de ensino e 
coincidiram, quase sempre, com o final dos vários temas. 

Na tarefa 8, pretendeu-se que os alunos investigassem o número de eixos de 
simetria que tem cada um dos triângulos e quadriláteros estudados. Esta foi a primeira 
actividade na qual os alunos tiveram que escrever um relatório. 

A tarefa 9 é sobejamente conhecida dos professores, pois tem sido utilizada em 
diversos cursos e acções de formação. Pretendíamos que os alunos formulassem 
conjecturas sobre o quadrilátero que se obtém quando se unem os pontos médios de um 
quadrilátero inicial.  

A tarefa 17 estava relacionada com o teorema de Pitágoras, que os alunos já 
estudaram nas tarefas anteriores. Era pedido aos alunos que descobrissem ternos 
pitagóricos de duas formas distintas. Na primeira, os alunos iriam construir triângulos 
com determinadas medidas de modo a verificarem se são triângulos rectângulos. Foram 
também valorizadas as tentativas falhadas, pois pensamos ser esta uma das formas de os 
alunos experimentarem a riqueza da investigação matemática, que nem sempre chega a 
resultados à primeira tentativa. Na segunda forma tiveram que encontrar ternos 
pitagóricos utilizando a equação. Esta actividade irá fazer a conexão entre o cariz 
geométrico e o cariz  algébrico do teorema de Pitágoras. 

Para escreverem os relatórios destas tarefas os alunos tiveram o apoio de um guião 
baseado no que é apresentado na página Investigar e Aprender (disponível em 
http://ia.fc.ul.pt/). Para os avaliar utilizou-se uma tabela de descritores com os seguintes 
parâmetros: Conhecimento matemático, Conhecimento das estratégias e Comunicação. 
Em cada parâmetro foram utilizados cinco níveis de desempenho (do 0 a 4). Esta tabela, 
está também disponível na página anteriormente referida. Da análise destes relatórios 
obtiveram-se informações relacionadas com as vertentes Construção de figuras e 
análise das suas propriedades e Estudo de padrões e investigações. 

A resolução de problemas teve um primeiro momento de avaliação mais formal na 
tarefa 21, que consistiu na resolução de nove problemas que requeriam a construção de 
figuras. Os problemas estavam relacionados com lugares geométricos, tendo os alunos 
construído e relacionado circunferências, coroas circulares, mediatrizes triângulos e 
rectângulos. Esta tarefa acabou por ter sido resolvida sem recurso a papel e lápis. Os 
alunos apresentaram os processos de resolução e as próprias respostas nas páginas que 
constituem o ambiente de trabalho do GSP. 

Por fim, a tarefa 26, a última que foi realizada nesta investigação era composta 
por quatro problemas relacionados com a construção de figuras semelhantes. Nas 
questões 1 e 3, os alunos tiveram que construir quadriláteros e relacionar os seus lados, 
perímetros e áreas. Nas questões 2 e 4, as figuras construídas eram triângulos, e os 
alunos encontraram as relações que existiam entre eles. Estas tarefas de resolução de 
problemas permitiram recolher informação para a terceira vertente da competência 
geométrica, Resolução de problemas geométricos. A sua avaliação foi baseada nos 
seguintes parâmetros: Compreensão Conceptual, Conhecimento Processual, 
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Capacidades/Estratégias de Resolução e Comunicação. Cada um destes parâmetros de 
avaliação estava dividido em cinco níveis de desempenho e foram inspirados pelos 
apresentados na página da Chicago Public Schools 

 

A concretização da unidade de ensino 
 
 A excitação inicial de irem aprender geometria com o GSP foi evidente desde o 

primeiro dia de aulas. As primeiras tarefas foram superadas com muito apoio da parte 
do professor. Mas, progressivamente, os alunos começaram a adquiriram os 
instrumentos e a forma de trabalhar sobre os elementos geométricos que este tipo de 
software permite. 

 Foi durante a realização da tarefa 8, a primeira de avaliação, que sobressaiu o 
empenho de todos os alunos quer a realizarem a investigação pedida, quer a escrever o 
relatório. O enunciado era bastante simples: 

 
Até agora já desenhámos, com a ajuda do Sketchpad, vários tipos de 

triângulos e quadriláteros. Vamos, agora estudar os eixos de simetria de 
cada uma delas. 

Eixo de simetria divide sempre uma figura em duas geometricamente 
iguais de tal modo que podem ser sobrepostas uma pela outra dobrando a 
figura inicial. 

Utiliza o Sketchpad para investigar quantos eixos de simetria têm os 
diferentes triângulos que conheces, o paralelogramo, o papagaio, o losango, 
o rectângulo e o quadrado. 
 
 Esta tarefa ficou, sem dúvida, marcada pelo estudo do número de eixos de 

simetria do paralelogramo. Todos os alunos se debateram por encontrar uma resposta 
satisfatória. Muitos já iam a meio do relatório quando Sofia começou a colocar em 
causa o que o seu grupo tinha escrito, que era afinal o que quase todos estavam a 
escrever: o paralelogramo tem dois eixos de simetria. Sofia afirmava que o 
paralelogramo não tinha eixos de simetria: 

 
Sofia: Stor o paralelogramo não tem eixos de simetria, pois não? 
Professor: Porquê? 
Sofia: Eles dizem que tem quatro, mas eu acho que não! 
Professor: Porquê? 
Sofia: Se dobrarmos pelas diagonais estes não dão. [Apontou para 

os vértices opostos que segundo o movimento descrito não ficariam 
sobrepostos] 

Professor: Realmente os vértices opostos não ficam sobrepostos. 
Sofia: Com a outra diagonal também não dá. E com aqueles 

também não. [Apontou para os segmentos paralelos aos lados que 
passam pelos pontos médios dos lados] 
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Os vértices nem são iguais. [Referia-se ao facto de que se essas 
rectas paralelas aos lados fossem eixos de simetria os ângulos internos 
que se sobreporiam não terem a mesma amplitude] 

Professor: Tens razão! 
 
 Esta afirmação final do professor provocou agitação e confusão geral em toda a 

turma. Nessa altura o professor desenhou, imprimiu e recortou um paralelogramo, e 
pediu à aluna que o tentasse dobrar consoante os eixos de simetria que todos afirmavam 
existir. Como ela não conseguiu, o paralelogramo impresso passou pelas mãos dos mais 
incrédulos, que acabaram por dar razão à colega, tendo o ambiente serenado e 
continuado com as suas investigações. 

 Apesar disso José aproximou-se do professor, um pouco aborrecido: 
José: O Stor não me disse que eu estava a fazer mal. 
Professor: Mas eu disse-te para pensares melhor sobre o que era 

um eixo de simetria. 
José: Mas não me disse para parar e deixou-me continuar. 
Professor: Mas já chegaste a uma conclusão? 
José: Já! Mas perdi algum tempo! 
Professor: Será que perdeste algum tempo ou ficaste a perceber 

melhor o que são eixos de simetria? Além disso, investigar em 
Matemática está relacionado com este processo de tentar, fazer uma 
conjectura voltar a refazer a conjectura porque havia algo que estava 
mal. A Matemática constrói-se assim. 

José: Por isso é que levou tantos anos... 
Professor: Exactamente! 

 
 José ficou mais sereno, mas a sua expectativa quanto ao papel que o professor 

deveria ter desempenhado, tinha sido defraudada. Ele pretendia que lhe tivesse sido dito 
que estava mal e como deveria corrigir. 

 Raquel e Verónica tinham escrito que existiam três eixos (figura 1). Porém, no 
relatório que entregaram encontra-se a resposta inicial (riscada) e a final (sublinhada). A 
maioria dos grupos não conseguiu acabar o relatório, essencialmente devido ao facto de 
quererem apresentar trabalhos com boa apresentação e seguir todos os tópicos do guião. 
Assim, pediram ao professor mais tempo para acabar, ao que ele acedeu. 
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Figura 1. Resposta dada por Raquel e Verónica relacionada com o número de eixos do 

paralelogramo. 

 
 O episódio de aprendizagem anterior é um bom exemplo de como a unidade de 

ensino foi sendo realizada e da forma de estar de alunos e professor perante as tarefas de 
investigação. O GSP já se tinha tornado na ferramenta que todos consideravam 
indispensável para resolver as tarefas, servindo de suporte à aprendizagem. 

 Poderíamos abordar mais episódios de aprendizagem relacionados com tarefas 
de exploração e investigação, mas parece-nos importante referir outros relacionados 
com a resolução de problemas geométricos. 

 As últimas tarefas foram dedicadas ao estudo da semelhança de figuras. Na 
questão 3b) da tarefa 25, André e José depararam-se com uma dificuldade. Era pedido 
que escrevessem conjecturas relacionando os perímetros e as áreas dos triângulos 
semelhantes que, entretanto, tinham construído. Em relação à primeira conjectura, José 
e André não tiveram grandes dificuldades em relacionar os perímetros, pois suspeitaram 
que seria preciso dividi-los, uma vez que era o que se fazia com os lados para achar a 
razão de semelhança. Assim, escreveram que a divisão dos perímetros de triângulos 
semelhantes era igual à razão de semelhança. Em relação às áreas dos triângulos 
semelhantes que tinham construído, tiveram mais dificuldades em formular uma 
conjectura. Quando chamaram o professor, já tinham empreendido algumas tentativas 
para encontrar a referida relação: 

José: Stor, já descobrimos que a divisão entre os perímetros é 
igual à divisão entre os lados. O problema é encontrar a relação entre as 
áreas! 

Professor: Achas que terá alguma relação com a razão de 
semelhança? 

José: Acho que sim! Deve existir alguma relação, como acontece 
com os perímetros. 

Professor: Repara no valor da razão de semelhança e no valor 
que obtiveste com a divisão das áreas. Que tipo de relação existe entre 
eles? 

José: Já experimentámos, mas não conseguimos encontrar. 
Professor: Arrasta um vértice no primeiro triângulo e repara nos 

dois valores. 
 
 José seguiu a sugestão e, em conjunto com André, tentaram encontrar uma 

relação enquanto o professor se dirigia a outro grupo de alunos que havia solicitado a 
sua presença. Algum tempo depois, José levantou-se e dirigiu-se ao professor: 

José: Já descobri! É o quadrado da razão de semelhança! Arrastei 
o vértice e com a calculadora fiz o quadrado da razão de semelhança. E 
deu igual! 

Professor: Muito bem! 
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 O seu esforço tinha compensado e as ferramentas do ambiente de geometria 
dinâmica tinham dado uma ajuda. A possibilidade de medir e calcular de uma forma 
dinâmica e o facto de poder arrastar os vértices dos triângulos, permitiu-lhes perceber a 
relação e formular a conjectura correcta. 

 A tarefa 26, a última de avaliação, era composta por quatro problemas que 
envolviam construções geométricas de figuras semelhantes. Poucos grupos utilizaram os 
critérios de semelhança de triângulos para justificar as respostas às questões 2 e 4 e, ao 
contrário do que eu tinha pensado, não recorreram à tarefa anterior que abordava 
exactamente este tópico. Assim, utilizaram como justificação, na maior parte das vezes, 
a definição de semelhança entre figuras. Para isso, calcularam a razão entre todos os 
lados e verificaram se os ângulos tinham ou não a mesma amplitude. Praticamente todos 
os grupos construíram, em primeiro lugar, as figuras das quatro questões e só depois 
responderam às questões, apresentando as respectivas justificações e processos de 
resolução no próprio sketch. 

 Leonel e Paulo destacaram-se na resolução que apresentaram no segundo 
problema: 

 
Desenha um triângulo qualquer e traça uma recta paralela a um dos 

seus lados. Será que os triângulos ABC e CDE são semelhantes? Porquê? 
 
 
 
 
 

 
 Os alunos conseguiram construir a figura do enunciado, composta por dois 

triângulos. Depois, mediram os ângulos e lados dos dois triângulos, tendo calculado a 
razão entre estes. Na resposta parece que existem justificações a mais, isto é, os alunos 
justificaram de duas formas diferentes a semelhança entre os triângulos. Utilizam o 
critério LLL, uma vez que os lados são proporcionais e utilizam também o critério LAL. 
Depois de lhes entregar a correcção, disseram-me que tinham consultado as respostas da 
tarefa 25 onde tinham escrito os critérios de semelhança de triângulos (ver figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resposta:

Sim. Porque os dois tri ângulo têm ,de um para o outro, os l ados proporcionais.
Têm, de um para o outro, os ângulos i guai s e têm, de um para o outro, dois lados
proporcionais e um ângulo i gual .

m∠EBA = 62,82°m∠CED = 62,82°
m∠CAB = 67,52°m∠CDE = 67,52°

m AB

DE
 = 3,28

m AC

DC
 = 3,28

m CB

CE
 = 3,28

DE = 1,95 cm

m AB = 6,40 cm

m AC = 7,47 cm
m CB = 7,76 cm

Area DEC = 2,06 cm2
Perimeter DEC = 6,61 cm

CE = 2,37 cm

DC = 2,28 cm
E

A B

C

D

E

A

C

B
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Figura 2. Resolução do problema 2 da tarefa 26 apresentada por Leonel e Paulo 

 
Os alunos conseguiram resolver o segundo problema da tarefa 26, tendo obtido a 

classificação máxima (nível 4) em todos os parâmetros referentes à avaliação da 
resolução de problemas. 

 
 

Conclusões 
 
Os alunos reagiram de forma diferente consoante o tipo de actividade, 

independentemente do facto de serem considerados bons ou fracos na disciplina de 
Matemática. Assim, parece-nos possível afirmar que os diferentes tipos de actividades 
desempenharam um papel fundamental na aprendizagem dos alunos.  

Construção de figuras e análise das suas propriedades. Esta vertente da 
competência geométrica foi a que esteve presente num maior número de tarefas. Os 
alunos desenvolveram-na de uma forma muito positiva, tendo respondido com clareza 
às situações problemáticas apresentadas durante a unidade de ensino. Conseguiram 
construir os diversos polígonos e lugares geométricos propostos nas diversas tarefas, 
tendo sido decisivo o papel desempenhado pelo ambiente de geometria dinâmica. Este 
foi o suporte das descobertas produzidas pelos alunos e as funcionalidades libertaram-
nos para desenvolverem o reconhecimento e análise das propriedades das figuras 
construídas. 

Estudo de padrões e investigações. Na generalidade, os alunos tiveram um 
desempenho notável nas tarefas de exploração e de investigação onde esta vertente 
esteve presente. Os alunos gostaram da possibilidade de seguir um caminho próprio, de 
modo a realizarem descobertas que considerassem como únicas e que marcassem a 
diferença em relação ao trabalho dos colegas.  

Resolução de problemas geométricos. Esta terceira vertente foi a que teve menos 
presença na unidade de ensino. Foi na resolução de problemas que existiu maior 
clivagem entre os resultados dos alunos. Alguns encararam os problemas como 
desafios, voltando a tentar resolvê-los até encontrarem a respectiva solução. Outros, 
construíram estratégias que lhe permitiriam resolver correctamente os problemas, mas 
por vezes não as levavam até ao fim, ficando patente que não tinham lido totalmente as 
perguntas ou que não tinham verificado as respostas. Por vezes, quando estas estavam 
correctas, acabavam por não as justificar na totalidade. Foi nítido que alguns alunos que 
não se adaptaram bem à passagem para este tipo de tarefa. 

O ambiente de geometria dinâmica. Alguns dos problemas destas tarefas de 
avaliação poderiam ter sido resolvidos sem o GSP, mas o facto de este estar disponível 
permitiu um envolvimento nos problemas difícil de atingir de outra forma. Em relação 
às tarefas de exploração e de investigação, permitiu que os alunos seguissem vários 
caminhos na investigação e analisassem vários casos. A existência de obstáculos era 
rapidamente superada, pois este ambiente de geometria dinâmica forneceu um feedback 
contínuo em relação às construções que realizavam. Uma vez que todos os problemas 
colocados aos alunos nas tarefas de resolução de problemas geométricos se baseavam na 
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construção de figuras, o GSP foi uma ferramenta fundamental para que as tarefas 
propostas tivessem impacto na aprendizagem dos alunos. Acrescente-se que todos os 
alunos preferiam resolver os problemas nas páginas do programa informático, sendo 
comum a resolução de vários problemas ao mesmo tempo, existindo dinamismo na 
reformulação de respostas e na descrição dos processos utilizados. 

Os alunos referiram-se muitas vezes à facilidade que tiveram em aprender 
Geometria com este software. Quando inquiridos sobre o que pensavam acerca da 
Geometria no questionário final da investigação, identificaram-na com colocar “desafios 
que temos que superar” e com o facto de que para a aprender é “fundamental fazer 
investigações”. A perspectiva da Geometria como um conjunto de construções 
deslocou-se para uma perspectiva mais relacionada com processos que nos permitem 
chegar aos objectos que são construídos. Os desafios e investigações referidos neste 
último questionário são vistos como o caminho para “descobrir conceitos, fazermos 
relações e obtermos conclusões”. 

Esta mudança de perspectiva de uma Geometria mais relacionada com 
conhecimentos para uma Geometria mais recheada de desafios e investigações prende-
se, para além do tipo de actividades utilizadas, com o ambiente em que os alunos 
realizaram a sua aprendizagem. Na realidade, os ambientes de geometria dinâmica são 
por excelência ferramentas que permitem que os desafios e as investigações geométricas 
assumam o papel principal. 
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Resumo A presente comunicação resultou de uma investigação realizada no campo das aprendizagens 
algébricas contextualizadas em que a folha de cálculo surgiu como suporte tecnológico na resolução de 
problemas. Para além do desenvolvimento de outras competências pôde-se concluir que o uso continuado 
desta ferramenta promove a aplicação de estratégias multiplicativas na resolução de problemas sobre 
relações proporcionais, implicando o reconhecimento de duas variáveis, com evidência para um 
entendimento mais completo da situação problemática e da própria noção de variável, considerada um 
dos conceitos fundamentais da aprendizagem da Matemática no ensino básico, secundário e superior 
(Schoenfeld, 1985, 1987; Schoenfeld & Arcavi, 1988; Philipp, 1992). 

 
 

Enquadramento 
 

O estudo teve por base três enquadramentos: científico, educativo-didáctico e 
tecnológico. No primeiro pesquisaram-se bases conceptuais e estruturantes capazes de 
ampliar o conhecimento matemático do estudante, num percurso progressivo e 
aprofundado das aprendizagens algébricas. No segundo procurou-se prosseguir as 
orientações curriculares e programáticas definidas pelo Ministério da Educação e as 
perspectivas didácticas indicadas por continuadas investigações de vários especialistas, 
em particular pelos investigadores do Instituto Freudenthal que defendem uma filosofia 
particular de educação matemática à qual apelidam de Realist Mathematics Education 
(RME) que integra a matemática em contexto (MiC - Mathematics in Context). Por 
último, Drijvers (2001-2004), investigador deste centro e outros como Moreira, (1989); 
Maxim & Verhey (1988); Billstein (1998) defendem a utilização das tecnologias, 
nomeadamente, da folha de cálculo na resolução de problemas contextualizados em 
aprendizagens algébricas.  
 
Enquadramento científico 
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A Álgebra escolar é vista como um dos temas da Matemática que influencia 
consideravelmente o conhecimento formal, quer pela potencialidade e simplicidade dos 
registos simbólicos, quer ainda pelas metodologias associadas, reconhecendo-se, 
todavia, que grande parte dos estudantes desenvolve uma má relação com este tópico e, 
consequentemente, com a própria Matemática (Kieran, 1981, 1988, 1992; Schoenfeld, 
1985, 1987; Schoenfeld & Arcavi, 1988; Ponte, 1988, 2002; Abrantes, 1988, 1994; 
Reeuwijk, 1998; NCTM, 1989, 1991, 2000, 2001; Drijvers, 2003).  

 
Álgebra – linguagem e conceito 

Tudo indica que a álgebra começa quando a palavra substitui o objecto a 
designar.  

Alguns autores (Kieran, 1988, 1992; Ameron, 2002) falam em pré-álgebra, mas 
também estes e outros (Carpenter & Levi, 1999; Drijvers, 2001-2004; Martínez, 2005) 
limitam-se a falar, de forma genérica, em álgebra. Contudo, quase todos estão de 
acordo que esta temática é a essência da matemática. Assim, a álgebra é vista, antes de 
tudo, como uma aritmética generalizável que provoca um estudo mais aprofundado das 
leis numéricas e do desenvolvimento das competências genéricas da aritmética e, 
simultaneamente, é caracterizada como meio de estudo de procedimentos para o 
processo de resolução de problemas, de relações entre quantidades (incluindo 
modelação e funções) e como estudo de estruturas (Usiskin, 1988).  

Os investigadores neste domínio são unânimes em defender que a aprendizagem 
da álgebra escolar alicerça-se no campo aritmético profundo, com a aplicação das 
propriedades das operações e ainda na resolução de problemas, numa procura de 
simbologia própria capaz de identificar as essencialidades da situação.  
 
Pré-álgebra 

Como os estudantes revelam dificuldades no conceito de variável (Kücheman, 
1978, 1981; Schoenfeld & Arcavi, 1988; Kieran & Chalouh, 1993; Kieran, Boileau & 
Garançon, 1996; Drijvers, 2001-2004; Ameron, 2002, 2004) torna-se necessário o 
desenvolvimento gradual, compreendido e sustentado deste conceito. Para Zazkis e 
Liljedahl (2002) a álgebra integra dois conceitos: a álgebra do pensamento e a álgebra 
do simbolismo. A álgebra dos símbolos apresenta-se como uma componente expressiva 
e necessária da álgebra do pensamento e como uma ferramenta de comunicação 
matemática. Para uma grande especialista desta temática (Kieran, 1988, 1992) a 
generalização não é equivalente ao pensamento algébrico, mas este requer o 
simbolismo algébrico que fundamenta e expressa a generalização.  

Segundo Batanero e Godino (1998), no trabalho matemático, os símbolos 
(significantes) remetem-nos para as entidades conceptuais (significados). Estes autores 
consideram que o ponto crucial da instrução matemática não está no domínio da sintaxe 
da linguagem simbólica matemática, mas sim na compreensão da sua semântica, ou 
seja, na natureza dos próprios conceitos e proposições matemáticas e sua relação com 
os contextos e situações-problema.  

Por outro lado, Ameron (2002) sugere o termo ´pré-álgebra´ como uma zona de 
transição de actividade exploratória informal oriunda da aritmética para iniciar a 
álgebra. Esta autora defende que a pré-álgebra envolve pensamento algébrico e 
simbolização no campo da aritmética, acrescentando que não é a natureza da tarefa que 
faz a diferença, mas sim a natureza da estratégia na descoberta da solução que interessa 
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e que distingue a aritmética, da pré-álgebra ou da álgebra num processo gradual de 
formalização das notações que acompanham o processo intelectual de abstracção. Mas 
neste processo Kieran (1988, 1992) alerta para as dificuldades de aprendizagem na 
álgebra estarem concentradas no significado das letras, no reconhecimento e uso da 
estrutura e na alteração das convenções aritméticas às algébricas. Segundo esta autora 
existem, assim, duas dificuldades de ordem ontológica no estudo da álgebra e, em 
particular, no seu ensino inicial: operacional (ou procedimental) e estrutural 
(relacional), isto é, nos modos de resolver e pensar nos problemas. Esta autora insiste 
que se deve ter consciência desta situação e a partir dela actuar na procura de uma 
aprendizagem sustentada e equilibrada da álgebra, diversificando estratégias e materiais 
e analisando processos de resolução dos estudantes. 

 

Aproximações à Álgebra 
Segundo Bednarz, Kieran & Lee (1996) existem genericamente cinco 

aproximações à álgebra defendidas também por vários investigadores: a primeira 
aproximação, a generalização de padrões geométricos e numéricos e a descoberta de 
leis que definem numericamente essas relações; a segunda, a resolução de problemas; a 
terceira aproximação, a resolução de equações no apoio à resolução de problemas; a 
quarta, a modelação de fenómenos físicos e matemáticos e a quinta aproximação, o 
trabalho com as relações funcionais. Estes autores colocam algumas questões sobre a 
passagem de uma aproximação da álgebra para outra, por exemplo: como é que os 
estudantes negoceiam a passagem da álgebra como uma ferramenta para a 
generalização e a álgebra como uma ferramenta da resolução de problemas ou a álgebra 
como uma ferramenta para a modelação de situações funcionais e questionam se será 
uma passagem simples ou se implicará o ajustamento de importantes conceitos. 
Segundo aqueles autores esta é ainda uma questão por esclarecer.  

Nesta investigação as tarefas seleccionadas para os estudantes dos dois primeiros 
níveis de ensino localizam-se no uso das três aproximações à álgebra: padrões e 
generalização; resolução de situações problemáticas específicas e outras próximas da 
modelação de fenómenos. 
 

Enquadramento educativo e didáctico 
 
Com esta investigação procurou-se prosseguir a construção gradual e significativa 

do conhecimento algébrico, com base no quadro teórico conceptual referido, nas 
orientações pedagógicas já delineadas por vários autores. A construção deste 
conhecimento algébrico em idades elementares assenta ainda no uso de materiais 
adequados, numa comunicação intensa com os estudantes, com enfoque na importância 
do contexto do problema. Nestas circunstâncias o trabalho em sala de aula teve como 
alicerce as teorias educativas da aprendizagem construtivista e da aprendizagem social 
preconizadas, respectivamente, por Piaget (1965, 1975a, 1975b), Bruner (1983, 1985, 
1987); Vygotsky (1979); Vygotsky & Lúria (1993), Lave (1988-1997), Wenger (1998), 
Lave & Wenger (1991-2002). Na exploração de conhecimentos relacionados com este 
domínio foram também tidos em conta os conceitos da matemática em contexto e da 
matematização, defendidos por investigadores do Instituto Freudenthal, bem como as 
orientações programáticas ministeriais associadas à aprendizagem interdisciplinar 
programadas na gestão flexível do currículo expostas no Decreto-Lei nº 6/2001. 
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No quadro teórico conceptual referido, Janvier (1996); Weber-Russell e LeBlanc 
(2004), Drijvers (2001-2004), entre outros autores, defendem o estudo da linguagem 
algébrica numa perspectiva holística do conhecimento matemático, pois a álgebra 
escolar é referida como uma ciência de estrutura significante e coerente, que se move 
entre o mundo real e o mundo dos símbolos, sendo nestes enquadramentos que a 
matemática deve ser problematizada, aprendida e ensinada (Freudenthal, 1973, 1983). 
Tal como Freudenthal também outros autores do Freudenthal Institut da Universidade 
de Utrecht, nos nossos dias, defendem o tratamento dos conceitos relacionados com a 
álgebra de uma forma contextualizada procurando colocar o estudante num ambiente 
rico de resolução de problemas capazes de estimular o raciocínio e o desenvolvimento 
de linguagem algébrica. 

 
Enquadramento tecnológico 

 
Numa sociedade em contínua mutação, as evoluções tecnológicas, culturais e 

sociais influenciam claramente tudo o que se passa na Escola, em geral, e, em 
particular, na sala de aula (Fey, 1984; Mendes, 1998). Nestas circunstâncias, a Escola 
deve munir-se de mecanismos e de uma organização capaz de atender aos estudantes 
com maiores dificuldades e deficiências em matemática e simultaneamente aos mais 
talentosos para conseguirem suportar e orientar as suas aprendizagens para a 
excelência, procurando criar, assim, a equidade na classe (NCTM, 2000).  

A tecnologia começa também a apresentar-se como uma base e factor de 
comunicação (NCTM, 1991, 2000), na qual os estudantes precisam de resolver tarefas 
que incluam tópicos de discussão e confronto de ideias matemáticas cruciais no ensino 
e na aprendizagem.  

Esta associação considera também que “o acesso à tecnologia precisa de se tornar 
numa outra dimensão educacional da equidade” (2000, p. 14) e “(…) é essencial no 
processo de ensino e aprendizagem, dado que esta influencia a própria matemática que 
é ensinada e amplia simultaneamente a aprendizagem do estudante” (NCTM, 2000, p. 
24). 

 
A folha de cálculo como ferramenta centrada na aprendizagem do estudante  

O NCTM (1991, 2000) e Weber-Russell e LeBlanc (2004) defendem que a 
tecnologia é uma ferramenta poderosa capaz de criar ambientes favoráveis à 
aprendizagem, oportunidades e desafios na comunicação matemática, especificamente, 
no desenvolvimento e análise da linguagem. Neste sentido, apontam a folha de cálculo 
como um desses instrumentos potenciador de boas práticas, no qual é possível 
experimentar dinamismo intelectual, permitindo ao estudante reformular os raciocínios 
baseados em novas quantidades. Por exemplo, os símbolos usados na folha de cálculo 
podem ser relacionados e bem trabalhados, pois não são, normalmente, os mesmos 
símbolos algébricos usados na Matemática.  

Hoje em dia as tecnologias não são apenas meios ou instrumentos, são também 
consideradas contextos, linguagens e modos de comunicação, como acontece, em 
particular, com a utilização da folha de cálculo, como refere Fernandes (1994, 2000 e 
2006), pois proporciona um ambiente que exige a montante actividades preparatórias 
que produzem conhecimento matemático praticamente inexplorado noutras 
circunstâncias. Segundo esta investigadora o uso desta ferramenta provoca 
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necessariamente o desenvolvimento prévio de actividades relacionadas com a 
capacidade de orientação espacial e de localização cartesiana, através de jogos no 
espaço, de exercícios sobre leitura de mapas, de jogos das damas ou do xadrez e da 
batalha naval, capazes de provocarem o desenvolvimento de capacidades ao nível da 
observação, do estabelecimento de relações entre os dados aquando da localização de 
um elemento no plano.  

Também Moreira (1989) defende a utilização desta ferramenta nas aulas de 
Matemática pois considera que a folha de cálculo é particularmente útil na descoberta 
de regularidades e na resolução de problemas por ensaio e erro sistemático. Numa linha 
idêntica Fernandes (1994) defende que os estudantes do 4º ano de escolaridade, para 
tirarem partido da folha de cálculo, precisam de conhecer a funcionalidade de apenas 
alguns comandos e que esta ferramenta fomentou a organização de pesquisas e 
proporcionou a capacidade dos estudantes resolverem problemas, mostrando-se a classe 
mais aberta para a partilha, emergindo “novos diálogos” e uma nova dinâmica na sala 
de aula.  

 
 

Problematização e objectivos 
 

Uma das questões problematizadas nas aprendizagens contextualizadas da álgebra 
foi: será que é possível evidenciar competências específicas resultantes do uso da folha 
de cálculo na resolução de problemas em contexto interdisciplinar na aprendizagem da 
álgebra no ensino básico? 

Neste sentido, a investigação desenvolvida neste domínio previa a utilização 
daquele suporte tecnológico capaz de prosseguir os seguintes objectivos na resolução 
de determinados problemas: 

- promover a capacidade de observar, relacionar e conjecturar; 
- desenvolver o raciocínio indutivo e dedutivo; 
- promover o raciocínio algébrico; 
- promover a capacidade de relacionar os conhecimentos matemáticos com o 

quotidiano e os saberes sociais; 
- relacionar dados em tabelas e tirar conclusões; 
- problematizar o conhecimento matemático em contexto real. 

 
 

Metodologia 
 

A investigação teve um carácter essencialmente qualitativo, estudando processos 
e estratégias de abordagem na resolução das tarefas propostas, mas também tendo em 
atenção os resultados obtidos pelo estudante, especialmente, no desenvolvimento do 
raciocínio algébrico, isto é, na capacidade de relacionar dados utilizando uma ou duas 
variáveis. 
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Através da observação participante em que a investigadora participou, desde o 2º 
ano de escolaridade, com a coordenação de um projecto de âmbito interdisciplinar no 
campo da geometria, na planificação, acompanhamento em sala de aula e reflexão 
conjunta com as professoras foi possível, observar e recolher informação neste processo 
educativo complexo, procurando uma análise tão objectiva quanto possível da 
aprendizagem do aluno. A presença da investigadora foi gradualmente intensificada, 
estando presente na sala de aula do 5º e 6º anos nas duas turmas duas vezes por semana. 

Saliente-se ainda que foram usados outros instrumentos de recolha de dados, 
como: questionários, diários de bordo, entrevistas gravadas com os alunos e 
professores, registos fotográficos, em vídeo, ficheiros gravados pelos alunos e com base 
na triangulação dos vários elementos recolhidos procedeu-se à reflexão e à análise da 
informação compilada. 

Com vista à prossecução dos objectivos delineados e à construção 
contextualizada dos conhecimentos algébricos foram exploradas as mesmas tarefas nas 
duas turmas, mas sempre que se considerava como uma mais valia na turma 
experimental (turma A) foi usada a folha de cálculo.  

 
 

Resultados 
 

Neste trabalho continuado e acompanhado pode-se analisar os resultados obtidos 
do “follow up” das aprendizagens realizadas pelos estudantes que a seguir se referem.  

 
Quarto ano de escolaridade  
 

Os cinco problemas propostos: “vamos fazer um bolo!...”; “a compra de cromos”; 
“a pintura das peças de cerâmica”; “a cantina escolar”; “a carga certa para o “peso” 
certo” inserem-se numa determinada classe de problemas cujos conteúdos explorados 
estão próximos do conceito de proporcionalidade e abrangem as três aproximações à 
álgebra já anteriormente referidas: padrões e generalizações, resolução de problemas e 
modelação. Esta orientação prevê uma linha de complexidade gradual e de aplicação 
progressiva, de um contexto real, próximo das vivências da criança, com a 
possibilidade de uma resolução mais concreta e experimental a um contexto mais 
afastado do quotidiano da criança exigindo um tratamento mais formal e simbólico.  

Na resolução do primeiro problema: “a compra de cromos”, no preenchimento 
das lacunas na tabela não se conseguiu vislumbrar o processo de resolução usado pelos 
estudantes das duas turmas.  

Na realização da folha de trabalho: “a pintura das peças de cerâmica”, resultante 
após a visita a uma fábrica, a primeira questão compreendia duas sub-questões: uma de 
um valor sequencial e outra com a extrapolação do valor, questionando-se: “nas 
condições idênticas da tabela qual seria o tempo gasto na pintura de nove peças do 
modelo? E na elaboração de 20 peças? Expõe os teus raciocínios”. A maior parte dos 
estudantes das duas turmas, vinte e um e vinte e dois estudantes respondeu 
correctamente à questão, respectivamente, na turma A e B. 
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Nº de 
peças pintadas 

2 4 5 7 8 
 

Tempo 
(em horas) 

3 6 7,5 10,5 12 
 

 
Na turma A doze estudantes usaram expressamente o operador multiplicativo 

“x1,5”, outros omitiram os cálculos utilizados, mas nenhum utilizou, explicitamente, 
uma forma aditiva para chegar ao resultado pretendido. 

Na determinação do tempo gasto na pintura das nove peças saliente-se que apenas 
2 estudantes da turma B usaram o operador multiplicativo, neste caso “x1,5”, e que os 
restantes fizeram-no, de forma aditiva, usando uma diversidade de possibilidades, 
registando-se, a título de exemplo, as seguintes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uso de estratégias aditivas – “A pintura das peças de cerâmica” 

 
Alguns estudantes, da turma B, referiram oralmente à investigadora: 
i) 5 peças demoram a ser pintadas – 7,5h  
   4 peças demoram a ser pintadas  – 6h, 
   ora: 6+7,5=13,5, correspondendo a 5+4=9 peças, que é o número pedido 
E acrescentou um dos estudantes:  
Ou 10,5+3, correspondendo a 7 peças e mais 2 peças, que é a resposta correcta.  
No caso das 20 peças os estudantes apresentaram também vários processos, 

principalmente a composição e a decomposição da quantidade 20, designadamente: 
i) Como 20 peças=8+8+4 e, concretizando o algoritmo, como se observa na 

figura anterior, chegou ao resultado: 12+12+6=30  
Outro estudante chegou ao resultado correcto, sem assinalar os procedimentos, 

mas referiu oralmente à professora o seu raciocínio: 
ii) Como 20 peças=4+4+4+4+4 então, soma-se o 6 cinco vezes: 6+6+6+6+6=30 
Assim, os estudantes da turma B basearam-se num modelo aditivo para responder 

à questão decompondo, de forma diferenciada, as quantidades: 9 e 20. Na resolução das 
questões, os estudantes da turma B procuraram, com maior frequência, explorar 
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estratégias aditivas para resolver o problema, aproximando-se da composição e 
decomposição de quantidades e relacionando linearmente, “per si” com os respectivos 
valores da tabela. Apenas dois estudantes da turma B usaram o operador multiplicativo, 
explorando a relação numérica que relacionava as duas variáveis: a variável discreta, 
número de peças com a variável contínua, número de horas gastas na pintura das 
mesmas. Este procedimento não aconteceu na turma A na qual a maior parte dos 
estudantes (12) utilizou efectivamente o operador multiplicativo para determinar o 
tempo gasto aproximado na pintura de nove e vinte peças. 

Na concretização da folha de trabalho designada por: “a cantina escolar”, a maior 
parte dos estudantes das duas turmas, cerca de 70%, conseguiu resolver correctamente a 
primeira questão, na qual se pretendia que fosse atribuído um valor numérico a cada 
uma das duas letras que se encontravam na tabela dada. 

 
Quantidade de maçãs  
(em quilos) 

40 35 30 a 10 

Preço €13,60 b €10,20 €8,50 €3,40 
 

 
Na apresentação dos cálculos apreende-se que a maior parte dos estudantes das 

duas turmas alcançou a solução através do preço unitário32 calculado com base nos 
valores apresentados na última coluna da tabela, no preço de 10Kg de maçãs, cuja 
correspondência era de 10 para €3,40.  

Na turma A nove estudantes usaram o operador multiplicativo (“x0,34”) para 
determinar o valor da letra b e o operador inverso (“:0,34”) para atribuir o valor à letra 
a.  

Na turma B, alguns estudantes usaram estratégias aditivas, mas também 
estratégias mistas, pois para calcular o valor da letra a utilizaram processos aditivos e 
para determinar o valor de b exploraram já a estratégia multiplicativa, descobrindo o 
operador multiplicativo. 

Uma estudante (Alex, nome fictício) utilizou a decomposição de quantidades com 
cálculos algorítmicos para calcular o valor da letra a e explicou oralmente:  

Como €3,40 corresponde a 10Kg e 3,40+3,40+1,70=8,50, que é o valor que está 
na tabela, então dá-me o valor de cima, que é o valor da letra a. 

Entretanto, na folha de trabalho desenhou o esquema seguinte e usou o operador 
multiplicativo, realizando o algoritmo no cálculo da letra b. 

 

 
Uso da estratégia mista: aditiva e da multiplicativa – “A cantina escolar” 

                                                 
32 Moreira (1989) salienta que, em idades elementares, os estudantes tendem a conhecer o valor unitário do produto para depois reconhecerem e 
aplicaram esse conhecimento à resolução do problema.  
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Um outro estudante desta turma B, com facilidades em Matemática (Tig, nome 

fictício), realizou cálculos mentais e rapidamente chegou aos resultados, explicando à 
investigadora como tinha calculado o valor da letra b e de a.  

Experimentei com o valor 10, o último valor da tabela  

Como 35=10+10+10+5,  então tem-se: 3,40+3,40+3,40+1,70=11,90. É este o 
valor de b. 

Para a também é simples: 3,40+3,40+1,70=8,50, então tenho: 10+10+5 e a=25. 
Tudo indica que os estudantes que analisam linearmente os valores da tabela e 

propõem correspondências pontuais, não relacionam os dados a “duas dimensões”, isto 
é, não estabelecem a relação entre as duas variáveis das duas linhas da tabela e, deste 
modo, não conseguem de forma extrapolada, descobrir uma expressão universal que 
relacione qualquer número de quilos de maçãs com o respectivo preço.  
 
Quinto e sexto ano de escolaridade  

 
Na resolução das tarefas propostas nestes dois anos e apesar de existir uma 

evolução no sentido da utilização de estratégias mistas e de estratégias multiplicativas 
na turma B pode-se referir que são raros os casos de estudantes da turma A que 
apresentam uma estratégia aditiva e houve mais estudantes desta classe a utilizarem o 
operador multiplicativo do que nos da turma B 
 
Dados recolhidos do teste  

Numa pergunta do teste realizado no 6º ano de escolaridade, focavam-se 
conhecimentos relacionados com o operador “x2”, numa circunstância relacionada com 
o crescimento exponencial de bactérias. Os resultados obtidos e processos 
desenvolvidos na segunda sub-questão, pelos estudantes das duas turmas no pré-teste 
foram muito idênticos no que concerne às respostas completas, nove (45%) e oito 
(40%), respectivamente, na A e B e um estudante de cada turma respondeu 
parcialmente.  

Mas no pós-teste na turma A houve uma evolução significativa, dado que a maior 
parte dos estudantes (65%) conseguiu resolver completamente a questão pelo uso de 
uma regularidade multiplicativa evocando simbolicamente ou por linguagem corrente o 
operador “x2” e dois estudantes apresentaram uma resposta parcial, pois confirmaram o 
crescimento das bactérias, mas não recorreram a uma regularidade quantitativa.  

Contudo, na turma B houve uma ligeira evolução, mas ainda em resultados 
negativos em que 45% dos estudantes resolveu completamente a questão e um fê-lo de 
forma parcial.  

 
 

Conclusões 
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Na investigação pretendia-se prosseguir os objectivos traçados sobre as 
aprendizagens algébricas contextualizadas e, em particular, analisar a importância da 
folha de cálculo na resolução de problemas sobre relações de proporcionalidade. 
Segundo (Moreira, 1989) na resolução deste tipo de problemas, neste nível etário, 
surgem dois tipos de estratégias: a) estratégia aditiva ou modelo pré-formal, 
identificado com uma estratégia construtiva relacional e linear, orientado para a 
exploração de uma só variável, analisando dados de uma só “fila” (linha ou coluna), 
baseando-se na composição e decomposição de quantidades e numa resolução 
particular e casuística; b) estratégia multiplicativa, identificada com a exploração de 
duas variáveis, numa análise do particular para o geral, com definição da “fórmula” ou 
“expressão matemática” que generaliza o fenómeno. Enquanto que o modelo 
multiplicativo tem uma expressão universal, revelando-se como um processo 
generalizável, objectivo e não dependente do indivíduo, o modelo aditivo é 
“funalizado”, tem carácter subjectivo, é diferenciado e revela variadas formas de 
representação do raciocínio. 

Nesta investigação constata-se também que na resolução de problemas de 
aplicação do raciocínio de tipo proporcional e entre as diversas estratégias correctas 
apresentadas identificam-se basicamente duas: estratégia construtiva, aditiva ou linear e 
a estratégia multiplicativa, ou bidimensional em que o estudante relaciona duas 
variáveis. Tal como Moreira e outros especialistas desta temática a primeira estratégia, 
muito frequente, no estádio pré-formal, consiste em exprimir a medida como 
combinação linear de diferentes medidas, a segunda consiste em reconhecer que os 
termos de uma relação estão ligados por um operador multiplicativo e em reconhecê-lo 
ou aplicá-lo à segunda relação. 

O estudo realizado com estas duas turmas indica que os estudantes da turma A, na 
resolução de problemas sobre conceitos associados às relações de proporcionalidade, 
tendem a iniciar mais cedo a exploração da estratégia multiplicativa do que aqueles que 
não utilizaram a folha de cálculo. Assim, tudo indica que esta ferramenta tecnológica 
estimula e favorece o processo dinâmico de conhecimento, através do qual o estudante 
aplica a relação dada entre duas variáveis ou descobre a lei que rege o fenómeno, 
aprofundando conhecimentos relacionados com a generalização do padrão – 1ª 
aproximação à álgebra e a 3ª aproximação à álgebra, numa perspectiva 
contextualizada da explicitação do modelo multiplicativo que rege o fenómeno.  
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Resumo: Neste estudo efectuamos uma síntese sobre investigações realizadas nos Estados Unidos da 
América, no Reino Unido, na Austrália e na França sobre quadros interactivos e o seu contributo para o 
ensino e aprendizagem da Matemática. Da análise dessas investigações destacam-se resultados positivos 
comuns, designadamente, no que respeita à motivação de alunos e professores, à modificação das 
metodologias utilizadas e na consecução de aprendizagens. Dada a recente implementação do quadro 
interactivo no ensino e aprendizagem da Matemática, alguns investigadores salvaguardam a possibilidade 
de estes resultados positivos virem a decrescer com a vulgarização do uso deste quadro.  

 
 

Introdução 
      

O QI é um dispositivo de apresentação, onde as imagens de um computador são 
projectadas através de um projector digital e onde podem ser vistas e manipuladas. Os 
utilizadores podem interagir com o software no próprio quadro, usando uma caneta ou o 
dedo.  

Os professores podem preparar, previamente, os conteúdos das suas aulas, 
inserindo textos, imagens, vídeos, digitalizando documentos, etc.. Podem também 
utilizar no QI uma vasta gama de ferramentas de apoio ao ensino, por exemplo: folha de 
cálculo, software de geometria dinâmica, software de estatística e software educativo 
baseado em aplicações matemáticas.  

O QI contém ainda uma “galeria” onde, para a Matemática, estão disponíveis: 
jogos didácticos, máquinas de calcular, régua, esquadro, transferidor, compasso, figuras 
geométricas, formas 3D, geoplano, tangram, barras decimais, barras de fracção, 
símbolos, mosaicos, entre outros. Para além disso, o que está acessível na internet pode 
ser apresentado e manipulado, como por exemplo applets e jogos de Matemática.  

Em 1991 a Smart Technologies introduziu o primeiro QI do mundo [17]. Nos 
Estados Unidos da América (EUA), no Reino Unido, na Austrália e na França os QI são 
utilizados no ensino há alguns anos, pelo que nesses países já foram realizadas 
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investigações sobre a utilização dos mesmos no ensino e aprendizagem da Matemática. 
Os estudos revelam que, de uma maneira geral, alunos e professores têm opiniões muito 
favoráveis face ao QI e que a sua utilização aumenta a motivação e o interesse dos 
alunos, estimulando a sua participação. Demonstraram ainda que a inserção de QI na 
sala de aula altera as metodologias usadas contribuindo para a melhoria dos resultados 
dos alunos. 

Em 2000, o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) publicou os 
Princípios e Padrões para a Matemática na escola. Um dos seis Princípios afirma que a 
tecnologia é essencial no ensino e aprendizagem da Matemática [14]. Com a recente 
introdução do QI nas escolas portuguesas – em parte consequência do Plano de Acção 
para a Matemática e do Plano Tecnológico para a Educação, iniciativas do Ministério da 
Educação – torna-se possível combinar a tecnologia e o currículo na sala de aula.  

Como em Portugal se está ainda numa primeira fase de implementação do QI, nas 
escolas públicas, os estudos de investigação sobre o seu impacto no ensino e 
aprendizagem ainda são muito escassos.  

Neste contexto, entendemos ter interesse conhecer e divulgar estudos realizados 
em países que já utilizam o QI há algum tempo, para facultar aos professores 
portugueses fundamentação teórica que os possa apoiar na sua prática. O estudo aqui 
apresentado pretende dar um contributo nesse sentido.  

Na secção 1 apresentamos uma síntese de estudos de investigação nesse âmbito, 
desenvolvidos nos EUA, no Reino Unido, na Austrália e na França. Na secção 2 
expomos as conclusões mais relevantes comuns aos estudos analisados. 
       
 

1 - Investigações realizadas sobre o QI no âmbito do ensino e aprendizagem da 
Matemática 

 
A nível internacional já foram feitos estudos sobre a utilização do QI no ensino 

em geral e, no da Matemática em particular.  
Das pesquisas por nós efectuadas, verificámos que países como os EUA, o Reino 

Unido e a Austrália estão na linha da frente na utilização do QI, tendo estudos de 
investigação sobre o assunto publicados desde 1998, 2001 e 2003, respectivamente. 
Optámos por não referir estudos financiados por marcas produtoras de QI. Baseamo-nos 
em artigos de investigação e em relatórios de organizações independentes. 
 

EUA 
 

 Nos EUA com estudos sobre o QI, destacamos os investigadores: Mary Ann Bell, 
Anna Smith, Matthew C. Robinson, Britanny Schenk [17]. Sintetizamos estudos de 
alguns deles. 
 
a) Mary Ann Bell (2002) Why Use an Interactive Whiteboard? A Baker’s Dozen 
Reasons [3] 
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Mary Ann Bell da Universidade de Sam Housten State, Texas escreveu diversos 
livros sobre tecnologia. Em 1998 realizou um estudo sobre as percepções dos 
professores face à utilização do QI. Também, a sua tese de doutoramento foi ligada ao 
QI. Numa outra pesquisa com professores utilizadores do QI, na qual investigou sobre 
as suas opiniões, mostrou existir alto grau de satisfação nos professores e verificou que 
as ferramentas de apresentação estão a aumentar de popularidade junto dos mesmos.  

Segundo esta autora o QI tem-se revelado de grande potencial, embora houvesse 
necessidade de avaliar o seu valor na prática. Procurando as opiniões dos professores e 
formadores que têm experiência na sua utilização seria uma forma de começar a avaliá-
lo objectivamente. Assim, em 2002, como conclusão de estudos desenvolvidos, 
apresenta 12 razões a favor da utilização do QI, tais como: 
      - Ferramenta prática e colorida para apresentações. Pesquisas indicam que os alunos 
respondem positivamente a exibições onde a cor é utilizada. 
      - Acomoda diferentes estilos de aprendizagem (táctil, visão e audição). 
      - Alunos de todas as idades respondem favoravelmente ao uso do QI devido à 
interactividade permitida por este recurso. 
      - A aprendizagem à distância é favorecida. 
      - As salas com apenas um computador poderão tornar-se mais funcionais. O quadro 
optimiza a rentabilização do computador, permitindo a sua utilização por diversos 
alunos simultaneamente. 
      - Ferramenta excelente para o pedagogo construtivista pois desenvolve o 
pensamento crítico dos alunos. Considerando que o QI pode ser usado com qualquer 
software, é extremamente adaptável para numerosas funções, intuitivo e não requer a 
aquisição de software adicional. O uso criativo do QI só está limitado pela imaginação 
de professores e alunos.   
      - Ferramenta limpa e atractiva. Não é necessário usar giz nem apagador devido ao 
uso de canetas e apagadores electrónicos. 
      - Os alunos com limitações motoras podem utilizar o QI; devido ao formato grande, 
pode ser mais fácil utilizarem programas clicando no QI. 
      - Pode conectar-se com outros aparelhos (máquina fotográfica, vídeo). 
      - Permite acrescentar informação às apresentações, guardá-las, imprimi-las e 
publicitá-las na internet. 
 
b) Anna Smith (2000) Interactive Whiteboard Evaluation [17] 

Anna Smith, em 2000, desenvolveu um estudo piloto sobre a utilização do QI 
numa escola, envolvendo vários departamentos, recorrendo a questionários e entrevistas 
a alunos e professores. Neste estudo, Smith averiguou sobre: a variedade de aplicações 
do QI no ambiente de aprendizagem em todo o currículo, o tempo que o professor 
utiliza na criação de aulas com recurso ao QI, a contribuição efectiva do uso do QI na 
aprendizagem. Os professores contavam com o apoio de um técnico em TIC.  

 A maioria das primeiras impressões foi positiva. Os professores referiram que o 
QI era fácil de usar e ficaram impressionados com a forma de apresentar a informação, 
uma vez que mantém a atenção pelo movimento constante da imagem. Por outro lado, 
consideraram que era mais fácil comunicar as suas ideias para um grande grupo. Os 
alunos tiveram oportunidade de ver em vez de seguir apenas informações verbais. 
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A maioria dos estudantes e professores referiram melhorias na aprendizagem e na 
motivação dos alunos, estes estavam entusiasmados (“todos os alunos queriam tocar no 
quadro”). 

O técnico em TIC era responsável pela montagem e verificação das condições de 
funcionamento do QI antes da aula começar. Isto foi fundamental para a autoconfiança 
dos professores, alguns dos quais estavam inseguros com a nova tecnologia. 
 
c) Matthiew C. Robinson (2004) The Impact of the Interactive Electronic Whiteboard 
on student achievement in middle school mathematics [15] 

Investigação no âmbito da tese de Mestrado apresentada na Universidade Estatal 
da Florida. O objectivo principal era determinar o impacto do QI em meio escolar, mais 
precisamente na disciplina de Matemática. O investigador leccionou uma unidade 
didáctica (transformações geométricas) em duas turmas, uma sem o apoio do QI e outra 
com o apoio do QI. Foram feitos pré-testes, pós-testes e entrevistas para verificar se a 
utilização do QI aumenta, nos alunos, o desempenho e as capacidades de visualização.  

O estudo permitiu concluir que não existiam diferenças estatisticamente 
significativas na aprendizagem, mas que a motivação e o interesse pela Matemática 
aumentaram. 
 

Reino Unido 
 

Nos últimos 10 anos houve um considerável investimento por parte do Governo, 
na instalação do QI em escolas no Reino Unido.  

Em 2006, a European Schoolnet conduziu uma investigação sobre o impacto das 
TIC no desempenho dos alunos. Os resultados mostraram que o uso do QI melhorou a 
classificação nos testes, especialmente em disciplinas como Matemática e Ciências da 
Natureza. O estudo foi realizado entre 2002 e 2006. Os resultados foram retirados de um 
total de 17 estudos no Reino Unido e outras partes da Europa durante esse período. O 
estudo também permitiu concluir que os conteúdos digitais do QI são motivadores, os 
alunos estão mais atentos e mais participativos durante as aulas. [1] 

Destes estudos destacamos os da Universidade de Keele, em Staffordshire, a qual 
tem realizado estudos sobre este tema, desde 2001, desenvolvendo também projectos de 
investigação, muitos dos quais são liderados por Dave Miller. 

Dave Miller é professor de Matemática no Departamento de Educação da 
Universidade de Keele, tem artigos publicados sobre nesta área desde 2001 com Glover 
e outros. Os seus estudos são várias vezes referidos. Segundo estes autores 
 

“ (…) o QI é mais do que um computador, um projector ou uma tela, a sua 
soma é maior do que as suas partes e quando a tecnologia é desligada pode ser 
utilizado como um convencional Quadro Branco.” [13] 

Apresentamos exemplos de estudos efectuados por este investigador e a sua 
equipa. 
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a) Derek Glover e David Miller (2002). The Introduction of Interactive Whiteboard into 
School in the United Kingdom [13] 

A introdução das novas tecnologias e a necessária mudança na abordagem 
pedagógica, coloca desafios a quem lidera e administra as escolas. Este estudo analisa a 
gestão da mudança e a interacção dos professores e gestores em 11 escolas do Reino 
Unido. Refere dados recolhidos a partir de entrevistas com gestores em cada uma das 
escolas participantes. O inquérito foi realizado nas escolas em que a decisão de 
introduzir novas tecnologias já tinha sido tomada e, pelo menos, um QI instalado.  

As entrevistas e os questionários levaram à identificação de três tipos de atitudes 
dos professores face ao uso do QI, a saber: 

- Missioners: professores muito interessados na tecnologia, faziam cursos de 
formação e usavam o QI sempre nas aulas, tinham desenvolvido novas competências na 
sua utilização e incentivavam outros colegas a utilizá-lo como instrumento de ensino.  

- Tentative: professores que tiveram alguma formação para o uso do QI, que 
tinham acesso a salas com tecnologia, mas que se sentiam inibidos, quer pela 
necessidade de formação complementar, quer por medo do tempo necessário para se 
tornarem especialistas; usam o equipamento num nível básico. 

- Luddites: professores que tiveram oportunidades de formação, mas que se 
opunham à utilização do QI devido ao medo do desconhecido e porque exigia repensar a 
planificação da aula. 
 
b) Derek Glover, David Miller and Doug Averis (2005) Developing Pedagogic Skills 
for the Use of the Interactive Whiteboard in Mathematics [12] 

Um outro exemplo prende-se com o desenvolvimento de habilidades pedagógicas 
no uso do QI em Matemática. De 2002 a 2004, os membros da equipa de investigação 
da Universidade de Keele trabalharam conjuntamente com professores de Matemática 
em 12 escolas secundárias, no âmbito da formação de professores. 

 Os investigadores verificaram que os professores passam por um processo de 
desenvolvimento gradual em três fases, designadamente: 

- Suporte didáctico: o professor faz alguma utilização do QI, mas apenas como 
apoio visual para a lição; há pouca interactividade ou discussão envolvendo os alunos. 

- Interactiva: o professor faz alguma utilização do potencial do QI para estimular 
as respostas dos alunos de vez em quando na aula, para demonstrar alguns conceitos, 
para desafiar os alunos a pensar pelo uso de uma variedade de estímulos verbais, visuais 
e estéticos.  

- Reforço interactivo: esta fase é marcada por uma mudança de pensamento por 
parte dos professores; passam a utilizar a tecnologia como parte integrante da maioria 
das aulas e têm conhecimento das técnicas disponíveis, utilizando o QI sem dificuldade. 

As principais técnicas (ou potencialidades do QI) utilizadas pelos professores, 
referidas neste estudo são: 
      - Arrastar e soltar: utilizado para combinar uma resposta a um estímulo. Esta técnica 
é usada para classificação, ordenação, agrupamento e processamento de dados. Por 
exemplo, arrastar e soltar uma fracção para a posição correcta na recta numérica; 
arrastar uma linha para ajudar a ler dados num gráfico; arrastar números decimais para a 
correcta ordem numérica; arrastar a equação da recta para o gráfico correspondente. 
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      - Esconder e revelar: utilizando um quadrado ou um rectângulo opaco sobreposto 
sobre a resposta para a esconder, que depois é revelada deslocando a figura quando for 
necessário. Por exemplo, revelando a resposta numa adição de fracções depois da 
discussão dos métodos utilizados. 
      - Cor, sombreamento e destacamento: utilizado como reforço da explicação, dando 
maior ênfase. Por exemplo, utilizar a cor para distinguir diferentes variáveis numa 
equação; para distinguir números positivos e negativos e para distinguir cada fracção. 
      - Fazer correspondência: utilizado para combinar itens. Por exemplo, fazer a 
correspondência entre um número decimal, uma fracção e uma percentagem. 
      - Movimento ou animação: utilizado para demonstrar princípios e para ilustrar 
explicações. Por exemplo, uma animação de como fazer um tangram; mostrar a 
amplitude de ângulos até 180º sobre uma linha recta. 

 
c) Derek Glover, David Miller (2006) Interactive whiteboard evaluation for the 
secondary strategy – Developing the use of interactive whiteboards in Mathematics [10]  

Em 2006, Glover e Miller, desenvolveram um estudo cujo objectivo principal era 
identificar o potencial do uso do QI para a melhoria do ensino e da aprendizagem em 
Matemática. Neste estudo foram visitadas 6 escolas secundárias, gravadas 42 aulas 
numa primeira visita em 2005 e 46 numa segunda visita em 2006. Os investigadores 
constataram mudanças nas práticas da primeira para a segunda visitas. Reconheceram 
uma maior diferenciação de actividades e mais interactividade. Os professores 
melhoraram a autoconfiança, estavam mais conscientes do potencial do QI, tornaram-se 
mais competentes na sua utilização e menos dependentes dos livros didácticos. Os 
adeptos do QI estruturam mais as aulas. Os alunos eram chamados mais vezes ao 
quadro. 

 Esta investigação permitiu pensar que o reforço da motivação é assegurado, 
inicialmente, através da utilização de técnicas que atraem o aluno para o que é 
apresentado. Por exemplo, o professor pode criar com os alunos uma “fraction wall” 
(figura 1) virtual e manipulativa, ao mesmo tempo que trabalha o conceito de fracção. 
Pode ser utilizada no QI onde rectângulos são usados para discutir com os alunos 
fracções equivalentes e a adição e subtracção de fracções.  
 

 
Figura 1 – “Fraction wall” [9] 
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Austrália 
 

Relativamente à Austrália, seleccionámos dois estudos relacionados com o 
projecto conhecido por “A Revolução de Richardson”. 
 
 a) Beth Lee and Maureen Boyle (2004) Teachers tell their story - Interactive 
Whiteboards at Richardson Primary School [8] 

A escola primária de Richardson, em Camberra, é uma escola pública, pequena 
com 15 professores e 220 alunos, situada numa zona desfavorecida.  

Em 2002 foi introduzido o QI numa turma de educação especial e a sua utilização 
foi generalizada a toda a comunidade escolar em meados de 2003 (cada sala tinha um 
QI).  

Esta investigação procurou analisar o impacto do QI nos professores e no ensino. 
Foram feitos inquéritos e entrevistas a professores e ao director da escola. 

A escola de Richardson foi premiada pelo Governo com o Prémio Nacional de 
Qualidade de Ensino Médio devido à melhoria nos resultados após a generalização da 
utilização do QI. Segundo o director, a utilização do QI teve um impacto significativo 
sobre os resultados na avaliação formal (demonstrado pelos indicadores de 
desempenho). Foram medidos os níveis de literacia e de numeracia dos alunos das 
escolas primárias no início e no final do ano. 

Em 2002, os resultados da escola de Richardson em literacia e numeracia foram 
significativamente abaixo da média, tanto no início como no final do ano. Em 2003, 
após ter sido introduzido o QI, no início do ano os resultados foram semelhantes aos de 
2002, mas no final do ano o teste mostrou que houve um aumento para a literacia com 
resultados, agora, significativamente, acima da média. Os resultados da numeracia 
tinham melhorado, embora ainda se encontrassem um pouco abaixo da média. 
 
b) Peter Kent (2006) Using Interactive Whiteboard to enhance Maths teaching [7] 

Peter Kent, adjunto principal desta escola, elaborou um relatório sobre este 
projecto (desenvolvido durante dois anos) relativo à generalização do uso do QI na 
escola. Segundo ele, esta tecnologia não substituirá os professores, mas irá permitir a 
bons professores fazerem melhor o seu trabalho. 
 

“ (…) a escola primária de Richardson (…) é muito provavelmente na Austrália a 
primeira escola onde a totalidade da comunidade escolar adoptou uma nova 
abordagem para a utilização das TIC....” [7] 

 
Indicamos de forma resumida exemplos da utilização do QI, na abordagem de 

temas matemáticos, referidos neste relatório: 
      - O professor pode levar os alunos a explorar um grande número de habilidades. Ao 
arrastar números para uma posição correcta, pode promover a qualidade intelectual e 
discussões através da variação da posição inicial e contagem para a frente e para trás a 
partir de um ponto. 
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      - Assegurar que o currículo tenha presente o mundo real. 
      - Ao invés de completar uma simetria na imagem de um livro, os alunos podem 
identificar objectos simétricos na sala, tirar-lhes uma fotografia digital e exibi-la no QI. 
Colocaram um quadrado opaco sobre metade do objecto, ao longo do eixo de simetria, 
abrangendo meia imagem e estimaram o esboço. O quadrado foi arrastado e em seguida 
puderam avaliar a precisão das suas estimativas de simetria. O objecto simétrico mais 
cativante foi a face dos alunos. 
      - Numa turma de 6º ano, o professor ao leccionar o conceito de número decimal, 
verificou que certos alunos tinham dificuldades com a noção de números inferiores a 1, 
apesar de terem começado a desenvolver uma compreensão deste conceito numa 
unidade de fracções leccionada anteriormente. O professor decidiu iniciar a aula 
recuperando a aula sobre fracções que abrangia o mesmo conceito geral. Ajudou a 
turma a ver as semelhanças entre fracções e números decimais, o que lhes permitiu 
terem um conhecimento mais profundo do conceito. 
      - Numa aula de saúde, os alunos do 4º ano estudaram os alimentos. Depois, na aula 
de Matemática, utilizaram esses dados guardados no QI e fizeram gráficos. 
 

França 
 

Relativamente à França, seleccionámos o estudo: 
Benoit Jeunier; Agnès Morcillo-Bareille; Jean-François Camps; Edith Galy-

Marié; André Tricot (2005)  Expertise relative aux usages du tableau interactif en école 
primaire [4] 

Esta investigação foi desenvolvida por iniciativa do Ministério de Educação 
Nacional no quadro do projecto PrimTICE. O estudo efectuado permite um processo de 
avaliação da utilização do QI no ensino primário. No início do ano lectivo de 
2004/2005, foram oferecidos 50 QI equipados com videoprojectores a 50 escolas. 

As interacções da turma foram registadas durante 184 aulas de Inglês e 
Matemática, nas turmas experimentais (equipadas) e de controlo (não equipadas com 
QI). No total, participaram no estudo 30 professores. Foram feitos questionários, 
observação de aulas e entrevistas colectivas a alunos e individuais a professores. 

Indicamos abaixo alguns resultados relativos à Matemática: 
- O facto do QI permitir deslocar objectos, reduzi-los, aumentá-los, transformá-

los é de grande importância na área da geometria. Por outro lado, o aluno em vez de 
apagar a figura, pode mudá-la de lugar, deixar espaço e continuar a actividade, ou 
simplesmente abrir uma nova página. 

- Cada actividade pode ser gravada e consultada, posteriormente, se necessário. 
      No relatório dessa investigação foram ainda indicadas recomendações que, na 
opinião dos relatores, precisavam de ser discutidas, a saber: 

- Sobre o material: as descrições de uso fornecidas pelos fornecedores de QI, 
raramente, são destinadas aos alunos. Ora, os critérios de utilização válidos para um 
formador de uma empresa não são os definidos pelos professores. Os fornecedores 
conhecem bem o produto, mas não têm conhecimentos didácticos. 
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- Sobre a formação: não encontrámos professores utilizadores do QI que 
estivessem satisfeitos com a formação. Solicitavam uma formação específica que não se 
reportasse apenas ao produto, mas primordialmente à sua utilização na aula e às formas 
de pôr em prática uma pedagogia mais interactiva. 
 
 

2 – Síntese das conclusões 
 
No Quadro 1 resumimos os objectivos, metodologia e principais intervenientes dos 
estudos apresentados na secção 1. 

Quadro 1 

 Estudos Objectivo (s) Metodologia Principais 
intervenientes 

[2] - Investigar as percepções dos 
professores face à utilização do QI 

- Inquérito a 
professores e a 
formadores 

Professores 

Formadores 

[4] 

 

 

 

- Avaliação da utilização do QI no 
ensino primário nas disciplinas de 
Inglês e Matemática 

- Observação de aulas  

- Entrevistas 
colectivas a alunos  

- Entrevistas 
individuais a 
professores. 

Professores 

Alunos 

[7] - Descrever o novo estilo de 
pedagogia que foi desenvolvido para 
utilizar o QI com particular referência 
no ensino da matemática. 

- Relatos de aulas Alunos 

Professores 

[8] - Analisar o impacto do QI nos 
professores e no ensino  

- Entrevistas 

- Inquéritos 

Professores 

Executivo 

[9] - Identificar as perspectivas dos 
professores sobre o ensino utilizando 
QI 

- Identificar as atitudes dos alunos 
face ao QI 

- Observação de aulas 

- Entrevistas a 
professores 

- Questionários a 
alunos 

Professores 

Alunos 

[10] - Identificar o potencial do uso do QI 
para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem em Matemática. 

- Aulas gravadas Professores 

Alunos 

[11] -Identificar as características 
essenciais da interactividade na 
utilização do QI que os torna mais 
eficazes do que apresentações 
similares (quadro branco, 
retroprojector, projector multimédia e 
computadores) e como pode a sua 
utilização ser promovida e sustentada. 

- Implicações pedagógicas da 
utilização do QI em Matemática e 
Língua Estrangeira Moderna 

- Aulas gravadas 

- Entrevistas  

Professores 

[12] - Verificar o desenvolvimento de - Aulas gravadas Professores 
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habilidades pedagógicas no uso do QI 
em Matemática 

[13] - Verificar a gestão da mudança e a 
interacção dos professores e gestores 
em 11 escolas do Reino Unido. 

- Entrevistas    

- Inquéritos 

Professores 

Gestores 

[15] - Verificar se a utilização do QI 
aumenta nos alunos o desempenho e 
as capacidades de visualização num 
tema de matemática 

 - Investigar o impacto do QI nas suas 
atitudes para com a Matemática 

- Pré-teste  

- Pós-teste 

- Entrevistas a alunos 

 

Alunos 

[16] - Determinar se o QI tem um impacto 
positivo no desempenho dos alunos 
dos graus 9-12 na disciplina de 
matemática. 

- Identificar que treino deve ser dado 
aos professores de Matemática para 
que possa utilizar adequadamente o 
QI. 

- Pré-teste  

- Pós-teste 

- Assistir a sessões de 
formação 

- Inquéritos a 
professores sobre as 
formações 

Alunos Professores 

[17] - Indagar sobre a variedade de 
aplicações no ambiente de 
aprendizagem 

- Identificar a contribuição efectiva 
do uso do QI na aprendizagem 

- Entrevistas 

- Inquéritos 

Alunos 

Professores 

[18] - Verificar se o uso do QI afecta a 
aprendizagem e o grau de 
envolvimento dos alunos 

- Questionários a 
professores 

- Questionários a 
alunos 

- Questionário de 
atitude a alunos 

Professores 

Alunos 

Da análise dos estudos constatamos que havia repetição no que concerne às 
conclusões, pelo que optámos apresentá-las em conjunto nesta secção.  

Os professores relatam benefícios na utilização do QI, destacando os pontos: 
 - Permite rever conceitos. 
 - Os materiais utilizados nas aulas podem ser gravados, impressos e colocados na 

internet. 
- Meio fácil e eficaz de usar software de Matemática. 
- Aumenta a motivação e a atenção dos alunos.  
- Reduz o tempo gasto a escrever, a desenhar e a repetir explicações. 
- O professor tem mais tempo para a ensinar. 
- Possibilita maior número e variedade de informação e de recursos. As aulas não 

são uma rotina. 
- Os recursos do QI podem ser utilizados de forma flexível e em resposta a 

necessidades diferentes. 
- Utilização virtual de material de desenho e de medida, com rigor. 
- Promove a visualização espacial. 
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- Possibilita a ligação da aprendizagem em sala de aula à vida quotidiana e aos 
interesses dos alunos. 

- Promove mudanças de atitude face à Matemática. 
- Os alunos revelam uma predisposição imediata para o uso do QI. 
- Pode ajudar os professores a dar explicações de forma mais eficaz. 
- Pode contribuir para melhorar os resultados e aumentar a aprendizagem. 
- Os alunos podem ser incentivados a utilizar informações da internet. 
- Torna as aulas mais agradáveis e interessantes. 
- O tempo gasto para preparar material é um investimento para o futuro … 
- A partilha de recursos e colaboração entre professores é fundamental. 
Nas entrevistas e questionários feitos a alunos, nas diversas investigações, são 

referidas as vantagens: 
- A informação do professor é fácil de ler. 
- Os alunos têm mais acesso à informação e uma maior variedade de recursos em 

diferentes formatos durante as aulas. 
- A informação pode ser guardada e usada mais tarde. 
- O QI favorece a participação de toda a turma. 
- Há interacção aluno – aluno e aluno – professor. 
- Permite ao aluno apresentar e discutir trabalhos. 
- Ganha-se tempo, permite aos professores usarem o tempo da aula mais 

eficazmente. 
- Aprendizagem mais fácil e rápida. 
- Possibilita o acesso à aula no caso de ter faltado. 
- Apresentações coloridas. 
- As aulas são mais divertidas. 
Das conclusões das investigações analisadas também constam desvantagens, que 

passamos a enumerar: 
- Preço elevado. 
- No caso do QI e projector móveis, a existência de muitos fios pode tornar-se 

perigosa. 
- Ser necessário calibrar o QI sempre que este ou o projector mudam de lugar. 
- A sombra do corpo reflectida no QI dificulta a escrita. 
- Muitas vezes, ser necessário transferir a turma para uma sala com QI. 
- Quando existe muita luz na sala, as imagens não se vêem bem. 
- Quantidade de espaço ocupado pelo projector, computador e QI. 
No sentido de minorar ou mesmo eliminar algumas destas dificuldades práticas, 

Smith recomenda uma configuração permanente, em vez de móvel: um projector 
montado no tecto, o quadro colocado na parede, internet sem fios e computador num 
armário, resolveria a maioria dos problemas [17]. 
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O balanço entre vantagens e desvantagens é positivo, no entanto, convém 
sublinhar que alguns investigadores deixam questões em aberto, designadamente: 

- Os ganhos na aprendizagem poderão ser afectados pelo aumento da 
familiaridade com o QI? 

- A motivação será afectada pelo aumento da familiaridade com o QI? 
 
 

Nota final 
 

Neste estudo efectuou-se um primeiro levantamento da informação relativa a 
estudos de investigação, estrangeiros, sobre o uso do QI no ensino e aprendizagem da 
Matemática.  

Verificámos que a maioria prende-se com questões de motivação e de 
aproveitamento e, não propriamente com questões específicas da Matemática. 
Consideramos que esta é uma área onde há ainda muito a investigar, no sentido de dar 
uma maior garantia aos professores sobre as vantagens da utilização do QI na sala de 
aula. 
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Resumo: Apresenta-se uma investigação sobre a aplicação dos quadros interactivos no âmbito do 
ensino/aprendizagem da Matemática. Concebeu-se e implementou-se uma aula de 90 minutos sobre 
equações em duas turmas do 7º ano de escolaridade e reflectiu-se sobre a necessidade de utilizar esta 
ferramenta educativa, uma vez que é difícil os alunos aprenderem e/ou disponibilizarem-se a aprender em 
ambientes de aprendizagem passivos. Realizou-se um estudo de caso que teve como objectivo verificar a 
importância da integração dos quadros interactivos nas nossas escolas. Os alunos demonstraram bastante 
empenho na realização das actividades propostas e concluiu-se que a motivação para a aprendizagem da 
Matemática aumentou assim como a interacção e participação activa dos alunos nessas actividades. 
 
 
1. Introdução 
 

O avanço tecnológico parece estar sempre um passo à frente da escola. Pois 
bem, no último ano lectivo, a maioria das escolas públicas portuguesas foram 
apetrechadas com, pelo menos, um quadro interactivo no âmbito do Plano de Acção 
para a Matemática. No entanto, a introdução de uma ferramenta na sala de aula deve ser 
sempre acompanhada de um estudo prévio sobre as suas vantagens e desvantagens. 
Nesta investigação pretendeu-se apresentar um exemplo de aplicação de um quadro 
interactivo numa aula de Matemática do 7º ano de escolaridade e deste modo contribuir 
para melhorar a futura aplicação desta tecnologia em contexto educativo. Questionaram-
se quais as potencialidades desta ferramenta no processo de ensino/aprendizagem e 
como a integrar numa aula de Matemática de modo a gerar aprendizagens significativas 
nos alunos. 

Os quadros interactivos já são utilizados regularmente em certos países como 
Canadá, E.U.A., Inglaterra e Austrália, mas em Portugal surgiram há pouco tempo. 
Segundo Meireles (2006, p. 59), “O quadro interactivo é uma das mais recentes 
tecnologias que pretende transformar a vida do professor na sala de aula, cativar a 
atenção do aluno, melhorar as aprendizagens dos alunos tornando assim mais aliciante o 
processo de ensino/aprendizagem.” 
 
 
2. Quadros interactivos 
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O quadro interactivo (QI) é uma das tecnologias que pretende tornar mais 
interactivo e aliciante o processo de ensino/aprendizagem, transformando a 
comunicação em sala de aula e melhorando as aprendizagens dos alunos (Clyde, 2004). 
Como vantagens gerais reconhecidas a este recurso tecnológico são apontadas na 
literatura: a versatibilidade e adequabilidade a diferentes níveis etários e área 
curriculares; proporcionar oportunidades acrescidas para a interacção e discussão em 
sala de aula; e possibilitar a concentração de recursos variados e num mesmo suporte 
tornando as aulas dinâmicas e aumentando a motivação dos alunos (BECTA, 2003; 
Bell, 2002; Miller & Glover, 2002). 

No relatório publicado no ano de 2003 pela British Educational Communications 
and Technology Agency (BECTA), são inventariadas vantagens da utilização dos QI em 
sala de aula tanto para os alunos como para os professores. Assim, para os alunos, há a 
considerar benefícios aos seguintes níveis: 

 Aumento da satisfação e motivação, uma vez que dispõem de mais 
oportunidades de participação e de colaboração. Desta forma, desenvolvem 
também as suas competências pessoais e sociais; 

 Menos necessidade de tirar notas uma vez que também podem guardar e 
imprimir o que aparece no quadro; 

  Com apresentações dinâmicas e eficientes, os alunos entendem mais facilmente 
conceitos de maior complexidade; 

 Uma vez que os professores dispõem de um maior número de recursos 
adaptáveis às várias necessidades, os alunos podem encaixar neles diferentes 
estilos de aprendizagem; 

 Os alunos podem ser criativos nas suas apresentações, aumentando também a 
sua auto-confiança; 

 Não é necessário utilizar o teclado para interagir com a tecnologia, o que se 
revela uma vantagem sobretudo para os alunos mais novos ou com deficiência.  

As vantagens para o professor são, segundo o referido relatório: 
 Maiores oportunidades de integrar as TIC nas aulas, mesmo sem sair do seu 

lugar; 
 Aumento da espontaneidade e flexibilidade, uma vez que os professores podem 

desenhar, fazer anotações numa série de recursos baseados na Web; 
 Os professores podem guardar e imprimir o que está no quadro, incluindo notas 

tiradas no decorrer da aula, reduzindo os esforços de duplicação e cópia e 
facilitando a revisão dos assuntos tratados na aula; 

 Os professores podem partilhar e reutilizar materiais, facilitando o seu trabalho; 
 Uma inspiração para os professores para modificar a sua pedagogia e passarem a 

utilizar mais as TIC, incentivando-os ao desenvolvimento profissional. 
Glover & Miller (2001) consideram três níveis de qualidade crescente na utilização 

dos QI em contexto de sala de aula:  
 Para aumentar a eficiência, possibilitando que o professor utilize em simultâneo 

uma grande variedade de recursos tecnológicos sem perda de tempo e ritmo na 
aula; 
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 Para aumentar a aprendizagem dos alunos pelo uso de um recurso motivador 
para a apresentação dos conteúdos curriculares; 

 Para transformar a aprendizagem, possibilitando que os alunos possam encaixar 
neles diferentes estilos de aprendizagem potenciados pelas interacções que 
permitem gerar. 

Embora aumentar a eficiência seja, sem dúvida, uma vantagem importante a 
considerar no uso dos QI nas escolas, é no seu uso para estender e transformar a 
aprendizagem que reside o seu maior potencial e sobre o qual importa investir em 
termos de exploração pedagógica e didáctica (BECTA, 2003, 2006). 

A nível internacional existem já diversos estudos sobre a utilização dos QI em sala 
de aula. Na sua grande maioria são estudos de inserção de quadros interactivos em 
escolas de países como os E.UA, Canadá, Inglaterra e Austrália nos diversos níveis de 
ensino (Glover et al, 2005), em particular na área da educação matemática e no ensino 
das línguas (Miller et al, 2005a; Miller, 2006; Schmid, 2006). Trata-se, na maioria das 
vezes, de estudos de cariz qualitativo que relatam as repercussões da utilização dos QI 
nos alunos, professores e demais elementos da comunidade educativa (Bell, 2000, 2004; 
BECTA, 2003; Beauchamp, 2004; Glover & Miller, 2001; Wall, Higgins, & Smith, 
2005). De acordo com os referidos estudos, podemos considerar que os resultados da 
investigação em quadros interactivos indicam que estes podem ser usados em contexto 
pedagógico de modo a aumentar a motivação e interesse durante o processo de 
aprendizagem. A investigação mais recente tem analisado outros aspectos da exploração 
educativa dos QI como seja a importância e tipo de formação a ministrar aos professores 
tanto a nível inicial como na formação contínua (Miller & Glover, 2001; Miller et al, 
2005b) e ainda questões relacionadas com o potencial dos QI na promoção de 
estratégias de aprendizagem colaborativa (Armstrong et al, 2005). 

Em Portugal, a investigação sobre a temática está a dar os primeiros passos mas 
sabemos que o forte investimento das escolas no apetrechamento em QI dará os seus 
frutos como é o caso da experiência que vimos apresentar nesta comunicação.  

 
 
3. Experiência 
 

Realizou-se uma investigação em duas turmas do 7º ano de escolaridade da 
Escola EB 2,3/S Padre Martins Capela sobre a utilização dos quadros interactivos no 
ensino/aprendizagem da Matemática, em particular na unidade das equações. No total 
participaram 36 alunos, 50% de cada sexo, maioritariamente (81%) com 12 anos de 
idade e 19% com 13 anos. Trata-se de um estudo de caso, sem generalizações, tendo em 
conta o número reduzido de alunos envolvidos e a conveniência das turmas escolhidas, 
salientando-se no entanto o contributo que poderá efectuar em futuras investigações. 

Através de um documento Power Point aberto no “Starboard”, propuseram-se os 
seguintes objectivos: “simplificar expressões”, “traduzir em linguagem matemática”, 
“resolver equações” e “usar a álgebra na vida real” (figura 1). 
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Objectivos:

1. Simplificar expressões.

2. Traduzir em linguagem matemática.

3. Resolver equações.

4. Usar a álgebra na vida real.

 
Figura 1: Objectivos da aula. 

 
 Depois de uma breve discussão sobre os objectivos a atingir nesta aula pelos 
alunos, fez-se uma pequena introdução ao tema com a distinção entre expressão e 
equação. Deste modo, alguns alunos foram ao quadro escrever um exemplo de cada 
(figura 2). De salientar que a caneta permite escolher diferentes cores e espessuras da 
tinta. Se preferissem escrever usando a aparência da caligrafia de computador, na barra 
de ferramentas é possível escolher um pequeno teclado (figura 3). Os ícones visíveis na 
barra de ferramentas são escolhidos, podendo ser acrescentados ou retirados da barra. 
Assim como o posicionamento deste menu é variável. Nesta experiência optou-se por o 
colocar do lado direito ou por o minimizar quando não era utilizado. 
 

  
Figura 2: Introdução ao tema. 

 
Figura 3: Teclado do “Startboard”. 

 
 Seguidamente passou-se ao cumprimento do primeiro objectivo sobre a 
simplificação de expressões. Para se evidenciar melhor os erros, utilizou-se a cor 
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vermelha para os indicar. Alternou-se ainda cada expressão com a cor azul e a cor preta 
(figura 4). Para confirmar o resultado o aluno efectuava um clique no ícone “seguinte” e 
surgia a resolução, previamente realizada pelo professor. 
 

 
Figura 4: Simplificar expressões. 

 

 Para tornar a aula um pouco mais interactiva e deste modo interessante utilizou-
se a actividade denominada “Expressões equivalentes” do “Boardworks Lta (2004)” que 
consistia em seleccionar duas expressões equivalentes. Quando o aluno escolhia duas 
expressões, elas ficavam salientes das restantes e se acertasse mudavam de cor, mas se, 
por ventura, errasse, o ecrã ficava igual ao inicial (figura 5). É de salientar que uma 
aluna de uma das turmas do 7º ano de escolaridade apresenta um “Plano Educativo 
Individualizado” e, por conseguinte, realiza tarefas adaptadas e diferenciadas da restante 
turma. Não obstante, ela realizou esta tarefa conjuntamente com a turma tendo em conta 
o impacto visual e interactivo da mesma, não se mostrando minimamente constrangida. 
Em 2002, a Universidade de Windsor realizou um estudo que pretendia analisar o 
impacto da utilização do quadro interactico em alunos com necessidades educativas 
especiais, mais especificamente, pretendiam analisar se o QI estimulava uma 
participação mais activa nas actividades, se promovia a aquisição de competências 
linguísticas e se desenvolvia o processo de ensino/aprendizagem destes alunos, tendo 
concluído que, de um modo geral, estes estudantes participam mais e melhoram a sua 
auto-confiança perante a turma (B.E.R.T., 2003). Aliás, verificaram-se grandes 
vantagens em Matemática, nomeadamente, na Geometria e na Medição. Conclui-se 
ainda que a utilização do quadro interactivo reduz a ansiedade, aumenta os níveis de 
concentração e de flexibilidade nestes alunos. 
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Figura 5: Actividade “expressões equivalentes”. 

 

 Passamos então para o segundo objectivo sobre a tradução da linguagem 
corrente para linguagem matemática. Foram apresentadas várias frases e em grupo a 
turma concretizava o objectivo. Posteriormente, ia um estudante de cada vez ao quadro. 
Mais uma vez se teve o pormenor de usar a cor vermelha para indicar as falhas 
cometidas. Apesar do erro, que os poderia inibir e até impedir a participação na aula, 
pelo contrário, os alunos queriam corrigir os colegas, não pela negativa dos colegas 
terem errado, mas pela glória de acertarem (figura 6). 
 

 
Figura 6: Traduzir em linguagem matemática. 
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 Após uma pequena discussão sobre a simbologia matemática, já estávamos 
preparados para introduzir as equações. Deste modo, realizaram-se diversos problemas 
sobre valores desconhecidos. Inicialmente, os estudantes adivinhavam o valor de x 
através do cálculo mental ou por tentativa erro, tendo aumentado gradualmente a 
complexidade dos enunciados e eles sentirem a necessidade do uso das equações. Em 
qualquer dos casos, foi sempre resolvida uma equação (figura 7). 
  

 
Figura 7: Actividade “descobre o valor de x”. 

 
 A actividade “Descobre o número” do “Boardworks Lta (2004)” foi a que mais 
entusiasmo gerou na turma (figura 8). Apesar do enunciado estar escrito em inglês, era 
de fácil compreensão. Gerou-se um ambiente de concurso. Os estudantes traduziam o 
enunciado para linguagem matemática e invertiam as operações aritméticas de modo a 
obter o valor inicial. Antes de confirmarem os resultados utilizavam a caneta disponível 
no menu disposto no canto inferior direito. Depois bastava um clique em cada espaço 
em branco para obterem a resposta correcta, confirmando ou corrigindo o que já tinham 
elaborado. Os jogos didácticos podem permitir a transferência de conceitos para um 
novo domínio, desenvolver a cooperação entre colegas, a flexibilidade cognitiva, a 
rapidez de resposta, …, aliás são inúmeras as vantagens da aplicação de jogos na 
aprendizagem da Matemática. Um jogo que estimule o raciocínio, suscite reflexão e 
motive para a procura de uma estratégia e para a competição, aproxima-se da resolução 
de um problema matemático. Guzmán (1984), questionou-nos mesmo como 
professores, “onde termina o jogo e onde começa a Matemática séria?”. Não nos 
devemos esquecer que o interesse pelo jogo é transversal. Como tal, esta interactividade 
do “Starboard” realça as potencialidades dos jogos didácticos. 
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Figura 8: Actividade “Descobre o número”. 

 
 A última actividade realizada (figura 9) visava a resolução propriamente dita de 
equações do 1º grau. O “Dominó de equações” da “Boardworks Lta (2004)” consistia 
num dominó constituído por dez peças, cada uma com duas equações. Os alunos 
deveriam associar dois dominós com o mesmo conjunto solução. Neste momento, o 
apoio individualizado aos lugares foi muito importante já que a actividade não era tão 
direccionada para o trabalho de grupo como turma, mas ao invés para o trabalho a pares. 
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Figura 9: Actividade “Dominó de equações”. 

  
Por fim, estávamos em condições de realizar o quarto objectivo desta aula sobre 

a utilização da álgebra na vida real. Gerou-se uma pequena discussão sobre a utilidade 
das equações no nosso quotidiano e consultaram-se algumas paginas da Internet que 
abordavam a importância da Matemática na Meteorologia, na simulação de acidentes, 
no cálculo de velocidades,… 
 

4. Opinião dos alunos 
 No sentido de analisar mais profundamente a opinião dos alunos sobre a 
utilização desta ferramenta nas aulas de Matemática, elaborou-se um inquérito sobre o 
tema, que foi respondido, em anonimato, na aula seguinte. Pretendeu-se caracterizar a 
interacção dos alunos com o quadro, se as actividades e a própria aula tinham sido 
interessantes, se a aprendizagem tinha sido facilitada e/ou mais significativa e se a 
inclusão do quadro nas aulas seria apreciada pelos estudantes. Através de uma escala 
que variava entre excelente, bom, razoável e mau os alunos responderam a sete 
questões. Acrescentaram-se ainda mais três questões abertas para uma análise mais 
profunda sobre as vantagens/desvantagens desta ferramenta na motivação para a 
Matemática. Eles consideraram que a aula sobre equações aqui descrita foi excelente 
(50%) ou boa (50%) e maioritariamente que a interacção com o “Starboard” foi 
excelente (69%) como podemos verificar pela análise dos gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 1: Caracterização da aula.                 Gráfico 2: Interacção com o quadro. 

 
 A maioria dos alunos (92%) considerou que a interactividade proporcionada 
pelas actividades propostas foi excelente ou boa (gráfico 3). Salientando-se a actividade 
“Descobre o número” que obteve quase 70% de opiniões excelentes, o que confirmou o 
entusiasmo sentido pelos alunos aquando a sua realização. 
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Gráfico 3: Caracterização da interactividade das actividades. 

 
 Os estudantes consideraram que a aprendizagem com o “Starboard” foi boa ou 
excelente (gráfico 4), mencionando (100%) que seria excelente a sua inclusão nas aulas 
de Matemática. 
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Gráfico 4: Aprendizagem com o quadro interactivo. 
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 As principais vantagens mencionadas por este grupo de alunos foram a 
facilidade de aprendizagem (67%); a possibilidade de efectuar jogos (38%); o incentivo 
à aprendizagem (38%); a não utilização do giz (31%), evitando alergias e sujar as mãos; 
a maior atenção que é exigida (31%); a possibilidade de trabalhar com imagens, jogos, 
aceder à Internet e realizar actividades variadas em simultâneo (25%); facilitar o 
processo de ensino/aprendizagem quer para os docentes quer para os alunos (19%) e a 
aprendizagem com tecnologias de comunicação mais recentes (19%). 
 

Sujeito 3: “As vantagens são: a aprendizagem, perceber melhor a matéria, a atenção na 
aula melhora e a matéria parece ser mais fácil no quadro.” 

 

Sujeito 8: “Ficamos mais atentos e parece que a luz do quadro nos atrai. E ficamos a 
perceber melhor a matéria.” 

 

 As desvantagens apontadas foram as falhas técnicas (67%); o aumento do 
consumo de energia (17%); o elevado preço de um quadro interactivo (8%); a escrita 
com a caneta, por vezes, ser um pouco lenta (8%) e a possibilidade de distracção dos 
alunos (8%). 
 Finalmente, questionaram-se os alunos se a utilização dos quadros interactivos 
poderia contribuir para um acréscimo da motivação pelo gosto da Matemática. A 
maioria respondeu que como estariam mais atentos e a aula seria mais interessante, a 
motivação para aprender também aumentaria. Vejamos três respostas dadas pelos 
estudantes. 
 

Sujeito 3: “Acho que vai aumentar porque estamos mais interessados em aprender já 
que queremos sempre ir ao quadro.” 

 

Sujeito 4: “A minha motivação para aprender Matemática irá aumentar porque fico a 
gostar mais da aula e aprendo mais.” 

 

Sujeito 11: “Aumenta porque é uma coisa nova e nós temos curiosidade em mexer.” 

 
 Salienta-se que estamos a falar de uma ferramenta nova nesta escola, muito 
atractiva, que poderá ter um impacto ainda mais positivo, exactamente, pela 
“curiosidade de mexer” como o sujeito 11 refere. No entanto, devemos ter em conta que 
as tecnologias educativas apoiam novas metodologias de ensino e assumem um papel 
cada vez mais activo do aluno. Segundo STCC (2002), com a familiaridade dos quadros 
interactivos, a motivação dos alunos deixa de aumentar, mas o impacto, por sua vez, 
aumenta com uma utilização mais frequente do quadro. 
 
5. Conclusão 
 A interactividade faz parte do nosso quotidiano. O aluno apresenta um papel 
activo no processo de ensino/aprendizagem. Já não estamos perante uma instituição 
onde apenas aprendíamos a ler, escrever e contar, agora para além de diversas 
competências que nos ensina a nível literário, científico, histórico, económico, entre 
outros, faz-nos adquirir um estatuto na sociedade em que estamos inseridos. Para 
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Machado (1995, p. 457), “a imposição que a sociedade faz hoje em dia para a Escola se 
assumir como agente de mudança ultrapassando assim o mero papel de transmissor de 
valores de uma geração para outra e as profundas alterações à própria natureza do acto 
pedagógico” implicam um aumento da utilização da tecnologia pela sociedade e 
requerem que os estudantes aprendam a fazer uso do seu próprio poder individual como 
meio de comunicação. Notemos que a capacidade de ouvir, ler, escrever e interpretar 
problemas conduz os alunos a um aprofundamento da compreensão da Matemática. 

A aprendizagem é uma actividade que os estudantes realizam por eles mesmos 
de uma forma activa e orientada pelos professores cujos sentimentos de auto-eficácia 
influenciam fortemente o seu rendimento. A utilização dos quadros interactivos no 
processo de ensino/aprendizagem mostrou-se, nesta experiência, com uma grande 
aplicabilidade na Matemática, evidenciando-se vantagens quer para os alunos quer para 
os professores, tais como a possibilidade de registo e posterior envio dos materiais para 
os alunos e/ou outros professores, possibilidade de realização de actividades mais 
desafiadoras e interactivas, controlo de programas de computador, escrita livre, com o 
auxílio de uma caneta, sem necessitar do teclado, possibilidade de trabalhar com 
imagens, jogos, aceder à Internet e realizar actividades variadas em simultâneo, 
facilitando a aprendizagem. 
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Introdução 
 

As TIC na Educação em Portugal iniciaram o seu ciclo com o Projecto 
MINERVA, que decorreu entre meados da década de 80 e a 1ª metade da década de 90. 
A Internet surgiu e expandiu-se a partir do início da década de 90, com o aparecimento 
da WWW e, na educação matemática, durante algum tempo acrescentou ao uso de 
ferramentas computacionais de uso genérico como a folha de cálculo ou software 
educativo específico, as dimensões do acesso/pesquisa de informação (recursos, 
especialistas, etc.) e da comunicação, principalmente via e-mail. 

Mais tarde, já no início do século XXI, acrescentou-se às anteriores a dimensão da 
publicação, com vários professores e alunos a criarem as suas próprias páginas web, 
disponibilizando material educativo e surgiram as denominadas aventuras na web, de 
que se destacam as webquests – actividades orientadas na web. 

Mais recentemente, esse fenómeno alargou-se com o aparecimento de um 
conjunto de ferramentas que vieram permitir a fácil e imediata publicação, associada ao 
conceito da Web 2.0 (a Web social), como os blogues e as plataformas de gestão de 
aprendizagem, apoiando uma nova geração de ensino a distância (o e-learning), que 
recuperaram o grupo-turma face ao tradicional ensino a distância que o tinha 
desagregado. 

Assim, professores e investigadores matemáticos têm hoje presentes na Internet, 
duas dimensões: 

• materiais educativos disponíveis para o ensino da Matemática, desde 
informação de natureza científica, planos de aula, problemas e desafios, até materiais 
didácticos como jogos educativos, software específico (caso do Geogebra, um AGD33 
de distribuição livre) e outros recursos a que podemos aceder e explorar directamente 
on-line, (caso dos applets, pequenos programas interactivos que abordam tópicos 
específicos de Matemática); 

• espaços de fácil publicação, de comunicação, de colaboração na construção 
de conhecimento e de suporte à criação de pequenas comunidades virtuais, como os 
blogues e as plataformas de gestão de aprendizagem. 
                                                 
33 Ambiente de Geometria Dinâmica 
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Temas orientadores34 para a discussão no grupo 
 

(1) As características valorizadas pela tecnologia, os applets e o papel das 
tarefas e do professor; 

(2) As novas ferramentas da web, a comunicação e os blogues; 
(3) As plataformas de gestão da aprendizagem: conteúdos e contextos de 

interacção. 
 

(1) As características valorizadas pela tecnologia, os applets e o papel das tarefas e 
do professor 

 
Apresentação 

Face ao crescimento exponencial da informação disponível na Internet, a ênfase 
parece deslocar-se do acesso, para a capacidade de a seleccionar, transformar e reutilizar 
em novas situações, a par da avaliação da sua qualidade (Carvalho, 2007). As 
webquests, um conceito atribuído a Bernie Dodge, desenvolveu-se na década de 90 e 
pretendeu orientar a actividade de projectos com base na Internet, em sala de aula, 
oferecendo simultaneamente um conjunto de recursos validados pelo professor. Propor 
uma tarefa clara, orientar a selecção da informação através de um processo 
normalmente envolvendo o trabalho de grupo, indicando fontes credíveis e solicitando 
um produto com sentido e partilhável, constituíram um caminho que foi aproveitado por 
alguns professores de matemática, envolvendo principalmente problemas do quotidiano, 
simulações, exploração de modelos, questões da história da matemática, etc. 

A interactividade e dinamicidade características da tecnologia, particularmente 
visíveis nos ambientes de geometria dinâmica e nos applets, mudaram as perspectivas 
sobre a forma como o ensino e a aprendizagem de alguns conceitos matemáticos podem 
ser aprendidos, chamando a atenção para a construção de significados, mais do que os 
aspectos manipulativos (Ferrara, Pratt & Robutti, 2006). 

Documentos de orientação curricular e de investigação reconhecem que a 
aprendizagem dos alunos pode beneficiar muito da tecnologia, através da visualização 
de noções matemáticas sob múltiplas perspectivas e representações interligadas e serem 
capazes de passar informação de uma forma de representação para outra (NCTM, 2007; 
Ponte et al., 2007; Ferrara, Pratt & Robutti, 2006; Yerushalmy & Chazan, 2003). 

No entanto, reconhece-se também que estas possibilidades só serão aproveitadas 
no contexto de tarefas e desafios apropriados feitos pelo professor e de discussões que 
este conduza na sala de aula (NCTM, 2007). Alguma investigação sugere que a questão 
da mediação e das tarefas se revelam como aspectos críticos dos estudos, a par do papel 
do professor, de central importância para manter um equilíbrio entre a actividade de 
construção no computador e a reflexão sobre essa actividade (Hoyles & Noss, 2003). 

 

                                                 
34  A organização dos temas teve em conta as comunicações propostas no Grupo 
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Algumas questões para debate 
Face ao grande e diversificado volume de recursos disponíveis na Internet, para 

onde vai a nossa atenção como educadores matemáticos? Para a informação científica 
disponível em textos, para as propostas didácticas, para as ferramentas como o software 
específico gratuito (Geogebra, etc.) ou os applets? O que fazemos com recursos como 
os applets, pequenos programas interactivos que abordam temas específicos de 
Matemática? Damo-los simplesmente a conhecer e a explorar livremente pelos alunos? 
Discutimos a sua pertinência a par da avaliação da sua qualidade? Como os integramos 
no quotidiano da nossa prática profissional? Criamos desafios com base nesses recursos, 
adequando-os e integrando-os curricularmente? 

 
(2) As novas ferramentas da web, a comunicação e os blogues 

 
Apresentação 

A Internet, que sempre foi um espaço de livre publicação, está a sofrer alterações 
profundas principalmente no que diz respeito aos conteúdos publicáveis e à facilidade 
com que se faz essa publicação. Fala-se hoje da Web 2.0 como se de uma nova Internet 
se tratasse. Uma Internet onde publicar conteúdos multimédia e colaborar é cada vez 
mais simples. Uma Internet que pode ser acedida em diversos locais e com 
equipamentos cada vez mais pequenos. Estas ferramentas vêm aumentar ainda mais a 
flexibilização de que nos falam Collis & Moonen (2001), permitindo ao aluno não só 
trabalhar em qualquer local e a qualquer momento como também diversificar as suas 
fontes de consulta, alargar o universo de pessoas com quem comunica e colabora. No 
entanto, toda esta flexibilização choca ainda muitas vezes com uma escola organizada 
segundo um modelo mecanicista (Figueiredo, 2002; Holmes et al., 2001), em que 
professores e alunos são vistos como peças de uma máquina, num espaço onde juntamos 
alunos da mesma idade, a estudar as mesmas matérias, ao mesmo ritmo (Holmes et al., 
2001). 

As ferramentas da Web 2.0 podem ser, por exemplo, utilizadas para desenvolver 
nos alunos competências de comunicação, permitindo que estabeleçam contacto de 
forma simples não apenas entre um grupo restrito de colegas de uma mesma escola mas 
também com alunos da mesma idade de localidades ou países diferentes ou mesmo 
especialistas nacionais ou estrangeiros. Os blogues, que muitos alunos já criam para fins 
pessoais, têm, segundo Barujel (2005), três características que fazem com que sejam 
particularmente interessantes no âmbito educativo: (i) são simples de utilizar e exigem 
uma aprendizagem muito breve das ferramentas de edição e publicação; (ii) utilizam 
opções gráficas pré-existentes (Templates) que facilitam o desenho gráfico, permitindo 
que os alunos se centrem nos conteúdos e no processo de comunicação; e finalmente 
(iii) oferecem uma série de funcionalidades como sistemas de comentários e arquivo 
automático de mensagens que são uma mais valia difícil de implementar em páginas 
convencionais. 

Documentos de orientação curricular nacionais e internacionais como os 
Princípios e Normas para a Matemática Escolar, (NCTM, 2007), consideram a 
comunicação como um processo presente ao longo de toda a escolaridade. Em 
particular, o novo Programa de Matemática do Ensino Básico, aponta a comunicação 
matemática, a par do raciocínio matemático e da resolução de problemas, como uma 
capacidade transversal a todo o trabalho na disciplina de Matemática, envolvendo as 
vertentes oral e escrita, procurando que o aluno seja capaz de interpretar e compreender 
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as ideias dos outros e apresentar as suas próprias ideias, participando de forma 
construtiva em discussões sobre ideias, processos e resultados matemáticos. O 
desenvolvimento da capacidade de comunicação por parte do aluno é assim considerado 
um objectivo curricular importante e a criação de oportunidades de comunicação 
adequadas é assumida como uma vertente igualmente essencial no trabalho que se 
realiza na sala de aula (Ponte et al., 2007). 

 
Algumas questões para debate 

Muitos alunos estão imersos no ambiente da web social (espaços de publicação 
imediata, de comunicação e de interacção) e os documentos de orientação curricular, 
como o novo Programa de Matemática do Ensino Básico, identificam a comunicação 
matemática como uma capacidade transversal a desenvolver. Podem ferramentas como 
os blogues constituir um espaço de aprendizagem da Matemática? Como? De que 
forma? 

Para além de contribuir para a preparação do aluno no domínio de ferramentas 
com as quais irá conviver como cidadão do século XXI, será pertinente esperar que 
estas ferramentas possam promover a aprendizagem de tópicos específicos de 
Matemática? 

 
(3) As plataformas de gestão da aprendizagem: conteúdos e contextos de 
interacção 

 
Apresentação 

As competências sócioತcognitivas são cada vez mais valorizadas, colocando-se 
uma ênfase crescente na colaboração e na dinâmica de grupo, o que pode ser também 
desenvolvido através da Internet como o reconhece Monereo (2005). As plataformas de 
gestão de aprendizagem, como o moodle, surgiram reivindicando para si uma teoria do 
construtivismo social, que valoriza a negociação na construção de sentido com os 
outros, desenvolvendo a perspectiva vigotskiana que perspectiva a aprendizagem como 
um processo social em que os estudantes são desafiados a progredir, através do apoio do 
professor ou da capacidade de um colega que esteja num nível mais desenvolvido 
(Carvalho, 2007). 

Mas a investigação diz-nos também que o uso da tecnologia, por si só, não garante 
a adesão a um determinado tipo de abordagem de ensino, mais ou menos centrada no 
aluno, nem a formas de organização e gestão da sala de aula inovadoras, podendo até 
reforçar abordagens mais tradicionais e centradas no professor (Carvalho, 2007). 

Aliás, os resultados do estudo A escola na sociedade em rede: Internet na 
educação primária e secundária, integrado no Projecto Internet Catalunya (PIC), 
conduzido por Mominó e Sigalés (2007), que analisou a integração da Internet na 
educação primária e secundária da Catalunha e sua relação com a organização, a cultura 
e as práticas educativas dos Centros, concluiu que a Internet se usa principalmente para 
preparar as aulas e pesquisar informação relacionada com as disciplinas. Como aí se 
reconhece, a presença da Internet nas actividades escolares como ferramenta de 
colaboração entre professores e alunos e para desenvolver projectos inovadores é 
praticamente residual e os professores tendem a usar a Internet para manter os padrões 
de docência tradicionais, mais do que para inovar. 
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No entanto, vários tipos de comunidades virtuais têm crescido, como resultado do 
avanço tecnológico, desde as mais genéricas, associadas ao avanço da web social, como 
os blogues, às comunidades virtuais de aprendizagem, onde os educadores procuram 
utilizar esta força social para fins educativos, com recurso a formas colaborativas de 
trabalho em equipa (Illera, 2007) 

Estas comunidades, que se apoiam e se têm desenvolvido em torno de plataformas 
de gestão de aprendizagem, permitem uma flexibilidade, não apenas entendida no 
domínio do espaço ou do tempo, mas também relativamente aos recursos 
disponibilizados que podem permitir uma adequação às necessidades individuais dos 
aprendentes (Collis & Moonen, 2001). 

Mas para além das promessas anunciadas, alguns perigos subsistem. Como no 
passado, reduz-se muitas vezes o alcance de ferramentas com potencialidades 
pedagógicas enormes, como é o caso de utilitários de uso genérico como a folha de 
cálculo, a uma sequência de conteúdos de cariz técnico, menus e aplicações 
descontextualizadas. Esse risco permanece agora com estas novas plataformas, quando 
se transforma o meio em fim, convertendo objectivamente a formação no uso das TIC 
na educação, numa formação para aprender a usar a ferramenta (Duarte et al., 2007). 

 
Algumas questões para debate 

As plataformas de gestão de aprendizagem como o Moodle ‘invadiram’ o 
quotidiano das instituições educativas do ensino básico ao superior, apoiadas em teorias 
de aprendizagem colaborativa e no construtivismo social. O facto de ser um projecto de 
software livre, que pode ser implementado sem custos de aquisição, a facilidade de uso 
e a sua recomendação integrando o quadro de referência da formação de professores no 
uso das TIC, parecem ser responsáveis por uma tão rápida disseminação. Que outros 
factores contribuíram para este fenómeno? Em que contextos, estão a ser usadas estas 
plataformas? Nas disciplinas do currículo dos ensinos básico e secundário? Na 
formação de professores inicial e contínua? 

Como e para que estão a ser usadas estas plataformas?  
Como espaços privilegiados de ensino a distância? Como substituição do ensino 

presencial? Em modalidades mistas (blended-learning), como apoio ao ensino 
presencial?  

Como repositório de conteúdos? Como espaço de interacções e de negociação de 
significados, com vista à construção do conhecimento? Como espaço de colaboração? 

Que tipo de aprendizagens de Matemática podem realizar os alunos envolvidos 
neste ambiente virtual? 
 

 
Síntese final: contribuições das comunicações e do debate 

 
O 1º bloco de comunicações (ver Anexo) procurou dar contribuições para o Tema 

1, As características valorizadas pela tecnologia, os applets e o papel das tarefas e do 
professor. 

A comunicação (1) de Maria de Lurdes Lima trouxe-nos os resultados de um 
estudo realizado sobre uma professora com alunos “problemáticos” de um 7º ano de 
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escolaridade, com algumas experiências de vida negativas e em contacto com um 
modelo centrado no manual e no professor, em que foi utilizada uma webquest sobre 
resolução de problemas, um tema transversal do currículo de Matemática, que parece ter 
tido dificuldades de implementação. A professora do estudo, embora assumindo 
teoricamente uma postura construtivista, e percebendo as vantagens das webquest, 
confrontada com um contexto adverso, assumiu uma prática caracterizada por relações 
rígidas e muito directivas.  

A comunicação (2) de Hélia Ventura e Hélia Oliveira refere-se a uma investigação 
com alunos do 5º ano em que se usou um applet que permite diferentes representações 
de números racionais (fracções, números decimais e percentagens) associadas a uma 
região/parte colorida num todo. 

A comunicação (3) de Maria Manuel Nascimento e José Alexandre Martins, relata 
as potencialidades de um applet que permite o uso de diferentes processos estatísticos 
para ajuste de um conjunto de pontos a um modelo de regressão linear, com alunos do 
ensino superior, que coloca em evidência a característica dinâmica da tecnologia para a 
aprendizagem de conceitos, desde que acompanhada de desafios adequados.  

Em resumo, da discussão, as ideias ‘fortes’ registadas foram:  
• O uso das webquests  exige preparação, acompanhamento e validação dos 

recursos pelo professor e os applets facilitam a visualização e simulação de conceitos, 
sobre tópicos específicos da matemática; 

• Registam-se, por vezes, algumas dificuldades quando se passa ao trabalho sem a 
tecnologia e daí a importância dos registos, de articular com o trabalho com papel e 
lápis e de estabelecer ‘pontes’; 

• A tecnologia pode melhorar a aprendizagem, mas é importante dar atenção e 
reflectir sobre o papel do aluno, do professor e dos objectos de aprendizagem que se 
criam, usando as TIC quando há mais-valias, mas sabendo reconhecer também as 
limitações da tecnologia; 

• Para integrar bem a tecnologia é necessário saber matemática; 
Como recomendação, sugere-se desenvolver mais investigação sobre os ambientes 

que envolvem o uso da tecnologia. 
 
O 2º bloco de comunicações (em Anexo) integrou o Tema 2, As novas 

ferramentas da web, a comunicação e os blogues.  
A comunicação (4) de Cristina Carrilho e de Isabel Cabrita, trouxe-nos, nas 

palavras das autoras, “a partilha de conhecimento empírico resultante da vivência, em 
contexto matemático, de experiências potenciadas por um meio – o blogue”, procurando 
perceber os resultados de um estudo que integrou esta tecnologia nas actividades 
lectivas de Matemática e de Estudo Acompanhado.  

A comunicação (5) de Hélia Jacinto, Susana Carreira e Nélia Amado, discutiu os 
resultados de um conjunto de entrevistas realizadas com alunos finalistas de um 
Campeonato de Resolução de Problemas Sub14, realizado em escolas do 3º Ciclo do 
Alentejo e do Algarve, procurando analisar as atitudes dos alunos no processo de 
resolução no âmbito do campeonato e eventuais diferenças com as actividades 
matemáticas da sala de aula e o papel da tecnologia (Internet), nomeadamente 
reflectindo sobre a “dicotomia massificação/individualização”. 

Em resumo, da discussão, as ideias ‘fortes’ registadas foram:  
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• O papel do professor é estar atento a novos desenvolvimentos das ferramentas da 
Web, avaliando os recursos oferecidos e promovendo uma integração sistemática e 
criteriosa; 

• O blogue, um eventual ‘aspirante’ a portefólio, tem a vantagem de requerer 
conhecimentos elementares das TIC para ser usado e pode servir para planificar tarefas 
(jogos didácticos, problemas, webquests), indicar recursos avaliados e publicar 
produções dos alunos, norteado por preocupações com a motivação e tendo em conta as 
aplicações da Matemática, contextos relevantes e o estabelecimento de conexões. 

• A comunicação/divulgação de iniciativas, promovidas para e com alunos, na 
Internet, pode ter diferentes intenções que vão desde a página/site, informativa e 
unidireccional, o uso do mail, bidireccional, de um para um, até à possibilidade de 
introduzir espaços de interacção, de cooperação e partilha onde, os desafios, a inovação 
e a criação não se reduzem a iniciativas individuais, mas cujos significados são 
negociados num processo socialmente construído. 

 
O 3º bloco de comunicações (ver Anexo) contribuiu para a discussão do Tema (3) 

As plataformas de gestão da aprendizagem: conteúdos e contextos de interacção. 
A comunicação (6) de Carla Alves, Pedro Palhares e Carlos Morais, procurou 

trazer-nos uma reflexão sobre a natureza das interacções estabelecidas numa plataforma 
Moodle, como suporte à resolução de problemas com duas turmas do 2º ciclo e a sua 
relação com a construção do conhecimento matemático. 

A comunicação (7) de Maria Idalina Santos e Ana Amélia Amorim Carvalho, 
descreveu um estudo que recorreu a uma Plataforma de Conteúdos de Aprendizagem – 
Escola Virtual na leccionação da disciplina de Matemática do 12º ano, procurando 
reflectir sobre vantagens e limitações que alunos e professores encontraram na 
integração deste ambiente na sala de aula, identificando potencialidades e 
interactividade que promove e apontando para alterações na plataforma. 

Finalmente, a comunicação (8) de Celina Abar centrou-se na reflexão e análise 
sobre o trabalho interactivo e colaborativo desenvolvido com recurso ao uso de um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na formação continuada de alunos-
professores, procurando compreender as “ecologias de aprendizagem” que colocam a 
ênfase na natureza interactiva dos contextos investigados. 

 
Em resumo, da discussão, as ideias ‘fortes’ registadas foram: 
• É importante distinguir entre o que são os Learning Management Systems 

(LMS), as ferramentas que os integram, as ferramentas de produtividade, como os 
processadores de texto ou as folhas de cálculo e ainda ferramentas específicas como os 
AGDs; 

• Os LMS, como o Moodle, parecem ter tido grande divulgação por se apoiarem 
em teorias construtivistas, terem um conjunto de recursos integrados e se adequarem 
facilmente às necessidades, permitindo fácil troca de materiais; 

• No entanto, o Moodle traz mais trabalho (inicialmente) para o professor e, até 
agora, é fundamentalmente usado como repositório de materiais e, aparentemente, 
muito pouco para o trabalho colaborativo, não sendo, de modo algum, o espaço 
privilegiado de comunicação dos adolescentes; 
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• Os espaços virtuais permitem diferentes formas de utilização e são importantes 
quando combinados com o uso de outros recursos (digitais ou  não) e para facilitar a 
comunicação e os desafios inter-escolas. 

Como recomendação, seria importante investigar como se incentiva/’alimenta’ a 
comunicação nestas plataformas, qual a sua relação e articulação com a aula presencial 
e que aprendizagens de Matemática podem realizar os alunos envolvidos nestes 
ambientes virtuais. 
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Anexo 

(Blocos de comunicações) 
 
1º bloco  
Tema (1): As características valorizadas pela tecnologia, os applets e o papel das tarefas 
e do professor. 
 

Nº Autor(es) Título 
1 Lima, M. L. J. Um olhar sobre as características dos alunos e a utilização de 

webquests 

2 Ventura, H. & 
Oliveira H. 

Conexões entre fracções, números decimais e percentagens no 
5º ano: explorações com uma applet 

3 Nascimento, M. 
M. & Martins J. A. 
S. V. 

Regressão Linear: uma tarefa com applet nas práticas lectivas 
de Estatística do Ensino Superior 

 
2º bloco 
Tema (2): As novas ferramentas da web, a comunicação e os blogues 
 

Nº Autor(es) Título 
4 Carrilho, C. & 

Cabrita I. 
A Matemática em ambiente virtual – potencialidades dos 
blogues 

5 Jacinto, H., Carreira, 
S. & Amado, N. 

Resposta ao problema do SUB 14 – a Internet e a resolução 
de problemas em torno da competência matemática dos 
jovens 

 
3º bloco 
Tema (3): As plataformas de Gestão de Aprendizagem: conteúdos e contextos de interacção 

 

Nº Autor(es) Título 
6 Alves,C. Palhares, P. & 

Morais,C. 
Contributos da Internet na resolução de problemas 

7 Santos, M. I. & Carvalho, 
A. A. A. 

Reflectir e inovar com a escola virtual nas práticas 
pedagógicas de Matemática 

8 Abar, C. A. A. P. Os impactos de um ambiente virtual de aprendizagem 
na formação do professor de matemática 
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Resumo: Este artigo visa dar a conhecer um estudo exploratório realizado com três alunos do 5.º ano de 
escolaridade, tendo como objectivo perceber até que ponto uma ferramenta computacional (applet) 
contribui para que os alunos desenvolvam uma melhor compreensão das várias representações do número 
racional e os apoia na resolução de problemas que envolvam a noção de parte-todo.  Foram propostas aos 
alunos um conjunto de tarefas, para serem resolvidas com a ajuda da applet, onde os mesmos tiveram a 
oportunidade de trabalhar, de um modo intuitivo, a relação entre as várias representações de um número 
racional (diagrama, fracção, decimal e percentagem). Os participantes podiam não só validar as suas 
próprias respostas, como também experimentar, arriscar e explorar as suas ideias ou convicções. Ao longo 
da exploração da applet e da resolução dos problemas, foram sempre incentivados pela 
professora/investigadora (primeira autora do artigo) a analisar as suas estratégias e a reflectir sobre os 
seus resultados, com vista a que conseguissem estabelecer algumas generalizações. O estudo desenrolou-
se ao longo de um mês, tendo sido realizadas três sessões de 90 minutos e uma de 45 minutos. Após cada 
sessão, procedeu-se à análise dos registos escritos dos alunos. Estes dados foram complementados com a 
observação directa por parte da professora, bem como pelas gravações áudio de cada sessão. Os 
resultados obtidos revelam a complexidade de que se reveste a aprendizagem dos números racionais, 
principalmente no que respeita ao estabelecimento de conexões entre as suas várias representações. Na 
resolução dos problemas propostos, a applet revelou ser uma ferramenta útil e de fácil apropriação pelos 
alunos. No entanto, estes tiveram dificuldades em resolver problemas semelhantes sem esse recurso. Os 
resultados permitem também perceber a importância de intercalar actividades com a applet e de papel e 
lápis, e da realização de um trabalho, mais alargado e continuado no tempo, com esta ferramenta. 

 

 

Introdução 
 

Frequentemente os alunos expressam o seu desagrado ao trabalharem com as 
fracções ou qualquer outra representação dos números racionais, sejam elas 
percentagens ou números decimais (Moss, 2005). No entanto, a investigação realizada 
internacionalmente sobre a aprendizagem dos números racionais tem vindo a salientar a 
importância de trabalhar as várias representações destes números. Por contraponto a 
uma abordagem isolada das fracções, dos números decimais e das percentagens, há que 
proporcionar contextos para que os alunos possam visualizar e compreender como se 
relacionam estas representações, atribuindo-lhes significado. Com esse objectivo foi 
desenvolvido um estudo exploratório apoiando-se na exploração de uma applet centrada 
no trabalho com fracções, com o significado de parte-todo. Partindo do seu 
conhecimento informal sobre os referidos conceitos, os alunos são estimulados a 
ampliá-los e a estabelecer conexões entre estes, uma vez que a applet utilizada os 
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familiariza com as diversas representações (fracção, número decimal e percentagem) 
para indicar uma região sombreada. 

Assim, este estudo procurou dar resposta às questões: Até que ponto a utilização 
de uma applet pode contribuir para que os alunos desenvolvam uma melhor 
compreensão das várias representações do número racional? Em que medida a sua 
utilização os auxilia na resolução de problemas com racionais que envolvam a noção de 
parte-todo? 

 
 

Números racionais: significados e representações 
 

Devido às diversas perspectivas através das quais se pode apresentar o conceito de 
número racional no contexto escolar, este tem sido encarado como um mega-conceito 
constituindo-se por diferentes sub-conceitos que se relacionam entre si (Charalambalous 
& Pitta-Pantazi, 2006). 

Kieren (1980) defende que os números racionais são um conceito que envolve 
vários sub-constructos: relações parte-todo; razão; operador; quociente e medida. 
Segundo o autor, uma compreensão completa sobre números racionais requer não só a 
compreensão de cada um dos sub-constructos separados, mas também da forma como 
eles se relacionam. No estudo exploratório realizado estão envolvidos os sub-
constructos “parte-todo”, representado na applet e “razão”, em alguns problemas 
propostos. Deste modo, nesta secção, apenas nos debruçaremos sobre estes dois sub-
constructos. 

A interpretação do sub-constructo “parte-todo” está directamente relacionada com 
a capacidade de partição quer de uma quantidade contínua ou de um conjunto de 
objectos discretos, em partes ou subconjuntos de tamanhos iguais (Behr et al., 1992). 
Neste sub-constructo, a fracção representa uma comparação entre o número de partes da 
unidade fragmentada que se toma (numerador) e entre o número total de partes em que a 
unidade foi dividida (denominador). É importante compreender que as partes em que o 
todo é dividido, devem ter o mesmo tamanho (Charalambos & Pitta-Pantazi, 2006; 
Lamon, 2006), a mesma área ou o mesmo comprimento (Lamon, 2006) e que: a) as 
partes, todas juntas, devem perfazer o todo, b) quanto mais o todo é dividido, menores 
as partes produzidas se tornam, e c) a relação entre as partes e o todo é conservada, 
independentemente do tamanho, da forma, do arranjo, ou da orientação das partes 
equivalentes (Charalambos & Pitta-Pantazi, 2006). 

O sub-constructo “razão”, definido por Kieren (1988) como a comparação entre 
duas quantidades, é encarado como o caminho mais natural para promover o conceito de 
equivalência e, consequentemente, o processo de encontrar fracções equivalentes. No 
entanto, há que fazer uma distinção entre a noção de razão “parte-parte”, ou seja, a 
razão entre duas quantidades do mesmo tipo (“ratio”), por exemplo, a razão entre o 
número de meninos e meninas de uma turma; e a noção de razão entre duas quantidades 
de tipos diferentes (“rate”), que dá origem a uma nova grandeza, por exemplo, a razão 
entre a distância e o tempo necessário para a percorrer – velocidade (Monteiro & Pinto, 
2005; Lamon, 2006). 

Um número racional também pode ser escrito de diversas formas: fracção, número 
decimal ou percentagem (Lamon, 2007). Tanto as orientações curriculares, como a vasta 
investigação empírica sobre os racionais, tem mostrado que é importante que os alunos 
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trabalhem as várias representações destes números. Assim, o documento Principles and 
standards for school mathematics (NCTM, 2000) refere que devem ser dadas 
oportunidades aos alunos para estabelecerem ligações entre as várias representações 
matemáticas. Também Lamon (2006) menciona a este respeito que “o estudo das 
percentagens é facilitado se for integrado no ensino das fracções [racionais]”. No 
entanto, não é fácil para os alunos relacionarem fracções, números decimais e 
percentagens (Sweeney & Quinn, 2000). 

Segundo Moss (2005), as percentagens podem ser introduzidas antes do estudo 
das fracções e dos números decimais, porque neste caso os alunos estão sempre a 
trabalhar com fracções cujo denominador é 100, que aparentemente se tornam mais 
fáceis para eles. Estas podem ser abordadas estabelecendo-se uma correspondência de 
equivalência com os números decimais e as fracções mais simples. Desta forma, os 
alunos podem fazer conversões (preliminares) entre as diferentes representações de um 
número racional de uma forma directa e intuitiva, enquanto desenvolvem uma 
compreensão geral de como as três representações se relacionam (Moss, 2005). De 
acordo com Currículo Nacional do Ensino Básico (ME, 2001), os racionais e as 
percentagens são abordados no 2.º ciclo. No Plano de Organização do Ensino 
Aprendizagem (ME, 1991) em vigor, os números racionais são abordados nos 5.º e 6.º 
anos, enquanto que as percentagens apenas são tratadas no 6.º ano. 

O ensino das percentagens deve ser realçado e reforçado, uma vez que estas 
constituem uma forma natural de pensar acerca das proporções (Moss & Case, 1999), 
pois são uma espécie de razão em que a segunda quantidade é sempre 100 (Lamon, 
2006), constituindo, por isso, um excelente ponto de partida para o estudo dos racionais. 
Uma abordagem destes conteúdos de forma isolada é uma das fontes de dificuldades por 
parte dos alunos. A investigação tem mostrado que a compreensão conceptual das 
fracções e dos números decimais pode ser facilitada através da utilização de materiais 
manipulativos (Sweeney & Quinn, 2000; Scaptura, et al., 2007). De acordo com 
Sweeney & Quinn (2000), os alunos têm uma melhor compreensão sobre as relações 
que existem entre fracções, números decimais e percentagens, quando são encorajados a 
efectuar as diversas representações de uma região sombreada. Adicionalmente, no 
estudo dos racionais deve ser dada grande ênfase ao raciocínio, às justificações e 
generalizações (Moss, 2005; White & Mitchelmore, 2005; Lamon, 2006). 

 
 

A tecnologia e o ensino da Matemática 
 

A utilização da tecnologia é importante e fundamental para o ensino da 
Matemática uma vez que reforça a aprendizagem dos alunos (NCTM, 2000; ME, 2001). 
Como tal, os professores devem utilizá-la “seleccionando ou criando tarefas 
matemáticas que tirem partido do que a tecnologia pode fazer de forma eficiente e 
correcta – gráficos, visualização, e computação” (NCTM, 2000, p. 25). A tecnologia 
pode favorecer a compreensão dos conceitos pelos alunos (Drier, 2000), permitindo que 
explorem os conteúdos de uma forma mais interactiva e com maior profundidade 
(Garofalo et al., 2000). 

Na tentativa de fomentar outras aprendizagens na Matemática, têm sido usados 
jogos de computador, uma vez que são ferramentas informáticas muito motivadoras e 
que proporcionam múltiplas representações dos conteúdos matemáticos (Moreno, 
2002). A utilização dos jogos de computador está amplamente divulgada e vários 
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investigadores têm conduzido pesquisas empíricas utilizando-os como uma ferramenta 
de ensino (McDonald & Hannafin, 2003), nomeadamente, para apoiarem a 
aprendizagem da aritmética básica, a resolução de problemas e o desenvolvimento de 
competências (Inkpen, 1994). 

Muitas vezes, quando os professores presenciam as enormes dificuldades dos 
alunos, a tecnologia torna-se, quase inevitavelmente uma atracção. No entanto, os 
professores de Matemática facilmente entendem os conteúdos que estão subjacentes às 
ferramentas tecnológicas, mas o mesmo não acontece com os alunos (Hall, 2004). 
Assim sendo, a tecnologia só deve ser utilizada depois de haver uma adequada 
compreensão matemática e tecnológica, e não deve distrair da Matemática subjacente. 
As actividades devem aproveitar os benefícios da tecnologia, incorporando múltiplas 
representações dos conteúdos matemáticos (Drier, 2000), alargando ou melhorando 
significativamente o que poderia ser feito sem recurso à tecnologia. 

Outro aspecto a considerar na utilização da tecnologia na Matemática escolar é a 
sua integração em sequências de ensino em que são dadas oportunidades aos alunos de 
formular conjecturas para validar resultados empíricos, estudar processos, bem como 
tempo para compreenderem a Matemática subjacente ao trabalho com as ferramentas 
tecnológicas (Hall, 2004; Garofalo et al., 2000). 

Nos últimos anos têm surgido diversas aplicações, denominadas por applets, que 
se encontram disponíveis na Internet para serem exploradas on-line. As applets são 
programas escritos em linguagem JAVA que podem ser incluídos em páginas HTML. 
Existe um crescente número que se foca em conteúdos matemáticos específicos, e que 
podem ajudar os alunos a aprofundarem a sua compreensão de determinados conceitos e 
relações.  

Está também a surgir investigação, associada ao trabalho com as applets na 
Matemática, que aponta algumas potencialidades das mesmas. Palha & Figueiredo 
(2005), por exemplo, consideram que as applets têm um carácter interactivo e criam um 
ambiente de cumplicidade em que o aluno se sente à vontade para arriscar, experimentar 
e explorar, pois é o computador que valida as suas respostas e não o professor. Estas 
autoras referem que, existem algumas aplicações que dão um estímulo extra ao aluno ao 
premiarem o seu trabalho com a atribuição de pontos, o que lhes confere uma dimensão 
de jogo. 

Drijvers et al. (2007), a partir de uma investigação realizada sobre a utilização da 
tecnologia no estudo do conceito de função, referem que as applets  constituem um 
meio favorecedor ao estabelecimento de relações entre as várias representações de uma 
função. No entanto, deve existir uma forte conexão entre a applet e as actividades de 
papel e lápis, para evitar o desenvolvimento de conhecimentos isolados e desintegrados 
(Drijvers & Boon, 2005), e de forma a garantir um conhecimento conceptual 
contextualizado (Drijvers et al., 2007). 

 
 

Metodologia 
 

Este estudo exploratório, de natureza qualitativa e interpretativa, teve como 
finalidade tentar compreender até que ponto a utilização de uma applet pode contribuir 
para que os alunos desenvolvam uma melhor compreensão das várias representações do 
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número racional e auxiliar os alunos na resolução de problemas com números racionais 
envolvendo a noção de parte-todo. 

Os participantes deste estudo foram três alunos com dez anos (um do género 
feminino e dois do género masculino) de uma turma de 5º ano, leccionada pela 
investigadora (primeira autora): Rita, cujo nível obtido na disciplina de Matemática, no 
final do primeiro período, foi 5; Tadeu que obteve nível 4, no final do primeiro período, 
e Márcio cujo nível obtido, no final do primeiro período, foi 3. 

Antes do início do estudo, e após o mesmo ter sido aprovado pelo Conselho 
Executivo da escola, a investigadora fez um pedido aos Encarregados de Educação dos 
participantes, a pedir autorização para que os seus educandos participassem nesta 
investigação, tendo obtido resposta favorável de todos estes. 

Este estudo efectuou-se nas aulas de Estudo Acompanhado, que eram leccionadas 
pela investigadora em parceria com outro professor. Enquanto a investigadora se reunia 
com os três alunos, o outro professor ficava responsável pela restante turma. 

Tratando-se de um pequeno grupo de alunos, a investigadora conseguiu 
acompanhar todo o seu trabalho, por meio da observação directa e gravação áudio de 
cada sessão. No entanto, para uma melhor análise dos dados, todos os registos escritos 
dos alunos foram recolhidos. 

O trabalho dos alunos centrou-se na resolução de um conjunto de tarefas visando 
o estabelecimento de conexões entre fracções, números decimais e percentagens, 
utilizando uma applet do NCTM, disponível em http://illuminations.nctm.org/ 
ActivityDetail.aspx?ID=45. A escolha desta aplicação deveu-se ao facto de permitir 
interactivamente a conexão entre as várias representações de um número racional 
(diagrama, fracção, número decimal e percentagem), partindo da representação visual de 
uma região sombreada (Fig. 1). Esta applet permite aos alunos explorarem as situações 
com um grande número de exemplos, uma vez que os valores do numerador e do 
denominador podem variar de zero a 100 (obviamente, com o denominador não nulo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Ecrã da applet utilizada 

 
As sessões de trabalho com os alunos desenvolveram-se ao longo de 4 semanas 

(Quadro 1). Numa primeira fase (tarefa 0), tendo em conta vários diagramas, os alunos 
preencheram, sem utilizarem a applet, uma tabela com várias representações (fracção, 
número decimal e percentagem) de uma região sombreada (com uma caneta azul) e, 
posteriormente, corrigiram o seu trabalho com a ajuda da applet (com uma caneta 
verde), onde podiam escolher o valor do numerador e do denominador de uma fracção e 
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observar o número decimal e a percentagem equivalente (todas inferiores a 100%), bem 
como o respectivo diagrama. 

Na tarefa 1, utilizando a applet, os alunos tiveram de criar fracções com 
denominador 100 e escrever os números decimais e percentagens correspondentes 
(todas inferiores a 100%), escrever fracções equivalentes, descobrir relações entre as 
várias representações e resolver problemas cujas respostas deveriam ser dadas em 
termos percentuais. 

Para que os alunos não ficassem com a ideia errada de que as percentagens não 
podem ser superiores a 100, e para que isso não se transformasse num obstáculo a 
futuras aprendizagens, foi-lhes proposto a realização da tarefa 2, com problemas com 
esse tipo de percentagem. 

Finda esta etapa, propôs-se aos alunos a realização de uma tarefa final, cujo 
objectivo era verificar se conseguiam, sem utilizar a applet, preencher uma tabela com 
várias representações de uma região sombreada, comparar fracções, números decimais e 
percentagens e resolver problemas. Nesta tarefa inclui-se também uma secção para levar 
os alunos a reflectir sobre o trabalho realizado. Depois de terem terminado esta ficha de 
trabalho, puderam utilizar a applet para corrigir a tabela da tarefa e para fazer os 
problemas que não tinham conseguido resolver inicialmente. 

 

Quadro 1 – Plano das Sessões 

Tarefas 0 1 2 Final 

Objectivos 

- Indicar diferentes formas 
de representação de uma 
região sombreada 
(diagnóstico). 

- Familiarizar-se com o 
funcionamento da applet. 

- Criar fracções 
equivalentes. 

- Resolver 
problemas. 

- Resolver 
problemas com 
percentagens 
superiores a 100%. 

- Indicar diferentes formas 
de representação de uma 
região sombreada (1ª 
Parte). 

- Resolver problemas. 

- Reflectir sobre o trabalho 
realizado. 

Recolha de 
dados Observação Directa; Registos Escritos; Gravação Áudio 

Duração 90 minutos 90 minutos 45 minutos 90 minutos 

 
A análise dos dados foi organizada em dois temas: várias representações dos 

racionais e resolução de problemas com e sem a applet. Para este artigo, para o primeiro 
tema, seleccionámos os dados referentes à resolução dos alunos da tarefa 0 e da 
primeira parte da tarefa final, em que os alunos tinham de indicar diferentes formas de 
representação de uma região sombreada, e também os dados referentes à questão: “Que 
relação existe entre uma fracção, um número decimal e uma percentagem que sejam 
equivalentes (consegues encontrar uma regra)?” (tarefa final). Para o segundo tema, 
seleccionámos para análise a resolução dos alunos dos seguintes problemas: 
As festas do Nelson e Ricardo (tarefa 2). O Nelson e o Ricardo fizeram anos a semana 
passada e resolveram comemorar com uma festa. O Nelson convidou 32 pessoas e o 
Ricardo convidou 16. Na festa do Nelson apenas apareceram 24 pessoas. Sabendo que a 
percentagem de pessoas nas duas festas foi a mesma, quantas pessoas estiveram na festa 
do Ricardo? 
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Os pasteleiros (tarefa final). O Filipe e o Hélder são pasteleiros. Na segunda-feira o 
Filipe fez 80 bolos, mas só vendeu 60. O Hélder fez 96 bolos e vendeu a mesma 
percentagem que o Filipe. Quantos bolos vendeu o Hélder? 

 
 

Resultados 
  

Rita 
 
Várias representações dos racionais 

Na tarefa inicial (sem a applet), no que diz respeito à escrita das fracções 
correspondente a uma região sombreada, Rita apenas apresenta dificuldades quando as 
fracções são maiores ou iguais à unidade. Começa por considerar a unidade como sendo 

representada pela fracção 
0
1 , e a partir daqui representa as fracções maiores que a 

unidade como sendo a soma desta com uma fracção inferior à unidade, que escreve 
correctamente. Depois de escrever as fracções correspondentes à parte sombreada de 
uma figura, facilmente consegue descobrir o número decimal que lhe corresponde, 
dividindo o numerador pelo denominador e daqui consegue passar para a percentagem, 
multiplicando o decimal por 100, revelando facilidade e gosto pelo cálculo. 

Na tarefa final (sem a applet), a Rita continua a representar sem dificuldades 
fracções menores que a unidade mas volta a escrever incorrectamente uma fracção 
maior que a unidade. A aluna já representa correctamente a fracção correspondente à 
unidade mas quando surge uma figura que representa uma unidade mais três sextos, 

adiciona incorrectamente 1 + 
6
3  afirmando que é 

6
4 . Partindo deste valor errado, 

determina incorrectamente o número decimal e a percentagem correspondentes à figura 
inicial. 

Quando questionada sobre a relação que existe entre as várias representações dos 
racionais, a Rita, apoiou a sua justificação no cálculo: “Do número decimal para a 
percentagem multiplica-se o nº por 100. Se for 1 e se for com vírgulas tem de ficar um 
número inteiro”.     

 
Resolução de problemas com e sem a applet 

A Rita mostrou-se bastante empenhada na resolução dos problemas propostos. 
Numa primeira etapa do problema da festa do Nelson e do Ricardo (com a applet), a 
aluna teve um momento de hesitação após ter trocado o numerador com o denominador 
de uma fracção. Logo se apercebeu de que algo não estava correcto: “Ih! Que 
percentagem!”. Através de questões colocadas pela professora, a aluna apercebeu-se do 
erro. 
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De seguida completa a resolução do problema, com alguma facilidade, 

apresentando a resposta correcta. 
No problema dos pasteleiros, sem o auxílio da applet, a aluna teve alguma 

dificuldade em realizá-lo, mesmo quando a investigadora referiu que este era “parecido 
com o último exercício que fizeram na última sessão com a applet”. Rita comenta que 
“já foi há tanto tempo!”. Depois de um impasse, e de alguma desmotivação, parece 
recuperar o ânimo, quando identifica a unidade, os 100% (“Já sei qual é a percentagem 
de bolos vendidos. É 75%”).  

 
 
 
 
 
 
 
 
        

É interessante observar o raciocínio da aluna ao tentar determinar a percentagem 
que corresponde aos 60 bolos vendidos em relação aos 80 bolos confeccionados. 
Através de um cálculo de papel e lápis, ela identifica os 80 bolos como sendo os 100% e 
logo de seguida divide um círculo em oito partes, sombreando seis. Posteriormente, 
através de uma divisão, determina a percentagem corresponde a cada sector do círculo, 
e, em seguida, multiplica-a por 6, para descobrir qual a percentagem de bolos vendidos. 
Na última etapa da resolução do problema, ela consegue resolvê-lo correctamente, 
recorrendo ao cálculo, ou seja, identificou que 75% = 50% + 25% (metade de 50%), 
considerando que metade de 96 são 48 bolos e metade de 48 são 24 bolos, logo a 
quantidade de bolos que o Filipe vendeu foi de 48 + 24 = 72 bolos. Note-se que esta 
estratégia de resolução é muito parecida com aquilo que a applet proporciona. 

 

Márcio 
 

Várias representações dos racionais 

Professora: (…) Quanto é 100%? 
Rita: Seria 100 pessoas! 
Professora: Ele só convidou 32 pessoas! Se fossem 100%, quantas pessoas tinham ido? 
Rita: Todas. 
Professora: Tinham ido todas! As 32. Mas ele diz que só foram 24! Isso é mais ou menos de 100%? 
Rita: Menos de 100! 
Professora: Está a dar mais de 100%! 
Rita: Significa que é ao contrário! 
Professora: Exactamente! Significa que vocês têm os números trocados!  
Rita: Já está bem, stora! Deu 75%!  
 

Rita: 100 : 8 = 12,5 12,5 X 6 = 75% 
Já sei qual é a percentagem de bolos vendidos. É 75%. 
(…) 
Professora: Os 96 bolos são 100%. Quanto é 75%? 
Rita: Já tenho uma ideia! 100 – 75 = 25  Não vendeu 25% 
Professora: Então e agora? Ele tem 96 bolos e não vendeu 25%! Quantas vezes tens de ter 25%, para 
dar 100%?! 
Rita: Quatro! 
Professora: 25 + 25 são 50, 50 + 50 são 100! 
Rita: Ah! Já sei! 
 
96 : 2 = 48 48 : 2 = 24 
48 + 24 = 72  Vendeu 72 bolos. 
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Na tarefa inicial, Márcio revelou muitas limitações na escrita das fracções que 
representam uma região sombreada, bem como no número decimal que lhes 
corresponde. No caso destes últimos, o aluno não consegue acertar nenhuma das 
questões da tarefa. As fracções que escreve, relacionam, em alguns casos, o todo (que 
coloca no numerador) com a parte pintada (que coloca no denominador), mas também a 
parte pintada com a parte não pintada e, noutros casos, não parecem fazer sentido (por 
exemplo, à figura que representa três quartos ele faz corresponder a fracção dois terços). 

Na tarefa final (sem applet), aquando da escrita das fracções, apesar de ter escrito 
uma fracção correctamente (três sextos) e de conseguir desenhar correctamente outra 
(um quarto), o aluno continua a manifestar grandes dificuldades. Em algumas situações 
continua a relacionar, de forma errada, o todo (que coloca no numerador) com a parte 
que não está sombreada (que coloca no denominador). Em relação à escrita das 
percentagens correspondentes, o aluno apenas consegue concretizar as mais simples, 
isto é, 50% 100% e 150%. 

O Márcio não conseguiu exprimir a relação existente entre as várias 
representações dos racionais, dando uma justificação muito confusa: “Acrescentar um 
zero ao numerador e uma vírgula depois desse zero para dar o número decimal”. No 
entanto, no fim do trabalho refere conhecer uma regra que permite determinar fracções 
equivalentes: “aprendi que para o número decimal ficar igual tenho de pôr o dobro no 
numerador e no denominador”. 

 
Resolução de problemas com e sem a applet 

O Márcio é um aluno persistente, mas no início evidenciou bastante necessidade 
de validação por parte da professora e de um acompanhamento muito próximo. No 
problema da festa do Nelson e do Ricardo (com a applet), o aluno também trocou o 
numerador com o denominador, mas após vários questionamentos, para que 
compreendesse e identificasse o seu erro, ele resolveu o problema correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após este pequeno impasse, o Márcio compreendeu o seu erro e conseguiu 

resolver o problema correctamente, tendo respondido que “À festa do Nelson e do 
Ricardo vieram 75%” e que “Na festa do Ricardo só apareceram 12 pessoas”. 

Professora: (…) Ele convidou 32, mas só apareceram 24. Vamos lá por isso em fracção, 32 é … 
Márcio: O numerador. 
Professora: Quanto é que é 100%? Se eu disser que convidei 32 pessoas e vieram 100%. Quer dizer 
que vieram quantas? 
Márcio: 100% quer dizer que vieram todas, 32! 
Professora: Então o todo é 32. Onde é que ele fica?! 
Márcio: Fica no de cima 
Professora: Então experimenta lá! (…) Qual é a percentagem? 
Márcio: É 133,33%. 
Professora: Então agora pensa um bocadinho! Eu digo assim, à minha festa vieram 100%, quer dizer 
que vieram as … 32! 
Márcio: Sim! 
(…) 
Professora: (…) Ele convidou 32, só apareceram 24! Veio mais ou menos de 100%? 
Márcio: Menos! 
Professora: (depois do aluno trocar a posição dos números) Então qual foi a percentagem de pessoas 
que estiveram na festa do Nelson? 
Márcio: 75%. 
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Márcio: Eu sei stora, 80 é 100%! 
Professora: Exactamente! Então?! 
Márcio: E 60 tenho de ver a percentagem! 

No problema dos pasteleiros (sem a applet) o aluno recorre à esquematização e à 
divisão, utilizando papel e lápis, mas fica-se pelos primeiros cálculos, que não chega a 
terminar. O Márcio sente necessidade de identificar o todo: “Eu sei stora, 80 é 100%!”, 
depois o número de partes em que o todo estava dividido e por fim determinar a valor 
de cada parte, através da divisão. No entanto, as dificuldades que o aluno sente no 
cálculo da divisão, tornaram-se num obstáculo à resolução deste problema. 

 
 
 
 
O Márcio divide a unidade (os 100%) em 8 partes e compreende que tem de 

determinar a percentagem de 6 porções do círculo (que sombreia correctamente), 
contudo, e como se pode verificar, não consegue concretizar a resolução deste 
problema. 

 
Tadeu 
 

Várias representações dos racionais 
Na tarefa inicial, este aluno conseguiu escrever, com sucesso, a maioria das 

fracções em correspondência com uma região sombreada, assim como os números 
decimais e percentagens correspondentes. Apenas teve dificuldades nas fracções 
maiores que a unidade, e na correspondente percentagem. 

Na tarefa final, Tadeu conseguiu escrever correctamente as percentagens e os 
decimais, revelando grande progresso nestas duas representações. Ao invés, revelou um 
certo retrocesso na escrita dos números racionais sob a forma de fracção, trocando o 
numerador com o denominador. 

No que concerne à questão sobre as relações entre as várias representações dos 
racionais, ele expressa apenas que um número racional pode ter várias representações, 
mas não estabelece nenhuma relação entre elas: “tem tudo de ir dar ao mesmo”. 

 
Resolução de problemas com e sem a applet 

O Tadeu mostrou-se bastante empenhado nas tarefas, revelando muita curiosidade 
e admiração na exploração da tecnologia. No problema da festa do Nelson e do Ricardo 
(com a applet), o aluno facilmente compreendeu quais dos dados diziam respeito ao 
numerador e ao denominador, conseguindo resolvê-lo com sucesso. 

 
 
 
 
 
 

Rita: Já está bem, stora! Deu 75%!  
Professora: À festa do Ricardo e do Nelson foram 75%! Mas o Ricardo não convidou tantas pessoas 
como o Nelson! Quantas pessoas convidou o Ricardo? 
Tadeu: 16!  
Professora: O Ricardo só convidou 16! Onde é que nós vamos colocar o 16? Em cima ou em baixo? 
Tadeu: Em baixo! 
Professora: Em baixo, então vamos lá! (a professora espera um pouco até que coloquem o 16 no 
denominador) E agora que percentagem é que temos de ter? 
Rita: 75% na mesma!  
(…) 
Tadeu: Foram 12 pessoas! 
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No problema dos pasteleiros (sem a applet), Tadeu aplica uma estratégia 

globalmente adequada mas um raciocínio de tipo aditivo, inapropriado a esta situação. 
O aluno tem a noção que os 80 bolos feitos pelo Filipe correspondem aos 100%, mas 
assume (calculando mentalmente) que os 60 bolos resultam de 80-20, e que 
correspondem, portanto, a 80% (100-20). Aplica, então, o mesmo raciocínio ao caso do 
outro pasteleiro: se os 96 bolos feitos pelo Hélder correspondem a 100%, 80% é 
também menos 20 bolos, assumindo que o Hélder vendeu 76 bolos. Apresenta apenas a 
seguinte resolução escrita: 

 
  

 

 

 
Este aluno não consegue resolver o problema e mostra, nesta fase, a sua 

preferência pela utilização da applet na resolução de problemas ao afirmar que “Isto é 
mais fácil com o computador!”. 
 

 

Conclusões 
 

Foi interessante verificar que os alunos que participaram neste estudo exploratório 
revelaram ter, à partida, alguma noção do que são fracções (no sentido de parte-todo), 
uma vez que conseguiram escrever alguns números racionais nas várias representações, 
embora o tema dos números racionais ainda não tivesse sido tratado no segundo ciclo. 

Ao longo das sessões os alunos mostraram-se empenhados e curiosos em 
descobrir e experimentar a applet, tendo achado interessante “aprender coisas novas” 
(Rita), “trabalhar com percentagens” (Márcio), e poder representar os racionais de 
várias formas (Tadeu). 

Este estudo não permite concluir das vantagens imediatas associadas a este 
trabalho com a applet, no que diz respeito à facilidade dos alunos usarem as várias 
representações de um número racional a partir de uma região sombreada (sentido parte-
todo). Notou-se que a representação sob a forma de percentagem é aquela em que os 
alunos têm menos dificuldades, na parte final da experiência. Em algumas situações os 
alunos continuam a trocar, na representação do número racional sob a forma de fracção, 
o numerador com o denominador. Apesar de terem revelado também algumas 
fragilidades na compreensão da relação existente entre números decimais, fracções e 
percentagens, há que atender que num número reduzido de sessões foram explorados 
uma variedade de representações dos racionais e um conjunto de problemas novos, 
envolvendo diversos conceitos que ainda não tinham sido trabalhados nesse ano lectivo. 

No que diz respeito à utilização da applet na resolução de problemas, verificou-se 
que esta foi uma ferramenta útil e de fácil apropriação pelos alunos, tendo estes 
desenvolvido estratégias adequadas. No entanto, quando foram confrontados com 
problemas semelhantes em que não podiam utilizar a applet, apesar de recorrerem ao 
cálculo mental, cálculo de papel e lápis, e de usarem estratégias e representações 
variadas, tiveram dificuldades na sua resolução. Ainda assim, notou-se, na tarefa final, 

80 = 100% 
60 = 80%          O Hélder vendeu 76 bolos. 
76 = 80% 

Rita: Já sei qual é a percentagem de bolos vendidos. 
É 75%. 
Professora: Essa é a percentagem de bolos que 
venderam. O Hélder fez 96 bolos e vendeu 75%. 
Quantos bolos vendeu?! 
Tadeu: Isto é mais fácil com o computador! 
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que não tendo a applet, os alunos passaram naturalmente a recorrer à representação 
visual da fracção ou percentagem para resolverem os problemas propostos. 

Este estudo exploratório vem mostrar mais uma vez a complexidade associada à 
aprendizagem dos números racionais e, em particular, às conexões entre as suas várias 
representações. Permite perceber a necessidade de um trabalho com a applet mais 
alargado e continuado no tempo, para favorecer a compreensão dos vários conceitos em 
jogo nas tarefas propostas. Será também vantajoso garantir uma interacção continuada 
dos alunos com o professor, para que reflictam sobre os conceitos subjacentes à applet, 
tal como defendem Hall (2004) e Garofalo et al. (2000). Por outro lado, há que 
intercalar actividades com applet e de papel e lápis (Drijvers & Boon, 2005) para 
favorecer uma melhor compreensão das ideias matemáticas e estimular as justificações 
e generalizações (Moss, 2005; White & Mitchelmore, 2005; Lamon, 2006). Estas 
aplicações, se utilizadas tendo em conta estes aspectos, têm muitas potencialidades, 
assumindo-se como uma “forma de ensino” e não como um acontecimento esporádico 
(Fuglestad, 2007). 
 
Notas 

1.1.1.1. Este estudo exploratório foi realizado no âmbito do Projecto Improving Mathematics Learning in 
Numbers And Algebra, apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - MCTES 
(PTDC/CED/65448/2006). 
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Resumo: No âmbito das mudanças ao nível do ensino-aprendizagem que o Processo de Bolonha visa 
implementar, a Estatística e o Ensino da Estatística são temas actuais, e com relevância, nos primeiros 
anos das licenciaturas do ensino superior (actual 1º ciclo). Além disso, acreditamos que sem a 
participação e o envolvimento dos alunos não é possível tornar o processo de ensino-aprendizagem 
efectivo e produtivo, visando a aquisição das competências resumidas nos Descritores de Dublin (tal 
como foram desenvolvidos pelo “Joint Quality Iniciative Group” para o 1º e 2º ciclos). Assim sendo, 
neste trabalho apresentamos a avaliação proposta aos alunos de unidades curriculares de estatística, os 
denominados trabalhos de casa tecnológicos, e na qual se incluía a tarefa que aqui analisamos. Esta tarefa 
sobre a regressão linear foi realizada em grupo e os alunos usaram um “applet” do “National Council of 
Teachers of Mathematics”, NCTM. A análise das tarefas realizadas pelos alunos foi enquadrada nas 
competências dos Descritores de Dublin. Além disso, aproveita-se também para reflectir sobre o uso das 
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem no ensino superior e, que agora, cada vez mais, se 
pretende centrado no aluno, bem como sobre as possíveis implicações das dificuldades destas 
aprendizagens na prática lectiva. 

 
 

Introdução 
 

 No âmbito das mudanças ao nível do ensino-aprendizagem que o Processo de 
Bolonha visa implementar, a Estatística e o Ensino da Estadística são temas actuais, e 
com relevância, nos primeiros anos das licenciaturas do ensino superior (actual primeiro 
ciclo). Além disso, acreditamos que sem a participação e o envolvimento dos alunos não 
é possível tornar o processo de ensino-aprendizagem efectivo e produtivo. O texto do 
Decreto-lei Nº 74 de 2006, de 24 de Março, relativo à regulamentação das alterações 
introduzidas pela Lei de Bases do Sistema Educativo, no que se refere ao actual modelo 
de organização dos ciclos de estudo do ensino superior, suporta esta nossa opinião. 

 

“Questão central no Processo de Bolonha é o da mudança de paradigma de 
ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para um 
modelo baseado no desenvolvimento de competências, onde se incluem, quer as 
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de natureza genérica – instrumentais, interpessoais e sistémicas –, quer as de 
natureza específica associadas à área de formação, e onde a componente 
experimental e de projecto desempenham um papel importante. 

Identificar as competências, desenvolver as metodologias adequadas à sua 
concretização, colocar o novo modelo de ensino em prática, são os desafios com 
que se confrontam as instituições de ensino superior” (Diário da República, I 
Série - A, Nº 60, pp. 2243-2244) 

 
Além disso, na caracterização mais detalhada dos ciclos de estudo, tal como é 

apresentada no referido Decreto-lei já enquadra os descritores de Dublin: 
 

 “A definição dos objectivos de cada um dos ciclos de estudos na perspectiva das 
competências a adquirir, (…) e concretizado nos descritores de Dublin, tendo 
presente que a transmissão de um sistema de ensino baseado na transmissão de 
conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências 
pelos próprios alunos (…)" (Diário da República, I Série - A, Nº 60, pp. 2242) 

 
De acordo com estes descritores no fim do primeiro ciclo, os alunos devem 

demonstrar: conhecimento e capacidade de compreensão; aplicação de conhecimentos e 
compreensão; realização de julgamento/tomada de decisões; comunicação; e 
competências de auto-aprendizagem (Direcção Geral do Ensino Superior, DGES, 2008). 
Como é óbvio as competências destes descritores enquadram-se nas competências 
preconizadas no ensino da estatística. Como cita Batanero (2001), referindo-se a Begg 
(1997), 
 

 "(…) la estadística es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de 
comunicación, tratamiento de la información, resolución de problemas, uso de 
ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran importancia 
en los nuevos currículos." (p.118) 

 
Um dos tópicos programáticos nas licenciaturas, actuais primeiros ciclos, é o da 

regressão linear. Assim, neste trabalho apresentamos a avaliação proposta aos alunos de 
unidades curriculares de estatística, na qual se incluía a tarefa que analisaremos adiante. 
Até ao ano lectivo de 2005/2006 os alunos de várias licenciaturas das disciplinas 
introdutórias de Estatística eram avaliados usando unicamente os tradicionais testes e/ou 
exames. Contudo, o desempenho nessas provas escritas nunca se revelou muito 
satisfatório, nem do desempenho dos alunos nas práticas lectivas, nem dos nossos 
próprios desempenhos, enquanto seus professores. Tal como referem Garfield e Chance 
(2000), 
 

"(…) final exams were made based on procedures, definitions, and skills, rather 
than real conceptual understanding." (p. 199) 

 
Até ao corrente ano lectivo, 2007/2008, o elevado número de alunos das várias 

licenciaturas destas disciplinas tornou inviável o uso de laboratórios de informática nas 
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aulas práticas ou nas aulas teórico-práticas. Assim, numa primeira tentativa de 
modificar o sistema de avaliação e de incentivar a participação e o envolvimento dos 
alunos nas disciplinas, planeámos os trabalhos de casa tecnológicos, abreviados por 
TPC tecnológicos. Por TPC tecnológicos queríamos realçar que todos os trabalhos que 
propusemos tinham uma componente que obrigava ao uso de tecnologia: “applets” e/ou 
folhas de cálculo. Estes trabalhos foram apresentados semanalmente, excepto na última 
semana de aulas, por já sobrecarregar muito a participação extra aula dos alunos. 
Preferivelmente, os TPC tecnológicos foram feitos em pequenos grupos (até quatro 
elementos) e cada grupo tinha que apresentar um pequeno relatório com as respostas às 
questões colocadas; respostas essas que foram, após a classificação, discutidas em 
grande grupo na aula. Estes TPC tecnológicos tiveram um peso de 10% na mota final da 
disciplina, desde que os alunos assistissem a metade das aulas teóricas da disciplina do 
respectivo curso. 

Com estas propostas baseadas no uso de ferramentas tecnológicas pretendemos 
proporcionar aos alunos uma experiência diferente, embora fora da sala de aula, mas 
com um certo acompanhamento, pelo “feedback” dado nas aulas, após a correcção. 
Darius et al. (2002) referem que 
 

   "[it] has been argued that supplementing the traditional material with tools 
based on a visual approach and a more active form of learning could improve 
the effectiveness of the teaching." 

 
Por outro lado Godino et al. (2003) também já mencionavam o uso de “applets”, 

embora em contexto de sala de aula, para alunos mais jovens, e escreviam: 
 

“The applet facilitates the construction of the student's personal exploration 
scenarios. However, progress in this exploration as supported by interactive 
programs, necessarily requires the teacher's contribution. This is a new 
challenge for the teacher who needs simultaneously to help students who are at 
different points of the learning process.” 

 
A finalizar devemos salientar que a proposta de avaliação foi discutida com os 

alunos no início do semestre e que pretendeu, como já referimos, mobilizar os alunos de 
uma forma diferente nesta disciplina introdutória de Estatística. Tal como afirma 
Chance (2000), 
 

 "(…) I concur with Garfield's suggestion to attempt to incorporate only one 
new assessment technique at a time. These techniques can be quite time 
consuming and demanding on the instructor, and need to be well organized and 
thought out ahead of time." (p. 217). 

 
 

Recta de regressão linear usando a tecnologia 
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Tal como já foi referido na introdução, nos TPC tecnológicos foi quase sempre 
proposta uma tarefa usando “applets” e/ou a folha de cálculo. Na Tabela 1 apresentam-
se essas tarefas, o tópico programático em que se enquadrava, a metodologia e os 
recursos indicados aos alunos para as executarem. O objectivo desta apresentação é o de 
enquadrar de forma resumida a tarefa 3 sobre a recta de regressão linear que foi 
proposta aos alunos e que aqui será analisada. 
 

Tabela 1 – Tarefas por tópicos para os TPC tecnológicos (traduzido de Nascimento e Martins, 2007) 

TAREFA TÓPICO METODOLOGIA RECURSOS 
1 Dados e as suas 

representações gráficas 
Pequeno artigo: relatório Revistas 

2 Comparação de valores 
médios e das medianas 

Investigação e relatório 
escrito 

Applet da internet: http://standards.nctm.org/document/ 
eexamples/chap6/6.6/index.htm 

3 Recta de regressão linear Investigação e relatório 
escrito 

Applet da internet: http://standards.nctm.org/document/ 
eexamples/chap7/7.4/index.htm 

4 Probabilidades: conceitos 
iniciais 

Relatório, e uso da folha de 
cálculo para executar uma 
simulação da resolução de 
um problema 

Folha de cálculo 

5 Probabilidades condicionais Relatório escrito e 
simulação 

 

Applet da internet, por exemplo, Pinkney, 2005; 
http://www-stat.stanford.edu/~susan/ 
surprise/ProbabilityTree.html7 em 11.10.2005)  

6 Acontecimentos 
independentes e não 
independentes 

 

Relatório, pesquisa em 
situações da área científica 
dos alunos ou no dia a dia 

 

Textos, artigos e applets encontrados pelos alunos na 
internet 

7 Leis de probabilidade em 
geral 

Simulação e relatório 
escrito 

Applest da internet: http://noppa5.pc 
helsinki.fi/koe/dice/dicesim1.html;http://www.shodor.org/
interactivate/activities/spinner/index.html) or spreadsheet  

8 Leis de probabilidade 
discretas 

Relatório, pesquisa em 
situações da área científica 
dos alunos ou no dia a dia 

 

Textos da internet e apllets em, por exemplo, 
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/ 
0072868244/124727/BinomialApp.html; 
http://www.stat.sc.edu/~west/applets/binomialdemo1.htm
) ou folha de cálculo 

9 Leis de probabilidade 
discretas 

Simulação e relatório 
escrito 

Applet da internet: http://www.math.csusb. 
edu/faculty/stanton/m262/hypergeometric_distribution/hy
pergeometric_distribution.html; http://stat-www.berkeley. 
edu/~stark/Java/Html/ProbCalc.htm; http://www.math.cs 
usb.edu/faculty/stan ton/probstat/loto.html) ou folha de 
cálculo 

10 Leis de probabilidade 
contínuas 

Relatório, pesquisa em 
situações da área científica 
dos alunos ou no dia a dia  

 

Applets da internet, por exemplo: 
http://kitchen.stat.vt.edu/~sundar/java/applets/ 
Normal.html;  http://www. stat.sc.edu/~wes 
t/applets/normaldemo1.htmll) e folhas de cálculo para 
construer tabelas para as leis de probabilidade 

11 Leis de probabilidade 
contínuas e convergências 

Relatório, pesquisa em 
situações da área científica 
dos alunos ou no dia a dia 

Applets da internet ou folhas de cálculo para cálculos 
extensivos. 

12 Comparação de medidas de 
tendência central e de 
medidas de dispersão 

Simulação e relatório 
escrito 

Applets da internet, por exemplo: 
http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.6/
index.htm; http://www.st at.yale.edu/Courses/1997-
98/101/rvmnvar.htm 

13 Intervalos de confiança Simulação e relatório 
escrito 

Applets da internet, por exemplo: 
http://www.amstat.org/publications/jse/v6n3/applets/confi
denceinterval.html; http://www.stat.berkeley.edu/users/ 
stark/Java/Html/Ci.htm 
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Tarefa 3: Apresentação da proposta 

 
A apresentação desta proposta será feita começando por uma pequena descrição 

do “applet” acompanhada pela sua ilustração, seguindo-se a definição das questões 
indicadas que deveriam ser respondidas com base na exploração do referido “applet”. 
 
Descrição do “applet” 

Nesta tarefa 3 foi proposto aos alunos o uso do “applet” do “National Council of 
Teachers of Mathematics” (NCTM, 2007) que é reproduzido na Figura 1. Este “applet” 
permite aos alunos explorar três métodos para quantificar o ajustamento de um conjunto 
de dados a uma recta de regressão: 1) método do quadrado das distâncias; 2) método do 
valor absoluto; 3) método da menor distância. Desta forma é possível descobrir como as 
diferenças entre os valores previstos e os valores observados (ou seja, os erros) podem 
ser usadas para medir a qualidade do ajustamento ao modelo linear. Assim, pode-se 
explorar o efeito que a mudança dos cinco pontos e/ou da recta tem nos três métodos. 
 

   
Figura 1: "Applet" do NCTM  

 
Tarefa 3: proposta de trabalho. 

Para realizar esta tarefa foi proposto aos alunos que usassem seis conjuntos de 
dados apresentados no primeiro capítulo das aulas teórico-práticas da unidade curricular 
e o “applet” referido para responderem às seguintes questões (adaptadas de NCTM, 
2007 e de Nascimento e Martins, 2007a): 
a) Para os seis conjuntos de dados pretende-se saber qual dos métodos modela melhor o 
ajuste do conjunto de dados à equação de uma recta. Os três métodos são: 1) método do 
quadrado das distâncias; 2) método do valor absoluto; 3) método da menor distância. 
Para sistematizar a sua resposta tente responder às seguintes questões para cada 
conjunto de dados: Como é que cada ponto contribui para o erro do ajuste? Como é que 
essas contribuições para o erro diferem quando compara os três métodos? Como é que 
caracterizaria cada uma dos três métodos? Sugestão: Para cada conjunto de dados tente 
calcular e registar os erros medidos por cada um dos métodos. 
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b) Analise o significado prático do facto de estabelecer a equação de uma recta para os 
seis conjuntos de dados. 
c) Como é que se comparam cada um dos métodos se um dos pontos estiver muito 
afastado da equação da recta (“outlier”) e os outros pontos relativamente próximos? 
d) Para os conjuntos de dados considerados e apenas para os métodos 1) e 2), proponha 
as medidas de avaliação da qualidade de ajuste da equação de uma recta. 
e) Para os conjuntos de dados que estudou e para as medidas de qualidade de ajuste que 
propôs, defina o que se deverá entender por: “ajustar mal”; “ajustar bem”; e “ajustar 
muito bem”. 
f) Para testar a escala de qualidade de ajuste que propôs na questão d), use os conjuntos 
de dados seguintes: 1) os seis deste enunciado; 2) um conjunto de pontos em que 
estejam todos sobre a equação de uma recta excepto um muito pouco distante dessa 
equação da recta; um conjunto de pontos em que estejam todos sobre a equação de uma 
recta excepto um muito distante dessa equação da recta (“outlier”); 3) um conjunto de 
pontos que represente uma parábola; 4) uma nuvem de pontos (neste conjunto 
específico de pontos só conseguirá “ajustar muito bem” uma única recta, com um único 
declive? 
 
Tarefa 3 e os Descritores de Dublin 

Os Descritores de Dublin, desenvolvidos pelo “Joint Quality Initiative Informal 
Group”, pretendem facilitar a comparação de ciclos de formação a nível europeu, 
enunciando as competências genéricas que se espera que um estudante adquira no 
decorrer da sua formação académica, definindo, assim, e tanto quanto possível, 
descritores generalizados de qualificação, onde devem estar enquadradas a diversidade 
de necessidades individuais, académicas e do mercado de trabalho. Neste sentido, na 
Tabela 2 apresentam-se os Descritores de Dublin para o 1º ciclo do ensino superior. 

 
Tabela 2 – Quadro adaptado da página da DGES (2008) 

1º Ciclo 

Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido: 

D1 – Conhecimento e capacidade de compreensão 

Tenham demonstrado possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível 
que: 

• Sustentando-se nos conhecimentos de nível secundários, os desenvolva e aprofunde; 

• Corresponda e se apoie em livros de texto de avançado; 

• Em alguns domínios da área de estudo, se situe ao nível dos conhecimentos de ponta na 
área científica respectiva. 

D2 – Aplicação de conhecimentos e compreensão 

Saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridas, de forma a 
evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na sua área 
vocacional. 

D3 – Realização de julgamento/tomada de decisões 

Comprovem capacidade de resolução de problemas no âmbito da sua área de estudo, e de 
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constituírem e fundamentarem a sua própria argumentação. 

Mostrem capacidade de recolher, seleccionar e interpretar informação relevante, 
particularmente na sua área de estudo, que os habilite a fundamentarem as soluções que 
preconizem e os juízos que emitem, incluindo na análise os aspectos sociais, científicos e 
éticos relevantes. 

D4 – Comunicação 

Sejam dotados de competências que lhes permitam comunicar informação, ideias, 
problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas como não 
especialistas. 

D5 – Competências de auto-aprendizagem 
Tenham desenvolvido as competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo 
da vida, com elevado grau de autonomia. 

 
Com a avaliação proposta, acreditamos poder desafiar os alunos do primeiro ciclo 

para novas situações problemáticas, bem como aumentar a sua motivação e interesse em 
relação ao uso dos conceitos estatísticos, em particular no âmbito da regressão, 
contribuindo para atingir os objectivos predefinidos relativamente às competências, aos 
conhecimentos, às atitudes e aos valores a adquirir. 

Na sequência da apresentação feita sobre o trabalho proposto aos alunos, de 
acordo com os descritores de Dublin e da nossa análise enquanto professores que tentam 
organizar as suas unidades curriculares neste contexto, tendo em conta o saber fazer e os 
descritores, julgamos que a tarefa 3 apresentada inclui: 

Conhecimentos que os estudantes deveriam já ter abordado e que podem, desta 
forma, desenvolver e aprofundar (D1); 

A redacção de um relatório sobre as conclusões do estudo realizado, pois 
acreditamos que é cada vez mais importante saber transmitir informação, ideias, 
problemas e soluções a um público, tanto especializado, como não especializado (D4); 

Componentes suficientemente abertas para que possam ser desenvolvidas pelos 
alunos competências de auto-aprendizagem com algum nível de autonomia (D5). 

Acrescente-se ainda que todos os descritores estariam adequados à análise desta 
tarefa 3. Todavia, nesta primeira abordagem optámos por nos restringir aos descritores 
que nos pareceram ser os que deveriam merecer maior atenção. 

 
 

Metodologia de análise: uma proposta 
 
 Para realizarmos a análise dos resultados desta tarefa no âmbito dos descritores 
de Dublin, estabelecemos para cada uma das questões mencionadas no ponto 2.1.2 os 
objectivos enquadrados pelos descritores, tal como aparece resumido na Tabela 3. 
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Tabela 3: Descritores de Dublin por questão da tarefa 3 

 Descritores de Dublin 

Questões 
D1 D4 D5 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

 
Assim, por exemplo, na análise das respostas à questão a) considerámos que 

estavam a ser usados conhecimentos que os estudantes deveriam já ter abordado e que 
poderiam, desta forma, ter sido desenvolvidos e aprofundados (D1). Além disso, estas 
respostas eram apresentadas sob a forma de um relatório sobre as conclusões do estudo 
realizado (D4). 
 

Análise dos resultados 
 

Esta tarefa 3 foi proposta a cerca de 200 alunos de unidades curriculares de 
Estatística de licenciaturas de Engenharias Ambiental e dos Recursos Naturais, Florestal 
e Zootécnica. Dentro destes, apenas 9 grupos (de 2 ou 3 elementos) realizaram e 
entregaram o relatório desta tarefa, sendo 4 (44%) grupos de Engenharia Florestal e 5 
(56%) grupos de Engenharia Zootécnica, num total de 30 alunos envolvidos. 

Apresenta-se agora a análise descritiva feita aos trabalhos dos alunos, tendo por 
base a Tabela 3. Esta análise será feita através da abordagem questão a questão.  

 
Questão a) – Nesta pergunta pretendia-se uma exploração dos vários métodos de cálculo 
do erro, a sua comparação e a transmissão dessa exploração e das respectivas 
conclusões. Esta questão foi abordada por todos os grupos, tendo sido por nós 
considerado que, não havendo respostas incorrectas que não tivessem atingido total ou 
parcialmente os objectivos, ao nível do conhecimento e da compreensão (D1), 67% das 
respostas atingiram satisfatoriamente os objectivos. Por outro lado, em relação à 
capacidade de comunicação (D4), apenas 33% apresentaram um resultado satisfatório. 
 Questão b) – Em relação a esta questão, querendo-se analisar a percepção dos alunos 
relativamente à utilidade da obtenção de uma recta de regressão nos casos concretos 
apresentados, constatámos que um (11%) dos grupos não respondeu, mas que, em 
relação às competências do descritor D1, 44% demonstraram ter um nível satisfatório, 
22% um nível não satisfatório e os restantes 22% apresentaram respostas incorrectas. 
Além disso, relativamente às competências do descritor D4 os resultados correspondem 
a 33% de respostas satisfatórias, 33% de respostas não satisfatórias e 22% de respostas 
incorrectas. 
Questão c) – Neste caso, tinha-se como objectivo comparar os três métodos no que toca 
à influência da presença de um “outlier”. Esta questão teve três (33%) grupos que não 
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responderam, 22% que responderam satisfatoriamente e 44% que não o fizeram de 
forma satisfatória tanto na componente D1 como na componente D4. 
Questão d) – Relativamente a esta questão, pretendeu-se fazer um apelo claro, não só 
aos conhecimentos e compreensão sobre correlação e à competência em transmiti-los, 
mas também à capacidade de relacionar os conceitos, levando os alunos a mostrarem as 
suas capacidades de auto-aprendizagem e de autonomia nesse processo. Assim, houve 
quatro (44%) grupos que não responderam. No que diz respeito ao âmbito do descritor 
D1 nas respostas obtidas, 22% apresentam um nível satisfatório, 11% um nível não 
satisfatório e 22% são respostas incorrectas. Em relação ao descritor D4 considerámos 
não ter havido qualquer resposta com um nível claramente satisfatório, 33% das 
respostas foram consideradas como tendo obtido um nível não satisfatório e 22% das 
respostas, estando erradas, foram consideradas neste âmbito como não tendo atingido de 
todo os objectivos. Já no que diz respeito ao descritor D5, constatámos 33% de 
respostas caracterizadas por um nível não satisfatório e 22% de respostas onde se nota, 
ainda, uma falta de capacidade para auto-aprendizagem e de autonomia no processo de 
aprendizagem que lhe está afecta. 
Questão e) – Nesta pergunta estava presente a vontade de aferir a capacidade dos alunos 
em concretizarem a interpretação de conceitos e que esta concretização fosse 
suficientemente aberta de modo a estimular uma certa autonomia na forma de conduzir 
a experimentação, na tomada de decisão e na forma de apresentar as ideias e conclusões 
finais. A esta questão apenas não respondeu um (11%) grupo, e no âmbito do descritor 
D1 obtiveram-se 22% de respostas com um nível satisfatório, 56% com um nível não 
satisfatório e 11% de respostas incorrectas. Já no que se refere ao âmbito do descritor 
D4, não houve qualquer resposta considerada satisfatória, havendo 78% de respostas 
classificadas como de não satisfatórias e 11% de respostas incorrectas. Além disso, 
todas as respostas obtidas foram consideradas como não tendo evidenciado qualquer 
indício de competências no âmbito do descritor D5. 
Questão f) – Por último, esta questão envolvia um campo aberto de experimentação de 
forma a consolidar a abordagem realizada ao longo das questões anteriores, envolvendo 
uma leitura e uma comunicação abrangente e diversificada dos temas da regressão 
linear. Nesta questão houve 4 (44%) grupos que não responderam, tendo havido tanto 
no âmbito de D4 como no de D5 apenas um (11%) resposta com nível satisfatório, três 
(33%) respostas com um nível não satisfatório e uma resposta incorrecta que demonstra 
no caso concreto uma grande lacuna nas competências intrínsecas aos dois descritores 
em causa. 
 

Discussão 
 

A realização desta tarefa 3 envolveu muito poucos alunos das engenharias que 
frequentavam as disciplinas, cerca de 30 dos 200 (15%), por oposição aos alunos 
envolvidos na tarefa 2 (100/200), uma tarefa com sobre a comparação de médias e 
medianas realizada com outro “applet” do NCTM (dados já analisados em Nascimento e 
Martins, 2007). Uma hipótese que se pode avançar será a de que talvez o prazo de 
entrega desta tarefa tenha coincidido com um momento de avaliação noutra ou noutras 
disciplinas. 

Em relação à análise com base nos descritores de Dublin quanto ao nível: 
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De conhecimentos e da compreensão, D1, de uma forma geral, os alunos 
revelaram desempenhos satisfatórios nesta tarefa 3. Contudo, atendendo à forma aberta 
como foi proposta (os alunos teriam todo o nosso apoio tutorial no sentido de 
esclarecerem e ultrapassarem todas as dificuldades que lhes surgissem), surpreendeu-
nos o número de questões não respondidas ao longo de toda a tarefa, bem como a 
existência de respostas incorrectas; 

Da capacidade de comunicação que os relatórios escritos exigiam, D4, na 
generalidade, os desempenhos foram mais fracos e agravaram-se com a dificuldade das 
questões colocadas; 

Das competências de auto-aprendizagem e de autonomia, D5, a maior parte dos 
desempenhos não foram satisfatórios e também se agravaram com a dificuldade das 
questões colocadas; talvez a exigência do tratamento de 6 casos diferentes tivesse sido 
grande para este primeiro tipo de tarefa. Contudo, neste ponto os alunos que resolveram 
usar a folha de cálculo revelaram competência na resolução da situação nova que se lhes 
tinha apresentado. 
 
 

Reflexão final 
 

A terminar não poderia deixar de ser feita uma reflexão sobre as implicações da 
proposta de avaliação feita aos alunos e, em particular, desta tarefa 3 nas práticas 
lectivas. 

Em primeiro lugar, parece-nos que maiores adesões a este tipo de tarefas exigem 
que a sua execução seja feita nos laboratórios de computadores e com a tutoria dos 
professores. Pelo menos nas primeiras tarefas, como era o caso desta tarefa 3, os alunos 
ainda precisam de algum apoio: estão a conhecer-se e, simultaneamente, estão a rever e 
a aprofundar conhecimentos sob uma nova perspectiva. Em nossa opinião, neste 
ambiente o “feedback” do trabalho que for sendo desenvolvido pelos alunos é quase 
imediato e os alunos acabam por se sentir mais confiantes. 

Também não pode deixar de ser destacada a exigência da sistematização das 
respostas em relatórios escritos. Parece-nos que foi muito importante e que, mesmo com 
resultados insatisfatórios, mostrou aos alunos a importância para a aquisição de 
competências de comunicação. 

A existência desta proposta de avaliação melhorou o conhecimento que tínhamos 
dos alunos, as discussões em grande grupo (com a turma durante as aulas) sobre os 
resultados, o “feedback” dado na aula, após a correcção, foi do nosso agrado e dos 
alunos e, embora de forma ainda incipiente, permitiu esclarecer alguns aspectos, quer 
relativos aos tópicos abordados, quer à avaliação que os alunos esperavam das tarefas. 

Como já referimos, se analisada em todas as suas vertentes, todas as competências 
do primeiro ciclo estavam presentes na tarefa 3. Contudo, esta nossa opção pareceu-nos 
a adequada a esta primeira tentativa de metodologia de análise usando os Descritores de 
Dublin. Também cabe aqui mencionar que esta tentativa talvez se tenha revelado 
demasiado ambiciosa, visto que as competências aí referidas são as desejáveis em final 
de ciclo e os alunos, eram, na sua maior parte do 2º ano das licenciaturas.  

A terminar deixamos parte da reflexão de Vieira (2007), reflexão essa que 
também terá que ser a nossa ao reorganizarmos as unidades curriculares – tópicos 
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programáticos, práticas lectivas, metodologias e avaliação, entre outros – dos diferentes 
ciclos do Processo de Bolonha, 
 

 "(…) na mudança de paradigma de que se fala, a questão central não será a 
transição de um ensino baseado na aquisição de conhecimentos para um ensino 
baseado no desenvolvimento de competências, mas antes a redefinição do 
ensino e da aprendizagem como actividades de construção de saberes (saber 
pensar, saber agir, saber ser), onde quer alunos quer professores desenvolvem a 
sua autonomia, movimentando-se em direcção ao que lhes parece mais racional, 
justo e satisfatório do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista 
social. E isto implica muito mais do que reorganizar as horas de trabalho dos 
alunos ou introduzir novos métodos de ensino. Implica, fundamentalmente, 
redefinir as nossas concepções do que é ensinar e aprender na universidade 
(…)"  
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Resumo: Este artigo tem como objectivo mostrar alguns resultados evidenciados numa investigação mais 
ampla35, cujos objectivos, entre outros, se prendiam com o conhecer, analisar e compreender os modos de 
trabalho pedagógico em situações de ensino/aprendizagem que recorrem à Internet e os efeitos dessa 
utilização nas aulas através das WebQuests. A experiência foi realizada, na disciplina de Matemática, com 
uma WebQuest já construída e publicada on-line, sobre resolução de problemas, intitulada “À descoberta 
da resolução de problemas” e em que participaram uma professora com experiência de ensino e uma 
turma de alunos de 7º ano de escolaridade. A escolha deste tema teve como intenção tratar este tema 
transversal da disciplina de Matemática, que faz parte do programa do 7º ano de escolaridade e, também, 
proporcionar aos alunos a possibilidade de começarem, de uma forma diferente, a resolver problemas a 
que não estão habituados. Constatámos, portanto, que a escolha da WebQuest teve como finalidade a 
concretização de um tópico do programa prescrito a nível nacional, tirando partido do gosto dos alunos 
por estarem nos computadores para aprenderem conteúdos que não apreciam. Relativamente à 
caracterização dos alunos a professora salienta, para além do facto de serem alunos “muito problemáticos 
com experiências de vida diferentes, muitas vezes negativas” e em que poucos alunos têm “uma família 
mais ou menos equilibrada”, dificuldades de ordem cultural que têm implicações nas suas atitudes. 
Constatámos que metade dos alunos não tem computador em casa e a maior parte costuma aceder à 
Internet na escola e que os alunos têm convivido com o discurso pedagógico centrado no manual escolar 
e no professor, considerado o detentor do conhecimento. Constatámos também que não é utilizado o 
trabalho de grupo cooperativo, nem mesmo o trabalho de grupo tradicional, sendo raramente feitos 
trabalhos de pesquisa e nunca houve apresentações dos poucos trabalhos que os alunos realizam.No que 
respeita ao contexto das aulas em que foi utilizada a WebQuest, os resultados apontam para relações entre 
professoras e alunos, a maior parte das vezes, rígidas e impositivas visando o controlo da disciplina e a 
gestão da aula. A professora teve algumas dificuldades em manter a sua organização, principalmente no 
que se refere a estabelecer regras que contribuíssem para a construção de atitudes e posturas de trabalho 
em grupo e de colaboração mais correctas entre os alunos, bem como na utilização da Internet adequada 
ao trabalho a realizar. Assim, os resultados indiciam que os alunos foram confrontados pela primeira vez 
com os princípios fundamentais do ensino cooperativo – parceria, flexibilidade, entreajuda, complexidade 
cognitiva e valorização pessoal – pelo que nos parece natural a dificuldade que a professora encontrou na 
utilização da WebQuest. Os resultados evidenciam também que, neste caso, as características dos alunos 
têm um peso considerável na decisão dos professores de utilizarem as WebQuests em contexto de aula e 
interactuam nos discursos e nas práticas pedagógicas condicionando a utilização das WebQuests como 
material didáctico perpetuando, desta forma, a manutenção da VELHA GRAMÁTICA da escola. 

 
 

Introdução 
 

As Normas Profissionais para o Ensino da Matemática (NCTM, 1994) e os 
diferentes programas portugueses de Matemática do Ensino Básico e Secundário 
defendem que o professor deve utilizar as tecnologias de informação e comunicação e 
                                                 
35 A investigação a que nos referimos foi efectuada para a obtenção do grau de doutor. A tese de 
doutoramento tem como título As WebQuests no Ensino/Aprendizagem: Possibilidades/Limitações na 
construção de uma Nova Gramática Curricular e foi realizada na Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, em 2007. 
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não deve deixar de tirar partido do novo meio de comunicação que é a Internet. Nas 
orientações metodológicas destes programas está clara a presença das referidas 
tecnologias e é considerada fundamental a sua utilização para se atingir os objectivos 
orientadores desses programas. Mateus (1999), numa posição que corroboramos, 
considera que seria um valor acrescentado para o ensino em geral e para a Matemática 
em particular se existissem documentos, em suporte digital, para serem utilizados em 
ambiente de sala de aula, que possibilitassem a transmissão de conteúdos programáticos 
e libertassem o professor, permitindo o desenvolvimento de outras competências nos 
alunos (Lima, 2002). Com esta opinião não estamos a deixar de reconhecer a 
importância da dimensão relacional entre professores e alunos e entre alunos entre si, 
estamos, sim, a sustentar a ideia de que as tecnologias de informação e comunicação 
podem constituir um recurso que amplie os contactos e as aprendizagens. Ainda 
relativamente à Matemática, e na opinião de Ribeiro e Ponte (2000), a utilização das 
tecnologias na escola justifica-se porque, além dos alunos utilizarem as ferramentas 
correntes na sociedade, também os torna “capazes de se envolverem activamente na 
exploração das ideias matemáticas”. No que se refere aos professores consideramos, tal 
como Ponte (2000), que mais difícil do que aprender a utilizar um ou outro programa, é 
encontrar 

“formas produtivas e viáveis de integrar as TIC no processo de 
ensino/aprendizagem, no quadro dos currículos actuais e dentro dos 
condicionalismos existentes em cada escola. O professor tem de ser um 
explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, e de aprender, 
por si só ou em conjunto com os colegas mais próximos, a tirar partido 
das respectivas potencialidades (Ponte, 2000:76).  

No entanto admitimos, tal como Weston, Maeer e Hanson (1999), Vieira (2005), 
Carneiro (2005) e Souza (2005), que a tecnologia por si só não tem impacto na 
aprendizagem e nem todos os conteúdos educativos podem ser trabalhados com a 
Internet. Alguns conteúdos podem tirar maior proveito com a utilização da Internet 
enquanto outros não necessitam desta tecnologia para a sua compreensão (Ilabaca, 
2000). Assim, para se maximizar a aprendizagem dos estudantes com a tecnologia, deve 
ser feita uma análise crítica da intersecção: (a) “dos aspectos referentes à informação 
tecnológica, à pedagogia e à aprendizagem” (Windschitl, 1998:28), (b) com os aspectos 
referentes ao contexto sócio-cultural dos alunos. Neste sentido, pretendemos apresentar 
alguns dos resultados evidenciados na investigação que efectuámos e que relacionam as 
características dos alunos36 e a prática pedagógica de uma professora com experiência 
de ensino que utilizou uma WebQuest sobre resolução de problemas, em situação de 
aula. 

A pesquisa realizada no âmbito dessa investigação, seguiu uma metodologia de 
natureza qualitativa, mais propriamente um estudo de caso, e foram utilizados como 
procedimentos e instrumentos de recolha de dados a observação participante, as 
entrevistas à professora e aos alunos, o diário das aulas da professora e o diário de 
bordo. Recorreu-se à análise de conteúdo como forma de tratamento dos dados 
recolhidos. 

 
 

                                                 
36 Estamos a referir-nos a uma turma de alunos “muito problemáticos com experiências de vida 
diferentes, muitas vezes negativas”, com dificuldades de ordem cultural e em que poucos alunos têm 
“uma família mais ou menos equilibrada” conforme caracterizaremos no ponto seguinte desta 
comunicação. 
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Características dos alunos/Prática pedagógica da professora em situação de aula 
“normal” 

 
Características dos alunos envolvidos no estudo 

 
A turma de alunos envolvidos na investigação era constituída por sete alunos do 

sexo masculino e nove do sexo feminino cujas idades se situavam entre os doze e os 
catorze anos destacando-se um aluno com dezasseis anos. Pertencem a um grupo social 
médio/baixo, provenientes da classe trabalhadora, e, segundo a professora, “muito 
problemáticos, com experiências de vida diferentes, muitas vezes negativas”. 
Apresentavam dificuldades de ordem cultural com implicações nas suas atitudes - das 
quais resultavam bastantes problemas disciplinares – no seu baixo auto conceito 
académico e que não viam vantagens futuras no seu esforço e aplicação no trabalho 
escolar. A desadequação entre a escola e a realidade social destes alunos é destacada 
pela professora quando afirma que são alunos que “gostam da escola” tal como ela é”, 
“gostam de estar no ambiente da escola mas, não gostam propriamente de estudar”. As 
expectativas dos alunos quanto à existência de outras possibilidades materiais e 
educativas, como por exemplo a existência de clubes na escola, eram nulas.  

Das respostas ao inquérito efectuado com vista a caracterizar se utilizam a Internet 
e como a utilizam, destaca-se que metade dos alunos não tem computador em casa e a 
maior parte costuma aceder à Internet na escola. Quase todos afirmam que quando se 
ligam à Internet têm como objectivo: jogar (14 alunos); descobrir novos sites (13 
alunos); aumentar os conhecimentos (11 alunos); aceder a material variado em formato 
media (7 alunos); pesquisar informação/material para a escola (6 alunos). Nenhum 
aluno participa em grupos de discussão nem utiliza o comércio electrónico. Só um aluno 
referiu que lê jornais/revistas electrónicas e dois que utilizam e-mail e participam em 
chats. Durante o ano lectivo, para além desta experiência na disciplina de Matemática 
em que foi utilizada a aula de Estudo Acompanhado, usaram o computador em 
Educação Tecnológica e Área de Projecto. Quanto às propostas de temas para pesquisa 
por parte da professora há alunos que afirmam que vão consultar os sites indicados, 
enquanto outros (5 alunos) assinalam que o fazem descobrindo por eles mesmos. As 
pesquisas são realizadas durante a aula e extra aula mas não como uma tarefa para casa.  

 

Concepções e prática pedagógica da professora presente na investigação 
 

A professora que aceitou realizar a experiência de utilização de uma WebQuest 
em situação de aula a que se refere esta comunicação, fê-lo com preocupações 
pedagógicas e com vontade de utilizar as TIC com alunos com as características acima 
descritas, apesar de preferir fazê-lo com outra turma menos problemática se tivesse tal 
opção. 

A professora envolvida é professora do quadro de Nomeação Definitiva e, 
apresentava, à data da investigação, dez anos de serviço. Possui computador com 
ligação à Internet e e-mail e, segundo afirma, utiliza a Internet como ferramenta de 
apoio para o seu trabalho fazendo pesquisa pessoal e pesquisa de informação/material 
curricular antes de planificar as aulas. Refere na entrevista que efectuámos  que partilha 
com colegas e alunos os resultados de pesquisas efectuadas mas não costuma 
desenvolver, com os seus alunos, actividades que requeiram a utilização da Internet. 
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Considera que a concretização de um projecto com este suporte é a oportunidade para 
que os alunos possam desenvolver capacidades técnicas básicas na utilização de 
tecnologias e a autonomia e realização pessoal. Assinala como maiores vantagens do 
uso educacional da Internet a quantidade de informação disponível, a possibilidade de 
acesso a pessoas e instituições e o seu baixo custo. Como maiores desvantagens, indica 
a falta de recursos que sirvam os objectivos da disciplina, a dificuldade de utilização da 
rede, seja pelos alunos, seja pelos professores, a baixa velocidade de resposta e a pouca 
disponibilidade de laboratórios com acesso à rede.  

A professora mostra-se, teoricamente, preocupada com a forma como ensina, com 
as metodologias que utiliza, principalmente as “metodologias usadas para a aquisição de 
conhecimentos por parte dos alunos”. Mas dadas as características dos alunos descritas 
no ponto anterior e uma vez que não são alunos que trabalhem fora da sala de aula, este 
é um factor explicativo encontrado por esta professora para justificar a utilização, por 
exemplo, de mnemónicas que, na sua opinião, os ajuda a fixar regras para resolverem 
exercícios. 

Emerge do seu discurso a dualidade permanente entre: (1) uma concepção, muito 
enraizada, de aprendizagem como assimilação, baseada na memorização, na aquisição 
de saberes sem aplicação visível, no conhecimento como conteúdos ou matérias, como 
refere Figueiredo (2001). Esta concepção está patente nas referências que a professora 
faz quanto à necessidade que os alunos têm da sua ajuda, bem como do livro, do manual 
e de voltarem a resolver exercícios, já resolvidos; e (2) a vontade de evoluir para uma 
concepção de aprendizagem mais centrada no aluno. Esta vontade expressa-se quando 
afirma estar convicta de que o aluno “fica com outro tipo de conhecimentos e que 
desenvolve outras capacidades” se, em lugar de ser o professor a expor a matéria, for o 
aluno a descobrir, com a sua ajuda evidentemente. Por isso, a professora afirma-se 
apologista de um ensino mais individualizado, sobretudo porque, em sua opinião, é 
importante que adquiram mais autonomia, que questionem, que queiram saber mais. 
Neste sentido, afirma procurar por todos os meios despertar-lhes a curiosidade e 
fundamentalmente mostrar-lhes que são capazes utilizando, como afirma, “o diálogo 
como uma das regras básicas” para que todos cheguem a “algum porto”. No entanto, em 
nossa opinião, não basta só dialogar, é necessário utilizar diversas estratégias como, por 
exemplo, o trabalho de grupo ou em díade, a metodologia de trabalho de projecto, 
propor resolução de problemas relacionados com os interesses dos alunos, com temas da 
actualidade e afastados dos problemas escolares que são propostos nos manuais pois, 
como apontam os resultados incluídos no relatório PISA (2003), os alunos têm mais 
probabilidades de iniciar uma melhor aprendizagem se tiverem “um maior auto-conceito 
académico, um maior sentido de eficácia e menos ansiedade” relativamente à 
aprendizagem. Consideramos pois importante, evitar o que pode provocar o fracasso e 
os problemas de aprendizagem, conforme nos diz Torres Santomé (2006: 107) que 
corroboramos, ou seja:  

“as tarefas escolares mais monótonas, aborrecidas e segmentadas, em 
que abundam os exercícios que incidem teimosamente sobre o mesmo 
tema de estudo, sem conexão com a vida quotidiana”. 

No que respeita à avaliação, em nenhum momento do discurso da professora 
emerge a concepção de avaliação como factor propiciador de desenvolvimento pessoal, 
nem como reflexo de situações que encontrarão na vida real, uma vez que a professora 
só se refere à avaliação da aquisição de conhecimentos escolares e, mesmo para esses, 
não lhes propõe a realização de trabalhos de grupo ou em díade, nem trabalhos 
individuais que impliquem apresentação do produto final à turma. Assim, aspectos para 
nós considerados fundamentais no desenvolvimento de competências sociais e de 
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socialização, como o trabalho em equipa, a colaboração na realização do trabalho, a 
entreajuda, ou seja, competências que são desenvolvidas na aprendizagem cooperativa 
de que nos fala Freitas & Freitas (2002) e também, por exemplo, o falar em público, não 
são aspectos trabalhados com os alunos e portanto, também não são avaliados. Tal como 
nós, também Fontes & Freixo (2004) apontam a aprendizagem cooperativa como uma 
das ferramentas fundamentais na sociedade actual. 

Ainda do discurso da professora destaca-se a vontade de tirar partido das 
potencialidades de todos os recursos educativos. Na sua opinião, nenhum tipo de 
material pedagógico deve ser privilegiado pois tão importante é o manual como a 
Internet ou outro software. É apologista, por isso, da complementaridade entre, por 
exemplo, o manual escolar e a pesquisa na Internet. Destaca-se ainda que, ao nível das 
intenções, a professora se pretende posicionar numa perspectiva de 
ensino/aprendizagem construtivista e, ao nível das práticas e das estratégias de 
ensino/aprendizagem, balanceia entre a perspectiva construtivista, tecnicista e mesmo 
tradicional pois enfatiza o recurso a procedimentos que favorecem principalmente a 
aquisição dos conteúdos escolares. O predomínio da concepção tecnicista evidenciada 
pela professora poder-se-á atribuir à necessidade de gestão desta turma desmotivada e 
com problemas disciplinares, uma vez que evidencia, na sua prática lectiva, a 
memorização, a mecanização, a postura e a forma de trabalho na sala de aula, 
características desta concepção, como meios para cumprir o programa e controlar a 
disciplina. Consequentemente os alunos, em situação de aula, estão pouco habituados a 
utilizar material didáctico, raramente utilizam as tecnologias, e têm convivido com o 
discurso pedagógico centrado no manual escolar e no professor, considerado o detentor 
do conhecimento. Não é utilizado o trabalho de grupo cooperativo, nem mesmo o 
trabalho de grupo tradicional, sendo raramente feitos trabalhos de pesquisa e nunca 
apresentações dos poucos trabalhos que os alunos realizam.  
 
 

Caracterização da WebQuest utilizada na experiência 
 

 A professora escolheu, para trabalhar com os seus alunos de 7º ano de 
escolaridade, na disciplina de Matemática, uma WebQuest já construída e publicada on-
line, sobre resolução de problemas intitulada “À descoberta da resolução de 
problemas” cujo endereço do site é 
http://br.geocities.com/suporte_formacao/webquest_essa.htm 

Esta WebQuest foi produzida pelas professoras Anabela Oliveira e Marília 
Pereira, numa acção de formação em 19/03/2003, disponibilizada site do centro de 
recursos educativos da Escola Secundária de Santo António da Charneca37 e apresenta 
as componentes características da estrutura de uma WebQuest: Introdução, Tarefa, 
Processo, Recursos e Avaliação.  

A Introdução, que aparece como página inicial, apresenta uma citação de George 
Polya para motivar e desafiar os alunos para a resolução de problemas. Em nossa 
opinião, as componentes Tarefa e Processo são claros quanto às etapas a percorrer e 
formas de o fazer. Contudo, não esclarecem a forma de trabalho que se pretende 
implementar no trabalho com o aluno, ou seja, dado que uma WebQuest, por definição, 
                                                 
37 Acção de formação ESSA – Oficina de formação sobre “WebQuests: um recurso 
inovador na sala de aula” cujo site é http://www.esec-s-antonio.rcts.pt/recursos.html 
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pressupõe que haja trabalho de grupo e cooperação entre os seus elementos, não há, 
neste caso, indicações no processo sobre tal forma de trabalho. Pelo contrário, 
depreende-se da sua leitura e da avaliação que propõem, que o trabalho a realizar deve 
ser individual, uma vez que só indicam que a entrega da resolução dos problemas deve 
ser feita ao professor. 

Considerando que o trabalho cooperativo e a apresentação de um produto final são 
dois aspectos importantes que decorrem da aplicação de uma WebQuest, a professora 
apresentou algumas alterações de forma a completá-las e esclareceu devidamente os 
seus alunos. Na aula anterior ao início da WebQuest, propôs que “formassem dois 
grupos de quatro e dois grupos de cinco elementos” (D1A). Antes de começarem a 
resolver os problemas propostos, a professora aceitou que “cada grupo escolhesse a 
forma de apresentar o produto final (cartolina, PowerPoint, etc.)” e indicou um prazo 
para essa escolha. Assim, a apresentação do trabalho ficou marcada tendo sido definido 
que, antes dessa apresentação, e em data a indicar, realizariam “uma simulação em que 
estariam presentes, todos os intervenientes no estudo”. Ainda relativamente às tarefas 
apresentadas aos alunos, elas destinam-se à aprendizagem de conteúdos matemáticos, 
embora a interiorização das estratégias de resolução possa também contribuir para a 
resolução de problemas ligados à vida real. Quanto à componente Recursos, ela aparece 
exterior à componente Processo, o que denota a antiguidade da sua construção. Também 
constatámos que alguns dos links indicados já se encontravam desactivados. Embora 
aparecesse o endereço electrónico de cada site, para que os alunos soubessem o que se 
encontrava em cada um deles, existia sempre uma indicação do assunto e a informação 
que continha. 

No que respeita à componente Avaliação, a professora também a completou 
distribuindo, em suporte de papel, “uma grelha de avaliação do trabalho de grupo e de 
auto e hetero-avaliação”.  

A componente Conclusão deve motivar os alunos para futuras investigações pelo 
que, em minha opinião, a conclusão que é apresentada nesta WebQuest parece estar 
mais direccionada aos professores do que aos alunos mas, talvez, possa servir de 
motivação para que os alunos efectuem futuras investigações. 

Um aspecto a realçar desta WebQuest é que todas as páginas, com excepção da 
página de introdução, recorrem ao scrolling embora a informação constante em cada 
uma seja “clara, concisa e bem visível”, como alerta Carvalho (2001). As cores são 
suaves, combinadas de forma adequada o que, em nossa opinião, torna o conjunto 
harmonioso. Ao longo da WebQuest há consistência tanto a nível das cores como da 
única figura animada e do painel rolante que se mantém ao longo das páginas que a 
compõem. Em nosso entender, tanto a animação como o painel rolante não perturbam a 
visualização e concentração na WebQuest, antes a tornam mais motivadora e apelativa, 
despertando o interesse para a sua utilização. As hiperligações são identificadas pelo 
sublinhado que aparecem em palavras ou frases. 

 
 

Resultados 
 

A professora envolvida na experiência utilizou uma WebQuest sobre resolução de 
problemas com os seus alunos de 7º ano de escolaridade. A escolha deste tema teve 
como intenção, por um lado, tratar este tema transversal da disciplina de Matemática, 
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que faz parte do programa do 7º ano de escolaridade e, por outro, proporcionar aos 
alunos a possibilidade de começarem, de uma forma diferente, a resolver problemas a 
que não estão habituados. Assim, a professora optou por utilizar uma WebQuest sobre 
resolução de problemas porque, fazendo parte do currículo, era uma forma dos seus 
alunos trabalharem o tema a que não estavam habituados. Considerou que tanto a 
estrutura como a resolução do primeiro problema através de um jogo interactivo 
poderiam motivar os alunos para tal conteúdo. De facto, na opinião de todos os sujeitos 
intervenientes no estudo, os alunos estiveram motivados e envolvidos na resolução do 
primeiro problema mas tal não se verificou na resolução dos seguintes, provavelmente 
por não estarem interessados no tópico, como nos alerta Strickland (2005) ou devido ao 
seu baixo auto conceito académico anteriormente referido. 

No que à falta de hábitos de resolução de problemas diz respeito, esta emerge do 
discurso da professora como factor explicativo para as dificuldades encontradas, durante 
a resolução, a nível da compreensão e, principalmente, a nível da identificação dos 
dados e iniciação de uma estratégia de resolução, tal como referem Almeida, Viseu e 
Ponte (2003). Para ultrapassar tais dificuldades a professora adoptou posturas de 
ensino/aprendizagem com a WebQuest semelhantes às das “aulas normais” como, por 
exemplo, o aconselhamento sistemático sobre a leitura da WebQuest e sobre os 
procedimentos que os alunos deviam efectuar para resolver os problemas não os 
deixando completar sozinhos tal tarefa. A este respeito, a professora assume que ajuda 
os alunos a resolverem os exercícios dando pistas e chegando, muitas vezes, a dizer o 
seu resultado. Como justificação, afirma que este hábito resulta do facto de constatar 
que “eles não conseguem chegar lá e dá pistas, uma, duas, três pistas, como eles não 
vão, eu vou para a solução” (EPA).  

A professora reconhece na entrevista anteriormente referida que, procedendo da 
mesma forma que procedia nas aulas sem tecnologia, também, durante a resolução da 
WebQuest era ela “que chegava lá e questionava e que dizia então, vejam lá e façam isto 
e façam aquilo. E eles acabavam por ter o trabalho já feito. Portanto, já não eram eles 
sozinhos a pensar” (EPA). Desta forma houve um ténue desenvolvimento de 
competências como a autonomia, a cooperação, a socialização que são preconizadas 
pela utilização de WebQuests. O trabalho de grupo e o trabalho cooperativo foram 
também condicionados pelos seguintes aspectos: (1) pelas características dos alunos, (2) 
pela falta de destrezas técnicas, e (3) pelo facto de nunca terem trabalhado em grupo nas 
aulas “normais”.  

Relativamente ao primeiro aspecto podemos inferir que o trabalho de grupo e o 
trabalho cooperativo não resultaram com estes alunos também devido ao baixo 
auto-conceito académico dos alunos. Quanto ao segundo aspecto, podemos inferir que 
se pode relacionar com a falta de trabalho com a tecnologia, quer em casa quer nas 
aulas. A este respeito, Torres (2004) refere que a primeira vez que os alunos trabalham 
com a WebQuest é a mais difícil e complicada decorrente de vários procedimentos a que 
não estão habituados nas aulas “normais” como, por exemplo o trabalho cooperativo. 

No que ao terceiro aspecto diz respeito, Dodge (2001) esclarece que durante a 
resolução de uma WebQuest nem sempre ocorre cooperação entre os alunos, aspecto 
que é também confirmado por Mohn (2004) e Hung (2004), o que torna necessária a 
orientação do professor para que tal aconteça. Sentindo também talvez essa necessidade, 
a professora frisou várias vezes que os problemas deviam ser discutidos no grupo e que 
vissem qual a metodologia a utilizar pois não queria trabalho individual. 

Depois de uma reflexão acerca da utilização da WebQuest em contexto de aula 
com esta turma, a professora aponta durante a entrevista várias falhas da sua parte. 
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Nomeadamente: (1) a falta de motivação e empenho de alguns alunos durante a 
resolução dos problemas, afirmando que não conseguiu motivar os alunos para um 
trabalho correcto com a WebQuest; (2) a excessiva orientação dos alunos que não lhes 
permitiu ter espaço para colocarem as suas questões; (3) a falta de determinação para 
conduzir os alunos à resolução dos problemas de forma autónoma, pois em nenhuma 
ocasião adoptou a posição que enuncia pelas seguintes palavras: 

“Não, não, agora vamos parar, já sabes como é, voltas ao problema e 
resolve-lo por ti sem olhares. ...mas não, deixei que eles prosseguissem 
na resolução, e também pensei, bom, eles também podem ver outros 
exercícios, não se deram bem com estes mas vão-se dar melhor com os 
outros” (EPA). 

Na planificação que efectuou para o trabalho com a WebQuest a professora 
preocupou-se, na nossa opinião com questões logísticas como prever a falha de ligação 
à Internet, como dar a conhecer as WebQuests, com a formação dos grupos e com o 
modo como iriam ser avaliados. No entanto, constatámos que não houve qualquer 
planificação nem observamos qualquer preparação dos alunos, por exemplo, para o 
trabalho em grupo, para o trabalho cooperativo, dado que nunca o tinham realizado. 

Do que foi apresentado, parece-nos pois normal que se tenha verificado o mesmo 
tipo de comportamento referenciado para as aulas sem tecnologia, a falta de motivação 
dos alunos e autonomia bem como o não funcionamento dos grupos, apesar das 
constantes chamadas de atenção. Relativamente a este último aspecto, Strickland (2005) 
afirma que os alunos devem ter competências sociais necessárias ao trabalho 
cooperativo, que só são adquiridas através da prática, o que aqui não aconteceu, como 
atrás referimos. Como se pode perceber, a tecnologia, por si só, não vem resolver 
problemas decorrentes da organização curricular estabelecida nem resultantes de 
deficientes estratégias/metodologias de ensino/aprendizagem. Com a utilização do 
PowerPoint alguns alunos voltaram a ficar motivados, embora com outros isso não 
tenha acontecido. Apesar disso, sentimos que professora e alunos estreitaram relações, 
cooperaram e trocaram conhecimentos (nomeadamente no que se refere à construção do 
PowerPoint pois era um programa que a professora não dominava mas que alguns 
alunos conheciam) e o objectivo de apresentarem algum trabalho foi conseguido sendo, 
portanto, o primeiro trabalho que realizavam e apresentavam. 

 
 

Considerações finais 
 

Retomando o que dissemos na caracterização dos alunos, parece-nos poder 
afirmar que os resultados da aplicação desta WebQuest, apontam para relações entre a 
professora e os alunos, a maior parte das vezes, guiadas por atitudes rígidas e 
condicionadoras do trabalho cooperativo e autónomo, com o propósito de exercer o 
controlo disciplinar. Como apoio para esta inferência verificámos que, só durante a 
construção do PowerPoint a professora permitiu que os alunos se deslocassem de uns 
grupos para os outros para colaborarem na sua construção. A professora teve alguma 
dificuldade em manter a organização das aulas, principalmente no que se refere a 
estabelecer regras que contribuíssem para a construção de atitudes e posturas de 
trabalho em grupo e de colaboração mais correctas entre os alunos, bem como na 
utilização da Internet adequada ao trabalho a realizar decorrentes talvez, de no processo 
de ensinar e aprender, ser dada pouca atenção a momentos de trabalho colectivo. Assim, 
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os resultados indiciam que os alunos foram confrontados pela primeira vez com os 
princípios fundamentais do ensino cooperativo apontados por Bertrand (2001) – 
parceria, flexibilidade, entreajuda, complexidade cognitiva e valorização pessoal – pelo 
que nos pareceram naturais as dificuldades que a professora encontrou na utilização da 
WebQuest.  

Verificou-se também que o discurso pedagógico teve sempre um forte 
enquadramento pois, tanto o tempo como a sequência e o ritmo de aprendizagem foram 
regulados sistematicamente, pela utilização constante de perguntas direccionadas para 
as respostas pretendidas. Para além disso, houve a indicação sistemática da utilização, 
pelos alunos, do PowerPoint, numa lógica demonstrativa dos problemas que já estavam 
resolvidos. Esta estratégia regulou, em nossa opinião, a sequência das aulas até à 
construção do produto a apresentar e, na medida em que homogeneizou os saberes que 
se poderiam produzir na aula, substituiu, de certo modo, as funções que costumam ser 
realizadas pelo manual escolar nas aulas regulares.  

Do que acabamos de expor, parece-nos poder afirmar que a forma como a 
WebQuest foi utilizada dificultou, por um lado, a autonomia dos alunos na construção 
do seu próprio conhecimento e, por outro, a articulação dos diversos saberes existentes 
na aula. Esta afirmação advém do facto de não ter sido dado tempo suficiente aos 
alunos, que não estão habituados a procurarem por eles próprios a informação de que 
necessitam, nem a trabalharem em grupo, como já fizemos referência, para se 
concentrarem na leitura da própria WebQuest e decidirem, nos grupos, o caminho que 
poderiam percorrer. Este facto, aliado ao baixo auto conceito escolar a que nos 
referimos anteriormente conduziu a que, ao passarem propriamente à resolução da 
tarefa, houvesse reacções negativas pois não conseguiam identificar os dados nem 
iniciar uma estratégia de resolução dos problemas. Reacções negativas no início da 
utilização de WebQuests podem também ser encontradas em estudos realizados por 
outros investigadores como, por exemplo, Cruz (2006) e Barros (2006) e estão 
justificadas, também, como consequência de metodologias de ensino centradas no 
professor.  

Constatámos portanto que, com estes alunos, a prática pedagógica com a 
WebQuest recaiu na mesma prática que a professora utiliza regularmente nas aulas 
“normais” (sem recurso à tecnologia). Ou seja, a professora assumiu-se como 
transmissora do currículo prescrito a nível nacional e utilizou a WebQuest ao serviço de 
velhos modelos didácticos, isto é, como um material didáctico. Desta forma, a utilização 
das WebQuests não geram novos modos e tipos de aprendizagem uma vez que não são 
desenvolvidas competências como a autonomia, o trabalho de grupo e cooperativo, de 
socialização, entre outras. Pelo contrário, mantém-se a homogeneização dos saberes que 
se produzem na sala de aula pelo que, em nossa opinião, a utilização das WebQuests 
neste caso, não é alternativa nem complemento para as funções realizadas pelo manual 
escolar o que contribui para a manutenção da velha gramática da escola.  

As razões que a professora apresenta para a manutenção da mesma prática 
pedagógica com as WebQuests prendem-se com o controlo disciplinar da turma e a 
gestão da aula que considera mais fácil neste tipo de ensino. 

Em nosso entender, as dificuldades encontradas foram, fundamentalmente, ao 
nível da relação sobre essas mesmas práticas e, surgiram como consequência de 
implicarem a mudança de uma metodologia directiva, de um ensino centrado no 
professor para uma metodologia de ensino centrada no aluno, sem que se verificasse a 
necessária preparação para tal mudança. Ou seja, em nossa opinião, seria útil ao 
professor começar por promover trabalhos de grupo, centrados nos contextos e nos 
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problemas reais dos alunos, para aprendizagem quer das regras que lhe estão 
subjacentes quer de interacções que este tipo de trabalho pode proporcionar, e só depois 
recorrerem à utilização de WebQuests. 

Em síntese, os resultados evidenciam que, neste caso, as características dos alunos 
interactuam nos discursos e nas práticas pedagógicas condicionando a utilização das 
WebQuests como material didáctico e, desta forma, perpetuando a manutenção da 
VELHA GRAMÁTICA da escola. 
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Resumo: Ao longo dos tempos, a matemática esteve sempre presente na actividade humana, tendo 
contribuído para o avanço do conhecimento em geral e da Ciência em particular. Por estas razões, é um 
imperativo que a escola faculte uma adequada formação matemática a todos os jovens, mesmos àqueles 
que, porventura, no final da escolaridade obrigatória, pretendam integrar o mundo do trabalho e não 
prosseguir os seus estudos.  De acordo com o referido em Carrilho (2006), tal formação deve 
proporcionar o desenvolvimento de inúmeras competências, o que implica, forçosamente, a 
disponibilização de ambientes de aprendizagem abertos, diversificados, interactivos e cooperativos, 
capazes de promoverem um equilíbrio entre a construção e aplicação de conhecimentos e o 
desenvolvimento de capacidades, aptidões, atitudes e valores consonantes com as novas exigências que se 
colocam ao cidadão do século XXI. Com efeito, impõe-se uma reestruturação dos paradigmas educativos, 
o que, na opinião de muitos investigadores, implica uma adequada integração das novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), como é o caso da Internet e da WWW em particular, em todo o 
processo de ensino e aprendizagem da matemática, dado que estes meios permitem inovar o ensino desta 
disciplina com repercussões interessantes no processo de aprendizagem.  Neste cenário, culminou-
se, em 2006, um estudo de caso num contexto de investigação-acção inscrito na intersecção da 
articulação entre a área curricular não disciplinar Estudo Acompanhado (EA) e a Matemática e na 
vivência de experiências de aprendizagem matemáticas inovadoras e variadas, sustentadas pela 
exploração de materiais disponíveis na WWW (Carrilho & Cabrita, 2007). Os resultados investigativos, 
recolhidos segundo uma vertente mista - quantitativa e qualitativa, numa lógica de complementaridade –, 
permitiram constatar que a integração da WWW, nas actividades lectivas de Matemática e de EA, 
contribuiu para motivar os alunos para uma aprendizagem mais profunda, significativa e eficaz da 
matemática, bem como para uma visão mais positiva e correcta daquelas áreas. Para além disto, foi 
igualmente possível promover o desenvolvimento de um amplo conjunto de competências por parte dos 
alunos, como é o caso da pesquisa na WWW (em grupo), da formulação e resolução de tarefas 
envolvendo a proporcionalidade inversa e da comunicação (em) matemática. O estudo anteriormente 
citado proporcionou posteriores desenlaces, designadamente em relação ao modo como a investigadora 
actualmente rendibiliza determinados recursos da WWW, em especial o «edublogue». De facto, o blogue 
educacional passou a sustentar e complementar a sua prática lectiva: em aulas de Matemática, durante as 
sessões de EA ou Formação Cívica e em Salas de Estudo. O propósito principal deste texto é a partilha de 
conhecimento empírico, resultante da vivência, em contexto matemático, de experiências potenciadas por 
um meio – o blogue – acessível a todos, incluindo aqueles que não têm um grande à-vontade em lidar 
com determinados recursos da Internet, em virtude dos diminutos conhecimentos de programação 
exigidos para a sua utilização.  

 
 

Introdução 
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O acesso a um oceano tão amplo de informação e aos novos meios de estabelecer 
comunicação com diferentes pessoas, independente da sua localização geográfica, é 
uma das principais vantagens da Internet e uma das razões pelas quais a rede se 
expandiu à escala mundial. A capacidade de encontrar informação sobre os mais 
variados temas, a possibilidade de partilha, no imediato, com um utilizador da rede que 
pode até ser um cientista, nos antípodas do espaço geográfico, e receber resposta quase 
em tempo real, abre um conjunto alargado de possibilidades, criando uma conjuntura, 
nunca antes possível, de comunicação global e enriquecimento cultural (Barbosa & 
Granado, 2004).  

Tendo em atenção este cenário, em 2006, conclui-se um estudo cuja principal 
finalidade foi a de avaliar o impacto da integração da WWW em aulas de Matemática e 
em sessões de EA. Os resultados do referido estudo mostraram que, tal integração, para 
além de ter permitido enriquecer o grupo de sujeitos implicados, principalmente ao 
nível da matemática e das tecnologias, permitiu, também, que a investigadora passasse a 
integrar, de forma sistemática e organizada, este eficaz meio de acesso à informação, 
através da criação e manutenção de blogues educacionais, alguns dos quais dirigidos ao 
estudo da matemática, nomeadamente ao nível das conexões internas e/ou externas a 
essa disciplina. 

Neste documento, pretende-se dar conta de algumas das experiências vividas a 
este propósito.  

O mesmo apresenta-se estruturado em duas secções principais – uma de 
enquadramento teórico, subdividida em três tópicos: «A internet e a WWW na 
educação»; «A WWW e o ensino e a aprendizagem da Matemática» e «Edublogues na 
educação» e outra subordinada ao tema «Relato de experiências com edulogues».  

Finaliza-se o texto apresentando-se algumas conclusões baseadas nas experiências 
relatadas de utilização do blogue como meio de motivar alunos do 3.º CEB, para o 
estudo da matemática, bem como para fomentar uma visão mais correcta e positiva da 
Matemática. 
 
 

Enquadramento teórico 
 

Nesta secção, reflecte-se sobre a Internet em geral e sobre um dos seus principais 
serviços - a World Wide Web - na educação e, mais particularmente, no processo de 
ensino e da aprendizagem da Matemática. Um último ponto é dedicado à discussão 
sobre Edublogues. 

 
A Internet e a WWW na educação 

 
Já em Carrilho (2006) se referiu que a Internet, ao longo destas duas últimas 

décadas, tem mudado o mundo. As mudanças têm-se feito sentir nos mais variados 
campos e sectores da sociedade. A facilidade de acesso à informação, as diferentes 
formas de interacção e a possibilidade de comunicar transformaram o modo de 
funcionar das instituições e empresas, a forma de investigar dos cientistas e, ainda, a 
forma como se estuda (Litwin, 1997; Ponte, 2000; Paulo, s/d; Magdalena & Costa, 
2003; Barbosa, 2005). 
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É consensual que a Internet, a mais conhecida das novas tecnologias de 
informação e comunicação, ocupa já um lugar de destaque no nosso dia-a-dia. Por sua 
vez, a WWW permite-nos usufruir de uma panóplia imensa de informação, meios de 
comunicação e variadíssimas meios de interacção no âmbito dos mais diversos temas 
(Ponte & Oliveira, 2000). 

De facto, a Web marca uma viragem significativa na vida de qualquer cidadão. 
Através deste meio, é possível aceder a uma ampla base de dados e a modelos de 
procura de informação específicos; é possível a escrita em colaboração, a leitura “em 
linha” com imagens, som e animação, vídeo e ainda é possível a intercomunicação em 
rede (pessoal e de grupo) (Paulo, s/d).  

A livre circulação de ideias, opiniões, a partilha de materiais e principalmente a 
possibilidade de comunicação, muitas vezes quase em tempo real, são, sem dúvida, os 
maiores contributos da Internet e da Web (Azul, 2004). A cada instante, mais materiais 
são acrescentados, o que faz da WWW «uma base de conhecimentos potencialmente 
infinita» (Granieri, 2006: 38). Por estas razões, uma nova geração da Web – «a Web 
2.0»38 - é já uma realidade e consequência da democratização radical da informação, da 
facilidade de publicação de conteúdos sejam eles escritos e/ou audiovisuais, bem como 
da liberdade de opinião face àquilo que é publicado. 

Nesta óptica, actualmente, no ensino, as mudanças centram-se nomeadamente no 
facto de se passar dum ambiente onde a quantidade de informação disponível era 
limitada, para outro onde a mesma passa a ser excessiva e, em muitos casos, de 
qualidade duvidosa.  

Neste ponto, a intervenção do professor poderá constituir uma mais-valia à 
integração sistemática mas criteriosa, requisito fundamental para se atingirem níveis de 
eficiência e eficácia interessantes, de uma ferramenta cuja presença não se pode mais 
ignorar. Rendibilizar as ofertas desta poderosa ferramenta constituirá, sem dúvida, o 
papel preponderante do professor junto duma geração fascinada por estes meios e que, 
bem ou mal, os utiliza e explora entusiasticamente.  

Estas opiniões são corroboradas por inúmeros investigadores, que reconhecem 
que este novo meio de acesso à informação traz inúmeras vantagens para a escola e para 
o processo de ensino e aprendizagem. Uma delas é a demolição de barreiras entre a 
escola e o exterior. Para além disto, o uso da WWW permite inovar o ensino, ampliando 
a relação entre aluno e professor, e entre alunos, bem como o intercâmbio educacional e 
cultural. O acto de educar, com o auxílio da WWW, pode fomentar uma aprendizagem 
mais autónoma, consonante com o ritmo de aprendizagem dos alunos (Conselho da 
União Europeia, 2001; Brandão, 2002) e permitir um intercâmbio de saberes e uma 
cooperação mais eficaz entre todos os intervenientes.  

A juntar a isto, o uso das redes pode trazer, para o processo educativo, mais 
dinamismo, onde o aluno, com a colaboração e orientação do professor, pode, de uma 
forma entusiástica, tirar proveito para a sua aprendizagem, nas mais variadas vertentes. 

Desta forma, o recurso à WWW permite que se evolua de um ensino tradicional, 
centrado apenas no professor, para um ensino inovador - mais dinâmico, interactivo e 
motivador para o aluno.  

Outra vantagem acrescida com a introdução da WWW no processo de ensino e 
aprendizagem é a possibilidade de se poder desenvolver e intensificar a 

                                                 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2 (acedido em Março de 2008) 
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interdisciplinaridade, ajudando os alunos a estabelecer conexões entre diversas áreas do 
saber (D’Eça, 1997, Carrilho, 2006).  

Em suma, a Internet e a Web, em particular, colocadas ao serviço do processo de 
ensino e de aprendizagem, podem significar dinamismo, promoção de novos 
conhecimentos e, acima de tudo, proporcionar o prazer de estudar, de aprender, criar e 
recriar, de desenvolver o sentido crítico.  

Todavia, conforme se defendeu em Carrilho (2006), seria pura utopia considerar 
que a simples integração da Internet pode colmatar todas as lacunas do ensino e aligeirar 
as suas maleitas e/ou sequelas, eventualmente, fruto de práticas educativas pouco 
motivadoras para o aluno. É imperativo haver um cuidado redobrado por parte de todos 
os intervenientes educativos e é fundamental saber como enquadrar este meio de acesso 
à informação e comunicação mas, acima de tudo, é importante saber quando deve ser 
utilizado, quais as metas educacionais que ajuda a alcançar e quais as competências que 
pode desenvolver (Alves & Morais, s/d). Só desta forma, se pode proporcionar um 
ensino e uma aprendizagem adequada à época dos alunos, das suas vivências, de modo a 
criar momentos de aprendizagem significativa, conceito principal da teoria de Ausubel, 
em oposição ao de aprendizagem memorística. Para aprender com significado, os alunos 
devem ter oportunidade de relacionar os novos conhecimentos com aquilo que já 
conhecem. Nesta ordem de ideias, acredita-se que a Web, quando usada eficazmente, 
pode ser um instrumento imprescindível à promoção deste tipo de aprendizagem 
(Novak & Gowin, 1999). 
 

A WWW e o ensino e a aprendizagem da Matemática 
 

Enfatizou-se anteriormente e também em Carrilho & Cabrita (2007) que a WWW 
coloca à disposição de todos uma panóplia inesgotável de informação e possibilidades 
de interacção e comunicação cada vez mais sofisticados e com elevada pertinência e 
relevância para o ensino da Matemática. De facto, alguns sites dão a conhecer certas 
temáticas interessantes da Matemática, incluindo assuntos recentes que têm sido 
investigados ou aspectos da história e das aplicações desta ciência. Segundo alguns 
investigadores, a Web deverá ser encarada como uma «metaferramenta» onde é possível 
encontrar: informação sobre novos estudos desenvolvidos no âmbito da matemática e na 
educação matemática; software para ajudar o professor na planificação das suas 
actividades ou até mesmo para usar durante o acto educativo; exemplos de tarefas para 
aplicar nas aulas; descrição de experiências; notícias variadas, nomeadamente sobre 
determinados eventos com interesse para esta disciplina; etc. (Ponte et al., 2003). Para 
além disto, a Internet permite a divulgação de produções próprias, através de texto, 
imagens, vídeo, pequenos programas (applets) ou ainda a partir de documentos 
hipertexto. Na sua maioria, permite a interacção, assim como uma secção com ligações 
(links) que permitem explorar materiais semelhantes ou relacionados com a Matemática 
(Ponte & Oliveira, 2000). É possível, ainda, comunicar na Internet de modo síncrono 
e/ou assíncrono, constituindo-se, deste modo, um importante meio de promoção do 
trabalho colaborativo e de partilha de experiências (Ponte & Oliveira, 2000; Carrilho, 
2006; Carrilho & Cabrita, 2007). 

Assim, tendo em consideração o que atrás se referiu e os resultados investigativos 
obtidos por Carrilho (2006), compete ao professor encontrar modelos viáveis, questões 
pertinentes e respostas plausíveis para que se proceda a uma integração sistemática e 
eficaz desta ferramenta no processo de ensino e aprendizagem da Matemática (Paulo, 
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s/d). Porém, e como se tem vindo a enfatizar, para que esta integração se faça sem 
prejuízo do verdadeiro acto de ensinar, a actuação do professor deverá situar-se num 
patamar diferente, isto é, impõe-se actualmente que a sua intervenção passe, 
nomeadamente, por saber gerir, rendibilizar e reutilizar a panóplia de recursos que a 
WWW oferece à Escola e à Matemática em particular. Identificar, seleccionar, avaliar, 
gerir e orientar na selecção de informação pertinente ao enriquecimento do 
conhecimento matemático constituem algumas das finalidades que deverão nortear a 
actuação do professor desta disciplina. Promover momentos de debate com vista ao 
desenvolvimento da comunicação matemática, de teste de conjecturas, de exploração 
das conexões entre esta ciência e as demais áreas do saber e fomentar um conjunto de 
práticas sustentado pela exploração de recursos potenciados pela Internet, deverá estar 
nos horizontes da intervenção do professor de Matemática, pois assim poderá promover 
uma formação profícua e consonante com os desafios que são colocados aos jovens 
deste século, bem como uma visão mais correcta e adequada desta Ciência (Carrilho, 
2006; Carrilho & Cabrita, 2007; Carvalho, 2007; Ponte et al., 2007). 
 

Weblogues na educação 
 

Actualmente, um popular meio de comunicação e o mais simples da rede para 
publicação, partilha e debate de informação através da Web são os chamados 
weblogues. Nestes últimos tempos, tem-se assistido a uma explosão crescente do 
número de blogues. A chamada blogosfera começa a ser alvo de estudo e investigação, 
dado que estes meios podem constituir uma “nova” prática de intervenção pedagógica 
(Gomes, 2005). 

O termo weblog foi criado por Jorn Barger, em Dezembro de 1997, na sequência 
da palavra inglesa log - diário de bordo. Inicialmente, as primeiras páginas criadas na 
Web com estas características funcionavam como web logs, isto é, diários escritos na 
Web. Por alterações linguísticas, chegou-se ao termo mais corrente weblog (Benedito, 
2003; Barbosa & Granado, 2004). 

Na sua acepção mais geral, um blogue consiste numa página pessoal actualizada 
pelos seus autores com muita frequência.  

Segundo Gomes (2005), um weblogue é uma página da Web que pressupõe uma 
actualização, por vezes diária, de informação sob a forma de mensagens designadas por 
posts, podendo integrar imagens e/ou textos, na maioria dos casos, de pequenas 
dimensões. A cada artigo habitualmente corresponde um tema, ou seja, na maior parte 
dos casos, num post desenvolve-se uma ideia. É também usual existirem links para sites 
onde se desenvolvem assuntos relacionados com a temática abordada, que tem sido 
primordial no desenvolvimento dos weblogues (Benedito, 2003; Barbosa & Granado, 
2004; Granieri, 2006) e que conferem aos blogues uma estrutura hipertextual. Para além 
disto, são organizados de modo cronológico ascendente, onde os posts mais recentes são 
apresentados no início do blogue, e os mais antigos guardados num local do mesmo, 
designado por arquivo, cuja finalidade é ser alvo de consulta sempre que os bloggers 
assim o desejarem. 

Os weblogues reúnem as principais características da Internet. São utilizados para 
comunicar, como o correio electrónico; permitem discutir e analisar assuntos, à 
semelhança dos fóruns de discussão; possibilitam o contacto entre pessoas distantes que 
perseguem objectivos comuns, partilhando, assim, ideias e opiniões, como os chat; e são 
facilmente acedidos através da Web (Barbosa & Granado, 2004). 
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A criação, edição e publicação dum weblogue são extremamente fáceis. Aliás, 
esta é a característica principal de um blogue, e que o torna distinto dos outros sites da 
Web. Requer poucos ou quase nenhuns conhecimentos de programação e, além disso, 
para a sua publicação no ciberespaço não são necessários, na maioria dos casos, custos 
ou despesas adicionais para além da simples ligação à Internet (Barbosa & Granado, 
2004; Gomes, 2005). Tais sites são concebidos e colocados online por meio de sites 
específicos para o efeito, que procedem à sua codificação, hospedagem e respectiva 
publicação, por vezes até gratuitamente. Existem vários sites que oferecem esta 
possibilidade, como é o caso do “blogspot.com” (Gomes, 2005; Gutierrez, 2005). 

Importa ainda referir que os weblogues podem ser criados por uma única pessoa 
ou por um grupo, opção que tem aumentando significativamente ao longo dos tempos.  

 Se existe uma área onde os weblogues podem ser utilizados como ferramenta de 
comunicação e de troca de experiências com excelentes resultados é, com certeza, na 
educação. 

Usados numa escola, os edublogues ou blogues educacionais podem ajudar os 
alunos e respectivos professores a comunicar mais e melhor, sem que para isso haja 
necessidade de grandes recursos tecnológicos ou financeiros, bastando simplesmente 
um computador e uma ligação à Internet. 

Através dos edublogues, professores e alunos podem criar, em poucos minutos, 
um espaço seu na Web, para publicação de textos sobre diversas temáticas, incluir links 
que dão acesso a outros documentos existentes na Web de modo a que possam 
complementar o assunto abordado. 

Esta partilha de textos é, segundo (por) Barbosa e Granado (2004), um grande 
passo, capaz de melhorar a relação entre alunos e professores e uma porta aberta para a 
troca de experiências com outras escolas, tarefa esta que se revela sempre bastante 
enriquecedora. 

Actualmente, a maioria dos alunos já se encontra bastante motivada para o uso das 
novas tecnologias, pelo que não são necessários grandes esforços para os convencer a 
criar um weblogue. Aliás, alguns discentes já conhecem este novo meio de comunicação 
e de partilha de ideias, dado que uma parte já tem o seu próprio blogue online. No 
entanto, o desafio que se coloca é levá-los a evoluir do tipo de blogues que no geral 
produzem, os fotoblogues - apenas com fotografias relacionadas com determinados 
temas como, por exemplo, grupos musicais ou, ainda, fotos de convívios entre o blogger 
e os seus amigos - para verdadeiros edublogues. Por outras palavras, incentivá-los a 
pesquisar e a escrever sobre um tema ou um conjunto de temas que interessa ao 
contexto educativo, o que permite desenvolver variadíssimas competências, 
nomeadamente de tratamento e selecção de informação, de produção de textos, do 
domínio dos diferentes serviços e ferramentas disponíveis na Internet, comunicação e, 
fundamentalmente, da interpretação e do espírito crítico sobre aquilo que se pesquisa, 
que se lê e que se escreve (Benedito, 2003; Barbosa & Granado, 2004; Gomes, 2005).  

Os weblogues são uma ferramenta importante na educação, sem distinção de 
disciplinas ou de graus de ensino. Se, no ensino universitário, este tipo de sites pode ser 
utilizado por alunos e professores para aprofundar o estudo das disciplinas que 
aprendem ou leccionam, no ensino básico e secundário eles constituem igualmente uma 
ferramenta muito útil em todas as disciplinas, sem excepção. Os trabalhos de qualquer 
disciplina podem ser publicados na Web, quer num weblogue colectivo, quer em 
webloges individuais. Por exemplo, em disciplinas científicas, como a Matemática, 
pode-se, para além de se descreverem certas temáticas, acompanhá-las de imagens e até 
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animações recolhidas de outros lugares da Internet, contendo, como é natural, a 
referência da fonte onde foram encontrados. Pode ainda pedir-se, aos alunos, pequenos 
trabalhos de pesquisa que depois se publicam no edulogue para consulta, quer para 
benefício da turma em geral, quer até para outras turmas ou escolas. 

Para os professores, os edublogues podem servir como locais de organização da 
própria disciplina funcionando como recurso ou estratégia de ensino, isto é, no seu 
“espaço virtual” o docente pode fornecer indicações precisas de tarefas a levar a cabo 
pelos alunos, ligações para sites na Web com materiais de consulta interessantes para a 
aprendizagem dos discentes. O edublogue pode ainda funcionar como uma extensão da 
própria aula, onde o professor vai organizando um arquivo cada vez maior de temas da 
sua disciplina (Barbosa & Granado, 2004; Gomes, 2005; Gutierrez, 2005). 

Em Portugal, a utilização de weblogues em contexto educativo já tem algum 
tempo e começa a produzir resultados interessantes.  

 Actualmente, a WWW conta já com algumas plataformas que se dedicam 
exclusivamente ao alojamento de edublogues. Por exemplo, o “EB-edublogs”39, para 
além de possibilitar o alojamento de um blogue educacional, apresenta o testemunho de 
pessoas, de vários países, ligadas ao ensino e que usam os edublogues como suporte da 
sua actividade. Para além disto, é possível partilhar materiais entre os bloggers, partilhar 
experiências bem conhecer os “10 ways to use your edublog to teach”40.  

 
 

Relato de experiências com edublogues de matemática 
 

No decorrer do estudo levado a cabo por Carrilho, em 2006, e como consequência 
da revisão de literatura e da constante utilização da Web, por parte desta investigadora, 
na preparação de tarefas a implementar nas suas aulas, com recurso a esta fonte de 
informação, surgiu a ideia de, em Outubro de 2005, criar um blogue41 – posteriormente 
designado por “Mateboatica” - para apoiar os seus alunos no estudo dos conteúdos 
ministrados na disciplina de Matemática. 

Este blogue tem ajudado a investigadora a planificar e organizar as sua aulas, 
sempre que necessita de recorrer à Web, dado que nele publica posts onde os alunos têm 
acesso a links, que os conduzem directamente a sites que contêm applets cuja 
exploração se tem afigurado de grande utilidade para motivar os alunos e aprofundar o 
estudo das matérias que vão sendo abordadas nas aulas. 

 Para além disto, no “Mateboatica” são fornecidas orientações e recursos aos 
alunos de modo a apoiá-los na selecção de informação pertinente, existente na WWW, e 
necessária à consecução de determinadas tarefas que lhes vão sendo propostas, quer nas 
aulas, quer extra-aula. Terminada a fase de realização, apresentação e discussão das 
actividades, a professora publica, no blogue, imagens ou partes dos trabalhos realizados 
pelos alunos, facto que tem agradado e motivado os discentes para o estudo da 
matemática.  
                                                 
39 URL: http://edublogs.org/about/ (acessível em Fevereiro de 2008) 
40 URL: http://edublogs.org/10-ways-to-use-your-edublog-to-teach/ (acessível em Fevereiro de 2008) 
41 Nas sessões de EA a professora passou também a organizar sessões de exploração da Web. Por vezes, 
são os próprios alunos a tratar a informação que encontram, organizando depois pequenos textos para 
publicar no blogue.  
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Saliente-se que o próprio nome do edublogue – “Mateboatica” – foi sugerido 
pelos alunos, tendo justificado que a sua escolha ficava a dever-se ao facto de querem 
eliminar a sílaba “má” da palavra matemática. 

Seguidamente exibem-se algumas publicações feitas no “Mateboatica”.  
Na figura 1 está patente um trabalho de pesquisa selecção e tratamento de 

informação existente na Web, da autoria de um grupo de alunos, levado a cabo em 
sessões de EA, no âmbito do tema “Escalas” relativo à unidade programática 
“Proporcionalidade Directa”. 
 

 
Fig. 1 – Imagem do Edublogue – “Mateboatica”  

(ano lectivo de 2005/2006)  

Na imagem anterior, é possível ver-se, do lado direito, uma lista de hiperligações 
que conduzem a posts publicados, onde se encontram recursos e material devidamente 
estruturado e organizado para os alunos usarem nas aulas ou até mesmo quando 
trabalham na ausência da professora, em casa ou noutros espaços. Ainda do lado direito, 
é possível, também, identificar a “cbox”, onde os discentes trocavam mensagens entre si 
ou com a professora. Actualmente, este meio de comunicação já não se encontra activo 
no blogue, dado que os alunos e a professora optaram por usar mais o email ou o 
programa de mensagens instantâneas “Windows Live Messenger” para comunicar. 

 Na imagem seguinte vê-se uma tarefa proposta aos alunos, para o período de 
férias de Natal, à qual os discentes atribuíram o nome de “Escala dorminhoc@”. 
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Fig. 2 – Post do Edublogue contendo uma proposta de 

trabalho para alunos de 7.º no âmbito do tema: “Escalas” 
 (ano lectivo 2005/2006) 

As imagens seguintes mostram as publicações de alguns dos trabalhos realizados 
pelos alunos no âmbito da tarefa sobre escalas. 
 

  
Fig. 3 – Publicação no edublogue de trabalhos produzidos por alunos do 7.º ano,  

no âmbito do tema: “escalas” (ano lectivo 2005/2006)  

Na imagem seguinte pode ver-se o trabalho que um grupo de alunas realizou 
aquando da comemoração do dia internacional do número PI. 
 



413 
 

 
 Fig. 4 – Publicação no edublogue de um trabalho concebido  
 por alunos do 7.º ano, no âmbito da comemoração  
 do dia internacional do PI (ano lectivo 2005/2006) 

Note-se que a professora procura motivar os alunos para o estudo da sua disciplina 
através deste site, publicando posts com pequenos textos contendo links que 
direccionam os utilizadores para jogos didácticos e applets disponíveis na rede (figura 
5) e, também, para colocar online certas tarefas organizadas segundo a lógica de uma 
WebQuest, bem como as produções dos próprios discentes realizadas naquele âmbito 
(figura 6). Saliente-se que nos textos são usados acrónimos próprios da Internet e termos 
actuais, da linguagem corrente, de modo a cativar o público-alvo. 
 

  
Fig. 5 – Imagens de posts, contendo links que direccionam os usuários para applets e jogos 

didácticos na Web, sobre temas da matemática 
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Fig. 6 – WebQuest – “Poliedros e sólidos redondos”- publicada no edublog e algumas produções 

realizadas por alunos do 7.º ano de escolaridade, no âmbito da referida WebQuest (ano lectivo 
2005/2006) 

 



415 
 

Este blogue tem servido também para sustentar as aulas da disciplina de 
Matemática Aplicada de um Curso de Educação e Formação (CEF), do tipo 2. Na 
imagem seguinte vê-se, do lado esquerdo, um artigo no âmbito da História da Estatística 
que serviu para introduzir a temática. Na imagem da direita, mostra-se os alunos a 
trabalharem com portáteis e a usar o Excel para tratar estatisticamente os dados que 
recolheram a propósito de um trabalho de grupo, encomendado pela professora, durante 
a leccionação do módulo Estatística. 

 

       
Fig. 7 – Artigos publicados no edublogue Mateboatica dirigido a uma turma de um CEF  

(ano lectivo 2006/2007) 

Este blogue é também usado noutros contextos matemáticos, por exemplo, em 
aulas de Apoio Pedagógico Acrescido (APA), na Sala de Estudo de Matemática ou na 
Biblioteca da Escola. Nestes espaços, o edublogue tem como principal finalidade 
promover uma melhor compreensão de certos procedimentos, bem como fomentar a 
comunicação matemática, o espírito crítico, o estabelecimento de conexões internas e 
externas à Matemática. Neste sentido, a professora propõe aos alunos a exploração das 
suas próprias produções, de trabalhos de alunos publicados no blogue, de applets, jogos 
didácticos online ou sites relacionados com as matérias leccionadas e que se podem 
aceder a partir do blogue. Note-se que todos os jogos, applets, ou sites acessíveis a 
partir do blogue são alvo de uma (análise cuidada) cuidada análise, no que diz respeito à 
adequabilidade e pertinência para o estudo da matemática. 

No ano lectivo 2006/2007, iniciou-se mais uma experiência com blogues, desta 
vez nas sessões de Formação Cívica. O blogue criado para o efeito – “Diário do 8.º B” – 
era gerido pela Directora de Turma/professora de Matemática e pelo Delegado de 
Turma. Neste espaço publicaram-se textos dos alunos, alguns dos quais relacionados 
com os seus gostos e preferências pessoais, com o intuito de permitirem que a Turma os 
pudesse conhecer e compreender melhor. Para além disto, promoveu-se, com este 
blogue, um melhor conhecimento das oportunidades e riscos de usar a Internet, tendo- 
-se, para o efeito, divulgado e analisado as finalidades do antigo “Projecto Segur@net”. 
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Fig. 8 – Edublogue criado para sustentar as sessões de Formação Cívica 

 (ano lectivo 2006/2007). URL: http://oitavob2007.wordpress.com/  

Em Setembro de 2007, criou-se um novo edublogue para sustentar a actividade 
matemática desenvolvida no âmbito do Plano de Acção para a Matemática (PAM) da 
Escola onde a primeira autora lecciona. Este blogue – “Matemática é fixe!” – é usado 
em aulas de Matemática e sessões de Estudo Acompanhado (EA). A escolha do nome 
ficou a cargo dos alunos, bem como o seu avatar que foi desenhado por um dos alunos 
de uma das turmas do oitavo ano, envolvidas no referido Plano. Este blogue não veio 
substituir o já existente – o “Mateboatica” –, antes pelo contrário, veio complementá-lo, 
pelo que segue a mesma linha editorial do seu antecessor, embora as suas publicações se 
destinem, principalmente, a alunos do oitavo ano.  

 
Fig. 9 – Edublogue “Matemática é fixe!” (ano lectivo 2007/2008).  

URL: http://matefixe.blogspot.com/ 

No “Matemática é fixe!” publicam-se também tarefas para os alunos 
desenvolverem em aulas de Matemática, nas sessões de EA ou extra-aula. São ainda 
também editadas algumas produções dos alunos (figura seguinte), não só para motivar 
os discentes que as realizaram mas também para serem utilizadas pelos alunos das 
restantes turmas do oitavo ano, durante sessões de EA organizadas para o efeito. 
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Fig. 10 – Trabalhos de alunos do 8.º ano de escolaridade, realizados nas sessões de EA,  

no âmbito do estudo da notação científica (ano lectivo 2007/2008) 

É habitual, no término das sessões de EA, a professora proceder à avaliação das 
mesmas através de conversas informais com os alunos ou por aplicação de um pequeno 
questionário, onde é respeitado o anonimato do respondente. A este propósito, na figura 
seguinte pode ver-se uma das tarefas, implementadas numa sessão de EA, no âmbito do 
estudo da notação científica, bem como um gráfico estatístico onde se mostra a opinião 
dos alunos relativamente a um dos itens do questionário.  
 

       
Fig. 11 – Tarefa publicada no edublogue e realizada numa sessão de EA (imagem da  

               esquerda). Avaliação que os alunos fizeram da sessão EA (imagem da direita) 

Para além disto, a análise feita aos questionários permitiu ainda concluir que todos 
os alunos: gostaram de realizar as tarefas; consideram que os blogues são um meio 
eficaz para estudar matemática em diferentes contextos e que compreenderam melhor as 
matérias leccionadas. A este propósito veja-se, por exemplo, as respostas dadas por 
alguns alunos aquando do preenchimento do questionário: «com estas tarefas 
aprendemos coisas novas»; «as tarefas cativam muito mais»; «estamos com muito mais 
atenção»;«as aulas com Net são mais interessantes»; «não sabia que a Matemática se 
podia estudar com Net»; «os blogues são muito fixes para aprendermos Matemática».  

Saliente-se ainda que os edublogues têm permitido implementar dinâmicas 
diversificadas nas aulas, isto é, tem sido possível promover momentos de trabalho 
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individual, trabalho em pares ou em maior grupo. O uso dos blogues têm contribuído 
ainda para orientar mais eficazmente os alunos, uma vez que os mesmos sabem à 
partida quais as metas que devem alcançar quando realizam as actividades que são 
propostas, bem como ficam a saber quais as expectativas da professora. Por outro lado, 
a orientação dada aos alunos evita que os mesmos percam tempo com pesquisas inúteis 
e desviem a atenção das finalidades do trabalho. Assim, por tudo isto, tem-se notado 
que os alunos, para além de se sentirem mais satisfeitos e mais empenhados na 
realização das tarefas, melhoram a sua análise crítica face à informação que encontram e 
conseguem sintetizar e escrever pequenos textos com ordenação, correcção e maior 
criatividade.  

Atente-se também que, pelo facto dos discentes saberem que, após a análise e 
discussão dos trabalhos, a turma e a professora escolhem as melhores produções para 
serem publicados no blogue, e que essas publicações vão poder ser vistas pelos 
encarregados de educação, pelos colegas e que são usadas por outros alunos da 
professora nas aulas de APA e em sessões de EA, os trabalhos que realizam são cada 
vez mais atractivos e interessantes.  

Por último, para evidenciar o grau de satisfação dos alunos a propósito das tarefas 
e das produções publicadas no blogue, apresenta-se nas figuras seguintes algumas 
imagens de comentários feitos pelos discentes no “Matemática é fixe!”. 
 

       
 

 
Fig. 12 – Comentários feitos por alunos às tarefas e trabalhos  

publicados no edublogue «Matemática é fixe!» 

 
 

Conclusão 
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Descreveram-se, anteriormente, alguns exemplos de como se pode explorar as 
potencialidades da Web. Os edublogues são um tipo de site acessível a todos dado que, 
como se tem vindo a enfatizar, não requerem grandes conhecimentos de programação 
nem despesas adicionais, para além da simples ligação à Internet. Através deles, é 
possível publicar, seguindo a ordem cronológica das temáticas abordadas na disciplina, 
texto, imagens, som, vídeos e links que direccionam os utilizadores para outros sites 
importantes na rede, numa lógica de partilha e complementaridade do conhecimento 
matemático dos alunos. 

Neste cenário, o uso sistemático deste meio para organizar e sustentar a prática 
lectiva tem revelado resultados muito interessantes, não só ao nível do empenho mas 
também do desempenho dos alunos na disciplina de Matemática. Relativamente ao 
primeiro aspecto, tais resultados ficam bem patentes na forma entusiástica como 
participam nas actividades, sendo, por vezes, os próprios discentes a solicitar à 
professora que promova mais momentos de trabalho de grupo, com recurso à Internet e 
aos blogues em particular. Para além disto, as próprias prestações dos alunos, incluindo 
daqueles que têm NEE, mostram que esta ferramenta permite melhorar a performance 
destes alunos na disciplina.  

Em jeito de conclusão, a experiência pedagógica da investigadora/professora 
aliada ao que lhe é dado a observar, aquando do uso dos edublogues, mostram o quão 
importante são estes recursos, dado que proporcionam, aos alunos, uma formação mais 
orientada, mais abrangente e uma visão mais correcta da Matemática e da actividade 
matemática; fomentam a motivação para o estudo desta Ciência; permitem o 
enriquecimento da cultura tecnológica dos alunos e o desenvolvimento de competências 
várias - especificas e transversais. 

A «atenção» e a «motivação» são bens escassos por excelência. Cativar os alunos 
constituirá a finalidade primeira que deve nortear o trabalho de um professor. Nesta 
lógica, os blogues podem, conforme a ênfase colocada nesta comunicação, contribuir 
para alcançar estas metas e, em boa verdade, inovar o ensino desta disciplina, 
nomeadamente ao nível do ensino básico. 
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RESUMO: O presente estudo visa analisar e discutir a relação entre competência matemática e utilização 
das tecnologias de informação e comunicação, designadamente, da Internet, no contexto do Campeonato 
de Resolução de Problemas Sub14, promovido pelo Departamento de Matemática da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, da Universidade do Algarve. Como objectivo principal, pretendemos identificar e 
compreender as percepções dos alunos participantes no Sub14 relativamente à actividade matemática que 
lhe está associada, às competências envolvidas e ao papel da tecnologia utilizada. Neste artigo, iremos 
discutir alguns resultados preliminares provenientes, essencialmente, da análise de entrevistas a onze dos 
participantes finalistas do Sub14. Do trabalho já desenvolvido, podemos afirmar que os concorrentes 
diferenciam a actividade matemática escolar, na sala de aula, daquela que desenvolvem quando trabalham 
nos problemas do Sub14. Reconhecem, também, algumas alterações nas suas atitudes quando regressam 
ao contexto de sala de aula e se envolvem nas tarefas propostas pelos professores. Além da actividade 
matemática associada ao campeonato, consideraremos, ainda, a tecnologia que lhe dá vida – a Internet – 
seleccionando dois aspectos fundamentais: o recurso ao site do Sub1442 e a utilização do e-mail, que se 
constituíram como instrumentos de comunicação bilateral. Tornou-se evidente dos dados obtidos que os 
inquiridos encaram a utilização da Internet com bastante naturalidade. Apesar da aparente indiferença 
pela tecnologia, que foi manifestada, nota-se que os factores mais motivadores residem, precisamente, nas 
particularidades do campeonato directamente relacionadas com a Internet. Destacamos a que nos parece 
mais saliente e que se resume na dicotomia massificação/individualização que a Internet propicia.  

 
 

Um Primeiro Olhar sobre o Campeonato Sub14 
 

O Sub14 é um campeonato de Resolução de Problemas de Matemática 
dinamizado pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
da Universidade do Algarve, dirigido a alunos do 7º e do 8º ano de escolaridade das 
regiões do Algarve e do Alentejo. Surgiu no ano lectivo 2005/2006, perspectivando-se 
como um complemento às actividades matemáticas desenvolvidas em sala de aula pelos 
professores. Com essa função propunha-se colmatar algumas das limitações apontadas 
pelos docentes, nomeadamente de índole curricular, que indicam dificuldades na 
implementação de um trabalho regular e sólido no campo da Resolução de Problemas.  

O campeonato encontra-se dividido em duas fases. A fase de apuramento, 
constituída por doze jornadas, desenrola-se integralmente no mundo virtual, através da 
Internet. O website do Sub14 disponibiliza um conjunto de informações actualizadas 
sobre o decorrer das jornadas, permite que os participantes acedam ao Problema da 
                                                 
42 http://www.fct.ualg.pt/matematica/5estrelas/sub14.conferencia.htm 
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Quinzena e enviem a sua resposta através de uma janela da qual consta um editor de 
texto simplificado e onde podem anexar qualquer tipo de documento. Os concorrentes 
podem, ainda, consultar a correcção dos problemas anteriores, assim como as 
classificações dos participantes em prova. Existe ainda uma área com o regulamento e 
informações sobre os prémios, bem como formas de contactar a equipa organizadora do 
Sub14. Os participantes, concorrendo em equipa (de dois ou três alunos) ou 
individualmente, resolvem o problema utilizando o seu processo preferido e enviam 
essa resolução para o Sub14, através do sistema de envio do website ou a partir do seu 
e-mail pessoal. Todas as participações são corrigidas pela equipa organizadora e, a cada 
concorrente, é devolvida uma apreciação crítica do seu trabalho. As resoluções podem 
ser corrigidas pelos seus autores, dentro do prazo estipulado, praticamente tantas vezes 
quantas as necessárias até que a resposta esteja correcta e completa. 

A fase final, em que os concorrentes apurados se deslocam à Universidade do 
Algarve, consiste num torneio presencial e individual em que os finalistas têm de 
resolver cinco problemas. Essa Final conta, ainda, com diversas actividades lúdicas para 
concorrentes e acompanhantes, e com um colóquio para pais e professores, em que se 
apresentam e debatem aspectos relacionados com o campeonato, a resolução de 
problemas e a matemática em geral. 

Uma vez que o Sub14 se constitui como uma actividade de cariz essencialmente 
competitivo, a equipa que o organiza também considerou as potencialidades 
pedagógicas que o formato do campeonato oferece. Desse modo, uma das suas 
preocupações foi exigir a apresentação do processo de resolução completo, contendo a 
totalidade do raciocínio do concorrente, numa linguagem o mais clara possível.  

A natureza do feedback devolvido a cada resposta dos concorrentes foi outro dos 
aspectos valorizados pela organização pois, assumindo um papel essencialmente 
informativo (Diego & Dias, 1996), tem em vista estimular a correcção das respostas por 
parte dos próprios concorrentes. Surge, igualmente, com a intenção de valorizar e de 
considerar todas as ideias contidas nas resoluções de cada um dos alunos, situação que 
se reconhece como difícil na sala de aula, perante turmas normalmente extensas.  

Por último, salienta-se outra característica também relevante em termos 
pedagógicos: o reconhecimento da qualidade das contribuições de diversos alunos, 
através da sua publicação no website do Sub14. Quinzenalmente, a equipa organizadora 
publica a correcção do problema cujo prazo terminou, assinalando uma diversidade de 
estratégias e métodos de resolução. Para isso, selecciona excertos dos trabalhos que os 
próprios concorrentes apresentaram e que merecem destaque, quer pela originalidade do 
raciocínio, quer pela criatividade e pelo engenho de representações ou ferramentas 
tecnológicas utilizadas. 

Assim, dada a diversidade de situações interessantes que o campeonato tem 
proporcionado, surgiu o propósito de identificar e compreender as percepções dos 
participantes no Sub14 face à actividade matemática que lhe está associada, às 
competências envolvidas e ao papel da tecnologia utilizada.  
 
 
 

Da actividade matemática à fluência tecnológica 
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Desde a antiguidade que a Matemática tem surgido como resposta às tentativas de 
interpretação e organização do mundo real, pelo que o acto de fazer matemática se pode 
identificar com uma actividade humana, baseada nos conhecimentos empíricos do 
sujeito que busca a compreensão formalizada de situações problemáticas. É nessa 
evidência que Freudenthal (1973, 1983) baseia as suas ideias teóricas relativas ao 
ensino/aprendizagem da Matemática: a actividade humana, naturalmente mediada pelo 
senso comum, conduz a uma matematização da realidade que guia o sujeito da simples 
observação e interpretação do fenómeno – matematização horizontal – à sua 
estruturação e formalização mais abstracta – matematização vertical. Nos seus textos, o 
autor evidencia bastante preocupação com a forma como a matemática é ensinada aos 
estudantes, pelo que sugere o princípio da reinvenção guiada, através do qual os 
professores devem orientar os alunos na procura de soluções para problemas reais e 
contextualizados, levando-os a redescobrir conceitos matemáticos. Foi, precisamente, 
Freudenthal o primeiro investigador a transportar estas perspectivas para as salas de 
aula, tendo as suas ideias originado a corrente que veio a ser designada por Educação 
Matemática Realista. Esta corrente prevê o recurso a contextos e materiais realísticos e 
interdisciplinares, não só como fonte de actividades mas também como ponto de partida 
para o ensino da Matemática.  

Diversos autores, no campo da educação matemática, têm proposto a resolução de 
problemas como uma das actividades privilegiadas “para os alunos consolidarem, 
ampliarem e aprofundarem o seu conhecimento matemático” (Ponte et. al, 2007, p. 6; 
Abrantes, 1989). À semelhança de Freudenthal, também Polya (1977) incitou ao ensino 
da Matemática a partir da resolução de problemas, em oposição ao que acontece com 
frequência nas salas de aula – os alunos trabalham sobre um conjunto acabado de 
regras, mediante exercícios de treino e memorização. Embora esta realidade continue a 
fazer parte dos métodos que os professores de Matemática usam com relativa 
frequência, os próprios encarregados de educação sentiram o impacto que a resolução 
de problemas no Sub14 teve nos seus educandos, pelo que questionaram a adequação 
dos conteúdos curriculares às verdadeiras necessidades dos alunos.   

 “[Os problemas eram] excelentes  porque envolviam a necessidade de montar 
um raciocínio sem terem que fazer uso daquelas porcarias que elas aprenderam 
na escola... sei lá... as regras da multiplicação das potências, eh pá, aquilo é 
uma coisa... que não vale um caracol... não vale nada!” [mãe da Mariana] 

A resolução de problemas é um factor que impulsiona o desenvolvimento de 
outras capacidades, como o raciocínio e a comunicação matemática, permanentemente 
auxiliadas pelas ferramentas tecnológicas envolvidas no Sub14: 

“[A tecnologia] obriga-os a (…) ser mais criativos em termos dos esquemas que 
apresentam para explicar os raciocínios, para justificar as respostas. Nem sempre é 
possível numa linguagem matemática fácil, por vezes tem que ser com desenhos ou com 
simulações e isso aumenta a criatividade. Depois, usando a informática como 
ferramenta para transmitir essa informação, uma vez que é feito à distância, ou aquilo 
vai muito claro ou então ninguém percebe.” [pai da Ana] 

Sendo a Matemática, numa das suas múltiplas facetas, uma linguagem que 
permite comunicar ideias de forma precisa e clara (Hoyles, 1985), o Sub14 incentiva 
esse aspecto comunicacional ao qual também se atribui bastante peso no Programa de 
Matemática do Ensino Básico: “os alunos devem ser capazes de comunicar as suas 
ideias e interpretar as ideias dos outros, organizando e clarificando o seu pensamento 
matemático” e “devem ser capazes de (…) descrever a sua compreensão matemática e 
os procedimentos matemáticos que utilizam” (Ponte et. al, 2007, p. 5). A importância da 
competência de comunicar matematicamente assenta, por outro lado, na estreita ligação 
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que Hoyles (1985) estipula entre a linguagem e os processos de estruturação do 
pensamento. Para a autora, a linguagem assume duas funções na educação matemática: 
uma comunicativa, em que o aluno demonstra capacidade para relatar uma situação ou 
um raciocínio; e outra cognitiva, relacionada com o facto de poder promover a 
organização e estruturação do pensamento e dos conceitos. Desta forma, há uma 
diversidade de capacidades e competências, matemáticas e tecnológicas, que são 
activadas pelos alunos através da integração de um conjunto de conhecimentos e 
recursos, de modo a solucionarem cada problema do campeonato. 

Assim, um olhar sobre a multiplicidade de aspectos peculiares que se encontram 
no campeonato passa inequivocamente pela tecnologia utilizada pelos concorrentes. 
Porém, a tecnologia e, em especial, a Internet, assume ali um papel “translúcido”, pois 
não sendo o foco principal da actividade desenvolvida é, antes de mais, o suporte básico 
que dá vida ao Sub14. Noss & Hoyles (1999) usam a “metáfora da janela” para salientar 
esta característica das ferramentas tecnológicas: uma janela existe para que se possa 
olhar através dela, e não apenas para que se veja a janela em si. Qualquer tecnologia que 
constitua novidade atrai atenção sobre si mas, assim como uma janela medeia aquilo 
que vemos e a forma como vemos, a ferramenta deve projectar o foco das atenções 
sobre as potencialidades educacionais que oferece. 

Importa, contudo, notar que nem sempre as tecnologias e os seres humanos 
caminharam de mãos dadas. Como observam Borba & Villarreal (2005), ocorreu uma 
evolução nessas relações ao longo dos tempos, pelo que estes autores assinalam uma 
“história de separação” característica das primeiras interacções: “o ser humano é um 
utilizador das tecnologias, constrói e desenvolve tecnologias, porém os seres humanos e 
as tecnologias são sempre considerados elementos de grupos disjuntos” (p. 17). 
Baseados nas concepções de Tikhomirov (1981), Borba & Villarreal (2005) concordam 
que as ferramentas tecnológicas não substituem nem, simplesmente, complementam o 
ser humano nas suas actividades cognitivas. Recorrendo também a alguns pressupostos 
apresentados por Lévy (1990) os autores defendem que os processos mediados pelas 
tecnologias culminam na reorganização do pensamento humano. Em boa verdade, o 
conhecimento não é produzido apenas pelo sujeito, mas resulta de uma simbiose entre 
seres humanos e tecnologias, uma entidade que Borba & Villarreal denominaram de 
seres-humanos-com-media: “os seres humanos são constituídos por tecnologias que 
transformam e modificam o seu pensamento e, em simultâneo, estes humanos estão 
constantemente a transformar as tecnologias” (p. 22). 

De facto, o pensamento humano que se caracterizava, inicialmente, por ser lógico, 
linear e narrativo transforma-se, progressivamente, num pensamento hipertextual e 
exprime-se, também, através de outras formas de linguagem que não só envolvem 
oralidade e escrita, como imagem, vídeo ou instant messaging.  

Estas alterações sociais emergentes, assim como o acesso fácil e rápido a qualquer 
ferramenta tecnológica, permitem que os estudantes desenvolvam um elevado número 
de competências que lhes conferem uma certa sofisticação e destreza na procura de 
conhecimentos em contextos extra-escolares.  

Harrison (2006), perante os resultados do projecto ImpaCT2, defende que o 
modelo que aferia a influência das novas tecnologias no desempenho escolar dos jovens 
britânicos era demasiado simplista e levava precipitadamente a admitir uma ausência de 
efeitos do uso de tecnologias sobre a aprendizagem escolar, pelo que sugere um outro 
que salienta a importância do contexto social em que a aprendizagem ocorre. O autor 
identificou uma sobreposição entre os conhecimentos adquiridos fora da escola e 
aqueles que são, tipicamente, baseados na aprendizagem escolar. Harrison conclui, 
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assim, que a aprendizagem que tem lugar em casa não pode ser negligenciada e, pelo 
contrário, deve ser encarada como parceira do currículo escolar. 

Nesta perspectiva, o Sub14 surge também como um novo parceiro para a escola, 
como promotor de uma aprendizagem paralela e complementar àquela que é 
intencionada pelo currículo escolar. É evidente que a cultura tecnológica “caseira” é 
muito diferente da escolar, pois os concorrentes recorrem às tecnologias que têm ao seu 
dispor para solucionar os problemas e exprimir os seus raciocínios. Contudo, é comum 
desprezar-se toda a aprendizagem inerente a essas experiências que têm lugar fora da 
escola, mas é um facto que, enquanto vêm um vídeo no Youtube ou teclam com os 
amigos no MSN, estão também a resolver o problema do Sub14 e a comunicar através 
de uma ferramenta tecnológica comum. Estes “nativos digitais” (Prensky, 2001) estão 
habituados a aceder a informações muito rapidamente, conseguem processar diversas 
informações em paralelo, funcionam melhor quando trabalham ligados à Internet e o seu 
desempenho aumenta com gratificações frequentes e instantâneas. 

Segundo Papert (1996), o número de crianças com esta forte cultura de 
aprendizagem irá crescer exponencialmente e a sua pressão nas escolas tornar-se-á 
imparável. Essa pressão quantitativa – pois é o número de estudantes que determina e 
exige a utilização das novas tecnologias – está, gradualmente, a perder terreno para 
outra expressão da interacção entre estudante e tecnologia, mais comum, e que, por 
oposição, designamos por pressão qualitativa. Actualmente, a aprendizagem é mediada 
não só pela tecnologia em si, mas fundamentalmente pelas interacções entre um 
conjunto de sujeitos, promovidas pela utilização da tecnologia e, ainda, entre cada 
sujeito e a própria tecnologia. Estas interacções influenciam a forma como os alunos 
aprendem dentro da sala de aula e impulsionam a adopção de novas metodologias 
adequadas às suas características e necessidades. 

Assim, as potencialidades das tecnologias escolares são, também, imensas e 
incontestáveis. Como é referido num parecer do NCTM (2008), os computadores com 
software matemático e acesso à Internet são componentes vitais para uma educação 
matemática de elevada qualidade, que todas as escolas e currículos devem proporcionar 
no sentido de tornar os jovens de hoje matematicamente competentes. Essas ferramentas 
não só complementam o ensino e a aprendizagem da Matemática como preparam os 
jovens para a sua vida futura, permitindo-lhes desenvolver a fluência tecnológica de que 
necessitarão. 

 
 

Abordagem metodológica 
 

Após uma primeira análise das características do ambiente em que decorreu a 
edição 2006/2007 do Sub14, bem como uma reflexão crítica sobre as questões que 
nortearam esta investigação, verificou-se que estava reunido um conjunto de 
circunstâncias propícias ao desenvolvimento de um estudo de caso. Este design de 
investigação revela-se como apropriado em situações em que os comportamentos 
relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível e promissor fazerem-se 
entrevistas focadas, em busca de uma compreensão da realidade (Yin, 1989). Como se 
pretendia estudar o fenómeno na perspectiva de quem nele participou – alunos, 
encarregados de educação e coordenadores do campeonato Sub14 – optou-se por uma 
tipologia de análise situacional, tomando-se o caso como único, complexo e distribuído 
entre participantes e modos de participação (Bogdan & Biklen, 1994). 
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Dado que não se pretende obter uniformidade, mas antes diversidade, nem 
generalizar resultados, mas antes interpretá-los, a escolha dos participantes foi 
intencional, pelo que foram seleccionados onze concorrentes finalistas e respectivos 
encarregados de educação, que pudessem proporcionar dados e pontos de vista 
interessantes face ao problema do estudo.  

O trabalho de campo iniciou-se com a recolha de dados relativos ao 
funcionamento e operacionalização do campeonato, de forma a esquematizar as 
possíveis abordagens aos participantes no estudo. Posteriormente, coligiram-se outras 
informações através de diversas ferramentas: um questionário aplicado a todos os 
participantes finalistas e seus acompanhantes, aquando da Final presencial; registo de 
imagens em vídeo que relatam os debates dos intervenientes no colóquio dinamizado 
nessa mesma Final; dados documentais produzidos pelos alunos participantes no estudo, 
nomeadamente, as resoluções dos vários problemas propostos pelo Sub14, e as 
interacções entre os alunos e a equipa do projecto, via e-mail. Foram ainda realizadas 
entrevistas aos participantes e encarregados de educação com o intuito de recolher 
dados descritivos na linguagem dos próprios sujeitos, esperando-se que permitissem 
desenvolver uma ideia sobre a forma como eles interpretam vários aspectos pertinentes 
para o estudo. 

No que se refere à análise dos dados recolhidos, adoptou-se uma perspectiva 
interpretativa (Patton, 1990) e um processo indutivo (Merrian, 1988), apoiado em 
análise de conteúdo, através dos quais se procurou compreender o significado dos 
acontecimentos testemunhados, à luz dos pressupostos teóricos de que se partiu e em 
diálogo com os mesmos. O processo de análise dos dados documentais teve início com 
uma leitura meticulosa e com a busca de referentes-chave. Seguidamente, procedeu-se à 
sua codificação e, finalmente, à sua problematização e interpretação, informadas pelo 
quadro teórico de que o estudo se foi, gradualmente, apropriando. 
 
 

A Internet – suporte básico de vida do Sub14 
 

Uma análise preliminar das informações recolhidas permite descrever as 
percepções dos entrevistados face à resolução de problemas, ao carácter tecnológico da 
competição e às capacidades envolvidas. Como é nossa intenção enquadrar este trabalho 
no âmbito da Internet como ambiente de aprendizagem da Matemática, será nesse 
aspecto que iremos centrar a análise das contribuições dos participantes. 

A primeira constatação é que, de facto, a Internet e as restantes tecnologias 
utilizadas assumem um papel translúcido no desenvolvimento da actividade matemática. 
Nesse sentido, e porque o foco principal não é a tecnologia em si mas as possibilidades 
de aprendizagem que abre, trataremos os aspectos que evidenciam a importância e a 
utilidade da ferramenta sem, contudo, nos limitarmos a ela. Não será, portanto, 
excessivo, afirmar que a Internet é a tecnologia que dá vida ao Sub14, pois todas as 
aprendizagens e todas as competências envolvidas são fruto da interacção e da 
comunicação que essa ferramenta potenciou.  
 

A trivialização das tecnologias 
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Alguns dos participantes demonstraram encarar o recurso à Internet e restantes 
tecnologias com bastante naturalidade, assumindo que teriam participado mesmo que o 
campeonato não funcionasse pela Web, pois essa não foi a característica do Sub14 que 
mais os motivou a concorrer. 

“Se fosse por carta também não me importava!” [Bernardo] 

“O raciocínio, para mim, vem da mente, por isso penso que nenhuma 
tecnologia nos vai ajudar a resolver um problema.” [Bernardo] 

Esta “trivialização” do papel da Internet e da tecnologia envolvida encontra 
explicação no modelo que Harrison (2006) propôs e no qual é salientada a importância 
dos contextos sociais que envolvem a aprendizagem. De facto, estes concorrentes 
possuem todas as características que nos permitem designá-los “nativos digitais” 
(Prensky, 2001) ou seja, utilizam o computador desde muito jovens, com uma grande 
diversidade de objectivos, que podem estar mais ou menos relacionados com a 
aprendizagem, dita, escolar. Além disso, estes participantes também se enquadram no 
perfil de seres-humanos-com-media ou, mais concretamente, seres-humanos-com-
Internet, de acordo com as definições propostas por Borba e Villarreal (2005), na 
medida em que a sua personalidade se formou em simultâneo e numa convivência diária 
com a Internet e demais tecnologias.  

 
A dicotomia massificação/individualização 

 
Outras opiniões ajudaram a compreender que a particularidade do Sub14 que mais 

se destaca é, sem dúvida, a dicotomia massificação/individualização que a Internet lhe 
conferiu. Massificação, pois o facto da fase de apuramento se desenrolar no mundo 
virtual possibilita o acesso a qualquer aluno do Algarve e do Alentejo. Assim, mesmo 
que um potencial concorrente não possua computador e/ou acesso à Internet em casa, 
poderá participar a partir da sua escola.  

A individualização evidencia-se através do formato e das regras do campeonato, 
que obrigam a uma grande proximidade entre o concorrente e a equipa de coordenação 
do Sub14, pois todas as participações são alvo de feedback. Esta particularidade é das 
que mais agrada aos jovens participantes: do outro lado existe alguém que recebe a sua 
resposta, a sua dúvida ou o seu desabafo.  

“[...] por dar a entender que não é uma coisa que nós mandamos e nem ligam, 
estão sempre atentos”. [Lúcia] 
 

O papel do feedback e a comunicação 
 

Os participantes prezam, essencialmente, o feedback por vezes retribuído 
imediatamente pela equipa do Sub14, resultante da apreciação crítica das suas respostas 
a cada problema. A possibilidade de corrigir pequenas distracções ou alterar por 
completo a resolução a partir das sugestões da equipa potencia a auto-estima e a 
motivação para a permanência em competição. Para os alunos entrevistados esta é a 
vertente do Sub14 que o distingue de outros campeonatos similares e que o valoriza.  

“eu também participo num concurso este ano (…), nós mandamos o problema, 
mas eles não nos respondem, e lá nos Sub’s elas vão mandando dicas”. [Isabel] 
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Como foi referido, esse feedback é quase imediato e só é possível graças à 
comunicabilidade que a Internet permite. O apelo à auto-correcção leva o participante a 
reflectir sobre o seu raciocínio e os erros cometidos e estimula o seu desejo de entregar 
a resolução certa o mais rápido possível. Alguns trocam mensagens com o Sub14 várias 
vezes ao dia até receberem a confirmação de que a sua resposta está correcta. 

Outro aspecto positivo desta comunicação bilateral é a exigência de um processo 
de resolução coerente e justificado, exposto numa linguagem clara. Neste sentido, o 
feedback devolvido pela equipa organizadora respeita e valoriza os raciocínios de cada 
concorrente, bem como os processos de resolução demonstrados. Nota-se, inclusivé, um 
aperfeiçoamento no tipo de resposta que alguns concorrentes dão ao longo do 
campeonato:  

“Primeiro foi um bocado estranho, não estava habituada. Era pôr os cálculos e 
já está. Mas tínhamos que apresentar os nossos cálculos todos, o nosso 
pensamento, é como se estivesse a escrever aquilo que eu estou a pensar. Então 
tinha que pensar alto e ir por partes. Mas a partir do 3º ou 4º, comecei-me a 
habituar.” [Isabel] 

O feedback levou ainda a uma alteração das atitudes de alguns concorrentes 
dentro da sala de aula perante situações de avaliação. Os próprios alunos observaram o 
maior cuidado que têm em responder às questões colocadas pelos professores, 
apresentando todas as justificações necessárias e, ainda, uma maior predisposição para 
interpretar a situação problemática, inventar um caminho ou um procedimento para 
determinar a solução e explicá-la de forma conveniente. 

“De matemática aprendi mais uma coisa: quando não sabia um resultado duma 
forma, procurava qualquer forma para chegar lá.” [André] 
“[…] tomo mais atenção a pequenos detalhes que às vezes os outros não 
conseguem e isso reflecte-se nos testes e nos problemas que a professora faz, 
alguns com rasteiras... já tenho as antenas ligadas!” [Lúcia] 
 

As “tecnologias domésticas” 
 

O dinamismo da comunicação bidireccional sente-se ainda noutros aspectos 
revelados pelos participantes. Destacamos, em primeiro lugar, a utilização do website do 
Sub14: os concorrentes consultam-no com bastante frequência e acham que a 
informação disponibilizada é pertinente e útil, pelo que gostaram da sua aparência, 
funcionalidade, organização e permanente actualização: 

“Gostei (…) de terem um site organizado (…) a parte da conferência de 
imprensa estava sempre actualizada.” [Ana] 

As áreas mais visitadas correspondem ao Problema da Quinzena e também ao 
Resumo da Jornada, onde acediam à lista da classificação e às correcções dos 
problemas. Estas propostas de resolução eram consultadas com o intuito de observar os 
métodos de outros colegas, de modo a poderem melhorar o seu próprio desempenho, e 
ainda com o objectivo de encontrar os seus nomes e os seus trabalhos publicados. 

“O mais importante era a correcção, para aperfeiçoar, para ver como posso 
melhorar a minha resposta.” [Lúcia] 
“Ia! Tinha vezes que ia para ver se tinha alguma [resolução] minha! Houve 
uma ou duas vezes que encontrei e fiquei contente... ‘Ó pai, ó pai, anda cá!’” 
[Bernardo] 
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A opinião da Lúcia e o entusiasmo do Bernardo, extensíveis a outros 
participantes, confirmam a vertente pedagógica e motivacional da metodologia 
adoptada. Além de promover a diversificação de estratégias e apontar as diversas fases 
da resolução de problemas, aumenta a auto-estima dos “escolhidos” e aguça a inovação 
dos que pretendem ver o seu nome e a sua resolução publicados. 

Salientamos, ainda, a oportunidade que o formato digital do Sub14 proporcionou 
aos concorrentes, na medida em que foram levados a comunicar o seu raciocínio de 
forma criativa, pois podiam recorrer a anexos nos formatos que melhor conheciam ou 
que achavam ser os mais adequados a determinado tipo de resolução. Assim, os 
concorrentes utilizaram sobretudo o editor de texto, Word, mas também recorreram a 
programas de desenho, e à folha de cálculo, Excel, exemplos de ferramentas 
tecnológicas domésticas. 

O Word foi utilizado para composição de texto, organização de informações em 
tabelas, inserção de imagens, formas automáticas, objectos do WordArt ou expressões 
do Equation. O programa foi eleito o preferido dos concorrentes pois é aquele que 
conhecem melhor, além de que lhes são solicitados, constantemente, diversos trabalhos 
escolares que requerem a sua utilização. 

“[O Word] é o mais simples, é aquele em que eu tenho mais prática para fazer 
trabalhos e tudo, já estou muito habituada. É aquele que eu domino melhor.” 
[Lúcia] 

Alguns concorrentes, sendo utilizadores do MSOffice 2007, encontraram 
problemas de desconfiguração dos seus documentos quando os gravavam em modo 
compatível com versões anteriores. Auxiliados pelos pais ou por descoberta “acidental”, 
esses participantes optaram por imprimir os seus documentos em formato PDF, para 
garantirem que não iriam desconfigurar e prejudicar o sentido da sua explicação. 

 “Também enviei em PDF, isso foi o meu pai, ele tem no computador. Ele 
ensinou-me a imprimir em PDF. Não dá muito trabalho (…) era só imprimir!” 
[Ana] 

“Nas férias, um dia… estávamos ali a pesquisar e encontrámos ‘formato PDF’. 
Depois fomos ver o que era, instalámos… e pronto, foi assim!” [Alexandra] 

A utilização de imagens foi uma das estratégias a que recorreram sete dos 
entrevistados. Contudo, alguns limitaram-se a inserir uma imagem que se adequasse ao 
contexto do problema, chegando a usar a própria figura que acompanhava o enunciado 
publicado no website do Sub14. Neste caso, consideramos que o recurso às imagens é 
um aspecto meramente estético pois não interfere na comunicação do raciocínio nem da 
estratégia de resolução encontrada. Ao invés, outros entrevistados construíram imagens 
através do Paint com o objectivo de facilitar a compreensão do seu pensamento: 

“Qualquer coisa que me lembrava e dava para ajudar no raciocínio, eu 
desenhava e depois passava para o computador”. [Bernardo] 
 “Lembro-me que houve um exercício que era de um prédio (…) fizemos tudo 
no Paint (…) porque não era preciso escrever muito. Então eu desenhei um 
prédio com umas janelas e acrescentei lá um textinho.” [Mariana] 

Um dos grupos entrevistados chegou mesmo a fotografar algumas simulações que 
os ajudaram a solucionar os problemas, enviando essas imagens em anexo, para ilustrar 
a explicação escrita do seu raciocínio.  

“Íamos jogando com as palhinhas e íamos por tentativas para ver qual era a 
solução. Depois [tirámos fotografias] com a máquina digital [e] passámos as 
fotos para o computador para depois enviar.” [Alexandra] 
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Figura 1 - Imagens enviadas pelo grupo, com a resolução do Problema 9: “Construir Triângulos” 

Assim, a utilização de imagens assumiu, essencialmente, dois papéis nas 
resoluções destes participantes. Por um lado, constitui-se como um pormenor de 
estética, pelo que a sua inclusão pode ser influência do tipo de trabalhos que os alunos 
normalmente fazem em casa para as várias disciplinas escolares. Por outro lado, a 
criação de imagens contextualizadas pela sua interpretação dos problemas, demonstra 
uma grande preocupação destes jovens em exprimir o seu pensamento da melhor forma 
possível. Além disso, evidencia também a consciência de que existem diferentes 
representações que podem ilustrar o seu raciocínio, e alguma capacidade crítica e de 
decisão face às opções de que dispõem para o concretizar. 

Dois participantes utilizaram também o Excel para apresentarem as suas 
resoluções. Um deles recorreu a essa ferramenta para resolver todos os problemas do 
Sub14, embora demonstre uma utilização elementar do programa, usando-o como meio 
de organizar a informação e a sua explicação. Utiliza, esporadicamente, a função 
“SOMA” e recorre, essencialmente, a tabelas e a imagens, pois considera que a folha de 
cálculo facilita esse manuseio relativamente ao editor de texto. A simplicidade a que se 
refere parece advir do facto desse concorrente se ter familiarizado bastante cedo com o 
programa: 

“Às vezes, quando era miúdo – recebi o computador com 6 anos – gostava de ir 
para lá [MSExcel] e fazer os quadradinhos e pintar e essas coisas…” 
[Bernardo] 



432 
 

  
Figura 2 - Excerto de uma resolução, relativa ao Problema 10: “Gaiolas e periquitos” 

O outro participante recorreu à folha de cálculo para resolver cinco dos doze 
problemas propostos, demonstrando nessas resoluções que domina algumas 
potencialidades do programa em termos de fórmulas de cálculo, nomeadamente, 
multiplicando valores de duas células, aplicando funções como “SOMA”, “SOMA.SE”, 
ou o teste lógico “SE”. 

 

 
Figura 3 - Excerto de uma resolução, relativa ao  

Problema 9: “Construir Triângulos” 

Estes concorrentes demonstram, assim, um grande à-vontade no uso da folha de 
cálculo, embora não o façam como consequência de aprendizagens decorrentes da sua 
utilização em contexto escolar, mas antes como fruto das suas descobertas 
“domésticas”. 

 
Um novo olhar sobre o Sub14 

 
A resolução dos Problemas da Quinzena exige aos concorrentes uma reflexão 

sobre a situação problemática em causa, de um ponto de vista matemático, que pode ser 
vista como um processo de matematização, uma vez que o aluno é estimulado a expor a 
forma como estruturou o seu pensamento. O Sub14 conquista, assim, um papel 
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fundamental no desbravar de mitos que os concorrentes associam, normalmente, à 
resolução de problemas, pela exibição de que existem diferentes abordagens ao 
problema e que todas têm a sua validade matemática, que nem todos os problemas têm 
uma solução ou que até podem ter várias, em simultâneo (Schoenfeld, 1992). 

Aqui, o concorrente encontra um espaço em que pode raciocinar e comunicar as 
suas ideias, havendo alguém que o “escuta” e o aconselha, de forma a tornar mais 
explícito o seu pensamento. Contudo, ao resolver um problema, depara-se com a 
transição do “convencer-se a si próprio” de uma solução, para o “convencer os outros” 
(Mason, 2001) – neste caso, o professor da equipa do Sub14. Essa exigência leva-o a 
desenvolver a sua própria compreensão do problema e, ao mesmo tempo, promove a 
utilização das ferramentas tecnológicas “domésticas” com um propósito comunicativo, 
accionando competências que a Escola descuida e, por vezes, não reconhece. 

O Sub14 constitui-se, assim, como um ambiente de aprendizagem que se encontra 
alinhado com a Escola pois, embora lhe seja exterior, estimula um conjunto de 
competências que se podem enquadrar na Educação Matemática e nas recomendações 
do currículo. O contexto menos institucional em que decorre o campeonato permite um 
maior envolvimento da família na aprendizagem do aluno, abrindo a discussão sobre 
problemas e questões de matemática em contextos sociais diferentes dos da Escola. 

Concorrentes, pais, professores e organizadores do Sub14 reconhecem-lhe 
interesse, valor e pertinência pedagógica em torno da resolução de problemas de 
Matemática, permitindo, em simultâneo, o desenvolvimento e a demonstração de 
competências tecnológicas: há inovação e criatividade e não apenas o manuseio mais 
trivial das tecnologias comuns. 

Futuros trabalhos poderão debruçar-se sobre diversos factores cujo interesse ficou 
a descoberto através da interpretação dos dados recolhidos. No entanto, aqueles que 
mais se relacionam com a questão das tecnologias envolvidas e, em particular, com a 
utilização da Internet, constituem-se como pistas para inovar e melhorar a dinâmica de 
utilização do website que está na base do Sub14. Assim, numa perspectiva de poder 
transformá-lo num ambiente de aprendizagem mais colaborativo, uma experiência 
subsequente poderia averiguar a viabilidade de integrar ferramentas que permitissem a 
comunicação entre os próprios concorrentes. Embora cientes do carácter competitivo do 
Sub14, cremos que seria vantajoso, por exemplo, disponibilizar um fórum de discussão 
que promovesse o esclarecimento de dúvidas, o confronto entre as metodologias 
adoptadas pelos concorrentes ou o facultar de outros desafios que permitissem explorar, 
de forma mais aprofundada, cada problema lançado. 
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Resumo: A utilização de plataformas de e-Learning no apoio ao ensino e à aprendizagem é hoje uma 
realidade que emerge nos mais variados contextos educativos. Escolas e professores deparam-se com 
novos cenários, novas práticas numa tentativa de dar resposta a renovadas concepções pedagógicas e 
didácticas. Confrontados com novos desafios, alunos e professores sentem necessidade de se adaptarem 
aos novos ambientes e participarem em projectos inovadores ligados à gestão de novos modelos de 
aprendizagem em contextos o mais significativos possível. Neste artigo, começamos por apresentar um 
estudo efectuado com recurso a uma Plataforma de Conteúdos de Aprendizagem (Learning Content 
Management Systems – LCMS) – Escola Virtual (EV) na leccionação da disciplina de Matemática no 12º 
ano de escolaridade no ano lectivo 2005/2006. Reflectimos sobre as vantagens e limitações que alunos e 
professores defrontaram com a integração da EV na sala de aula. Seguidamente, apresentamos as 
alterações efectuadas na nova versão desta plataforma, identificando as potencialidades que disponibiliza 
e a interactividade que promove junto de alunos e professores. Por fim, apontamos possíveis 
redireccionamentos sob a perspectiva de uma utilização profícua deste tipo de LCMS. 

 

 

Introdução 
 

Num contexto de permanente mudança registada nos mais variados domínios da 
nossa sociedade e com alterações essenciais na educação e formação, os sistemas 
educativos confrontam-se com novas exigências. Deparamo-nos com novos cenários 
onde emergem novas práticas numa tentativa de dar resposta a renovadas concepções 
pedagógicas e didácticas. Com a introdução destas novas práticas pedagógicas 
associadas à adopção de metodologias de e-learning, professores e alunos sentem, cada 
vez mais, a necessidade de desenvolverem conteúdos para posteriormente os 
disponibilizarem online (Carvalho, 2007), através de dispositivos móveis, documentos 
impressos, plataformas de e-learning ou repositórios de conteúdos educativos, sala de 
aula (ensino presencial), sítios na Web, entre outros. Deste modo, professores e alunos 
deverão adaptar-se a novos desafios ligados à gestão de novos modelos de 
aprendizagem em contextos que deverão ser o mais significativos possível. 

No que concerne ao desenvolvimento do ciberespaço, Lévy (2001) menciona a 
necessidade de existir uma reforma, que estabeleça um novo estilo de pedagogia 
favorecendo a aprendizagem personalizada e a aprendizagem cooperativa em rede. 
Nesse âmbito, os recursos oferecidos pelo ciberespaço são utilizados como suportes 
para a aprendizagem individual e colectiva tendo em conta que o seu uso requer a 
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gestão de ferramentas e de métodos que podem segundo Bonamy (1995 apud Alava, 
2002) parecer paradoxais. 

Os sistemas ou plataformas de gestão de aprendizagem online (LMS43) muitas 
vezes designados por ambientes virtuais de aprendizagem (VLE44), cada vez mais 
desenvolvidos e utilizados no apoio ao ensino e à aprendizagem são hoje uma realidade 
que emerge nos mais variados contextos educativos, são ferramentas poderosas como 
forma de apoio aos professores e alunos, nomeadamente na organização de conteúdos, 
na facilidade de comunicação e interacção, na aquisição e construção de novos 
conhecimentos, no desenvolvimento das capacidades de autonomia, na promoção do 
trabalho de projecto e na facilitação e promoção dos processos de aprendizagem 
colaborativa. Estes ambientes nascem da necessidade de disponibilizar um conjunto de 
informação de formato diversificado na Web o que nos faz reconhecer que os LMS 
facilitam mudanças no paradigma educacional e criam ligações e redes de comunicação 
importantes. Estes estão a ser cada vez mais desenvolvidos e utilizados por professores, 
educadores e formadores. A este propósito têm-se desenvolvido diversos estudos 
(Lacerda, 2007; Lopes & Gomes, 2007; Flores & Flores, 2007; Ramos, 2005, entre 
outros) que consideram tratar-se de ferramentas poderosas como forma de apoio aos 
professores e alunos, nomeadamente na organização de conteúdos, na facilidade de 
comunicação e interacção, na aquisição e construção de novos conhecimentos, no 
desenvolvimento das capacidades de autonomia, na promoção do trabalho de projecto e 
na facilitação e promoção dos processos de aprendizagem colaborativa. Sob esta 
perspectiva, a aprendizagem é feita com base em estratégias colaborativas e ocorre 
quando o sujeito está cognitivamente envolvido num contexto de ensino-aprendizagem 
complexo e realístico, abrangendo temas, tarefas e interacções verbais concretas.  

Um estudo apresentado pela BECTA – (2007) aponta que este tipo de ambientes 
favorece nos alunos um maior envolvimento fornecendo-lhes estímulos para o trabalho 
colaborativo, para a discussão e desenvolvimento do pensamento crítico, sentindo que a 
par com tudo isso, dominam o seu processo de aprendizagem.  

“(…) motivation and engagement, independent learning and autonomy 
and key or core skills such as collaborative learning and communication, 
all of which can contribute to improved knowledge, understanding and 
skills. The technology supported collaborative working in line with social 
constructivist principles, encouraged the contribution of ideas, sharing of 
tasks and generated knowledge and understanding“ (idem, 2007, pp. 22-
41).  

Este mesmo estudo refere que apesar de todas as mudanças sentidas em relação à 
utilização de LMS – tem vindo a aumentar o número de escolas de ensino não superior 
que utilizam plataformas de aprendizagem – a maioria das escolas ainda as utiliza como 
um repositório de materiais, gestão de conteúdos ou para comunicação.  

 
 
 
 
 

                                                 
43 Learning Management Systems 
44 Virtual Learning Environment  
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A Escola Virtual nas práticas pedagógicas de Matemática 
 

De entre as inúmeras plataformas de aprendizagem existentes, neste texto, 
abordamos um caso particular de integração de uma plataforma de conteúdos de 
aprendizagem a Escola Virtual, comercializada pela Porto Editora, nas práticas 
pedagógicas de Matemática. A Porto Editora e a Escola ES/3 de Carvalhos 
estabeleceram um protocolo de cooperação (desde o ano lectivo 2005/2006) com vista à 
aplicação da experiência do Projecto Escola Virtual em contexto de sala de aula. A 
plataforma45 disponibiliza dois perfis, o do aluno e o do professor/estudante46. O acesso 
ao LCMS é condicionado pela identificação requerida (o código de utilizador e a 
respectiva password) e está organizado por secções, sempre acessíveis: Sala da Aula47, 
Testes, Centro de Recursos (em construção) e Fórum (figura 1). 

 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Homepage da disciplina com a apresentação de todas as secções 

 
Foi preocupação constante das professoras, que integraram este projecto, seguir as 

indicações metodológicas que acompanham o desenvolvimento dos temas/unidades que 
constam do programa da disciplina de Matemática do 12º ano, a forma de abordagem 
utilizada, a profundidade requerida e o rigor exigido na formalização dos conceitos e 
definições para além do tipo de exercícios e actividades propostas, não descurando a 
referência dada ao número de aulas correspondente à leccionação de cada um dos temas. 
A utilização da EV foi sempre combinada com outros recursos e visava facilitar a 
compreensão de alguns conteúdos com maior grau de complexidade, mais 
concretamente a visualização/animação de gráficos, a resolução de exercícios com uma 
                                                 
45 URL da Escola Virtual na Escola ES/3 de Carvalhos http://www.escolavirtual.pt/carvalhos 
46 O professor pode optar pelo perfil de professor ou de estudante (visualiza a informação como aluno 
apesar de ser distinto do perfil do aluno). Note-se que o perfil de estudante só é possível ao professor e 
permite-lhe que ao aceder à EV na sala de aula, ocultar todos os dados que tem sobre os seus alunos. 
47 Sempre que mencionarmos Sala de Aula estaremos a referir-nos a esta secção da EV e não à sala de 
aula como o local onde decorrem as aulas. 
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tipologia diferente – exercícios acompanhados de uma barra de progresso, escolha 
múltipla com correcção automática, simulação de testes em que o aluno pode definir o 
número de questões e o tempo disponibilizado para a sua resolução, entre outros.  

Os VLE são excelentes instrumentos para a aprendizagem, pois ao navegar nestes 
ambientes o aluno não só visualiza, mas participa, interage, coopera e constrói o seu 
próprio conhecimento (Jonassen, 2007). Papert (1980) denomina estes ambientes de 
micromundos, para os descrever como ambientes de aprendizagem exploratória onde o 
computador deve ser entendido como um objecto com o qual pensamos. Os VLE, sem 
carácter excepcional para a EV, permitem que o aluno tenha um papel preponderante na 
construção do seu próprio conhecimento e aprendizagem com uma maior escolha na 
relação como, quando e onde estudar, de acordo com os seus interesses individuais, 
estilos de aprendizagem e necessidades. O aluno tem mais autonomia e independência 
no modo como aprende e na quantidade de fontes de informação que tem ao seu alcance 
(BECTA, 2007).  

Para Salmon (2002) o sucesso da aprendizagem online reside na combinação 
equilibrada entre velhos, mas pertinentes, conceitos de aprendizagem e a implementação 
de inovações, aplicando o que de melhor nos oferecem as tecnologias baseadas na 
Internet.  

Ferramentas como a EV possibilitam que os alunos compreendam, expressem e 
representem visualmente ideias abstractas, possibilitando-lhes a utilização do seu 
sentido mais desenvolvido, constituindo-se assim como “andaimes” (Jonassen, 2007: 
225). Tal como já foi referido, a integração da EV, não foi perspectivada como único 
recurso que o professor poderia utilizar. Deste modo, não existiu um modelo 
predefinido na utilização da EV, o que levou a que numa mesma aula pudessem ser 
utilizados o Manual Escolar, a EV, o quadro “tradicional”, o quadro interactivo 
multimédia e as calculadoras gráficas, entre outros. A BECTA (2007) reforça esta 
situação como um benefício para a aprendizagem, “(…) with an IWB48 fostered 
enhanced understanding  of sequences and powerful modelling software helped pupils 
explore ‘what if…?’ scenarios and immediately see the consequences of their decisions 
and discern successful decisions. Immediate feedback encourage students to conjecture 
and keep exploring” (idem, p. 32). 

 
 

O estudo realizado 
 

O estudo realizado tinha como objectivo analisar o impacto da integração do 
LCMS EV na aprendizagem e no ensino da Matemática, em ambiente de sala de aula e 
extra aula (Santos, 2006). A investigação decorreu na Escola ES/3 de Carvalhos – Vila 
Nova de Gaia, durante seis meses, coincidindo com o 2º e 3º períodos do ano lectivo 
2005/2006, no contexto da disciplina de Matemática do 12º ano e envolveu 51 alunos de 
dois grupos (25 no Grupo I e 26 no Grupo II) e duas professoras, sendo uma delas a 
investigadora. A EV foi integrada na leccionação das unidades temáticas Funções 
(Unidade 1) e Trigonometria e Números Complexos49 (Unidade 2). Na concretização 
deste projecto procurámos encontrar resposta para as seguintes questões:  

                                                 
48 Interactive White Board 
49 Optámos por tratar a Trigonometria conjuntamente com os Números Complexos, como se tratasse de 
uma só unidade por forma a irmos ao encontro do que é feito ao nível do programa do Ministério da 
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• Que vantagens e/ou desvantagens encontram os alunos e os professores na 
integração da EV na sala de aula e como complemento à mesma? 

• Como reagem os alunos às diferentes abordagens dos conteúdos programáticos 
presentes no manual escolar e no LCMS EV? 

• Que aprendizagens efectuam os alunos com o recurso à EV? 
Pretendeu-se ainda averiguar a maneira como os alunos entendiam a integração 

destes novos ambientes virtuais de aprendizagem na escola e quais as mudanças 
educativas e sociais sentidas por todos os que nela coabitam.  

Atendendo à natureza do estudo desenvolvido, utilizámos uma amostra por 
conveniência [duas turmas de 12º ano do ensino secundário da ES/3 de Carvalhos e as 
respectivas professoras de Matemática] e adoptámos uma metodologia de estudo de 
caso caracterizado pela ausência de uma estrutura rígida, mantendo o carácter aberto, 
real e não controlado deste tipo de estudos (De Bruyne et al., 1975, apud Lessard-
Hébert et al., 1994), pois à medida que este vai decorrendo podem ser colocados de 
parte planos e ideias iniciais para darem lugar a outros que revelam ser mais adequados 
e, por isso, “à medida que [os investigadores] vão conhecendo melhor o tema em 
estudo, os planos são modificados e as estratégias seleccionadas” (Bogdan & Biklen, 
1994, 89-90).  

Os instrumentos que utilizámos para a recolha dos dados foram: (a) duas Fichas 
de Identificação (uma para os alunos e outra para as professoras); (b) um Questionário 
sobre as preferências de aprendizagem dos alunos; (c) dois Questionários de Opinião 
(um no final do 2º período - Q1 - e outro no final do ano lectivo - Q2); (d) uma grelha 
de observação, (e) notas de campo, entre outros documentos de registo escrito como, 
por exemplo, a planificação de tarefas e de conteúdos programáticos a leccionar, tendo 
em conta o que pretendíamos analisar. 

(a) A Ficha de Identificação dos alunos tinha como objectivo caracterizá-los e, 
por isso, integrava diferentes dimensões tais como: caracterização académica, 
conhecimentos de informática na óptica de utilizador, tipo de materiais 
utilizados como apoio ao estudo, a preferência pelo modo de estudar e o 
(des)conhecimento do projecto Escola Virtual em que estariam envolvidos. 
Na Ficha de Identificação das professoras era feita a caracterização 
académica, profissional e da literacia informática, a utilização das TIC nas 
aulas e o (des)conhecimento do projecto Escola Virtual, tal como aconteceu 
com os alunos. 

(b) O Questionário sobre preferências de aprendizagem50, caracterizava os alunos 
quanto à responsabilidade e atitudes que tinham relativamente à sua 
aprendizagem; a opinião que tinham sobre as metodologias e estratégias 
adoptadas pelo professor e o gosto pela complexidade e abordagens 
multidimensionais. 

(c) Os Questionários de Opinião tinham como objectivo registar a postura dos 
alunos no que respeita ao LCMS, à motivação experimentada, à 
interactividade, às implicações na aprendizagem e no estudo dos conteúdos 

                                                                                                                                               
Educação para a disciplina de Matemática. Assim, apesar de na Escola Virtual estes dois Temas 
aparecerem separados não os trabalhámos dessa forma. 
 
50 No Questionário sobre preferências de aprendizagem usámos uma escala de tipo 
Likert com cinco valores relacionados com o grau de acordo dos alunos relativamente à 
afirmação apresentada. 
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programáticos abordados, à eficácia da aprendizagem percebida e à utilização 
da EV fora das aulas.   

(d) A grelha de observação tinha como finalidade o registo de situações 
esporádicas que poderiam ocorrer durante a utilização da EV na sala de aula. 

(e) As notas de campo51 eram redigidas pelas professoras sempre que utilizavam 
a EV, integravam uma parte descritiva sobre a aula e outra reflexiva. Foram 
elaboradas ao longo do estudo e no final de cada unidade temática, era 
efectuado um balanço e uma reflexão sobre algumas questões52.  

Os instrumentos utilizados foram construídos por nós, não eram estandardizados 
e, por isso, procedemos à sua avaliação externa e interna. Na avaliação externa 
submetemos cada um à apreciação de especialistas na área, através de e-mail, 
acompanhando-os de uma descrição; na avaliação interna solicitámos a colaboração de 
sujeitos (alunos) que, não constituindo a amostra, possuíam características muito 
semelhantes. 

 
Vantagens e limitações identificadas na primeira versão do LCMS 

 
O estudo efectuado no sentido da prossecução dos objectivos a que nos 

propusemos e da interacção dos vários intervenientes revelou vantagens e limitações.  
No âmbito das limitações referimos que os aspectos menos favoráveis sentidos, 

foram: dificuldade no acesso ao LCMS; impossibilidades dos alunos acederem a alguns 
dos materiais colocados no LCMS; dificuldade na leitura de algumas páginas do LCMS, 
quando utilizado o QIM53, devido ao tamanho e à cor da letra utilizada em algumas 
partes do texto; falta de setas de ajuda à navegação no LCMS, contrariamente ao que é 
usual na maioria dos sites; mau funcionamento dos contadores de tempo bem como da 
barra de progressão dos alunos. 

Ao longo de todo o estudo existiram, também, e sobretudo, aspectos bastante 
positivos aos quais daremos o merecido relevo: interacção proporcionada entre alunos e 
professores; dinâmica das aulas; a abordagem de alguns conteúdos e o recurso à 
interactividade/animação dos gráficos; contexto de e-learning; possibilidade de 
comunicação assíncrona entre os membros da comunidade quer através do Fórum quer 
através de mensagem. Muitos dos sujeitos sentiram que a EV proporcionava uma maior 
interacção entre os alunos e as professoras e que a dinâmica das aulas e a forma como 
os conteúdos eram apresentados lhes suscitava um maior interesse. Deste modo, as 
professoras para além da necessidade de reequacionarem as suas funções sentiram que 
teriam de mostrar aos alunos que eram favoráveis às mudanças que estavam a ocorrer e 
acima de tudo que acreditavam no tipo de aprendizagem que lhes estavam a 
proporcionar. 

Gostaríamos de referir que os dados recolhidos ao longo do estudo foram sempre 
estudados por grupo (GI e GII), pois entendemos que seria conveniente fazer esta 
separação na análise dos dados, uma vez que os dois grupos trabalharam de forma 
independente.  
                                                 
51 Eram efectuados relatos detalhados de todos os dados que as professoras recolheram sempre que 
utilizaram a EV na sala de aula. 
52 Questões essas do tipo: desvios ao planeado; comparação entre as expectativas que existiam no início e 
o que emergiu no decurso da Unidade; o que aprenderam, etc. 
53 Quadro Interactivo Multimédia 
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Das secções disponibilizadas na EV: Sala de Aula, Testes e Fórum (cf. 2) e de 
acordo com a tabela 2 podemos observar as secções preferidas pelos sujeitos de cada um 
dos grupos.  

Tabela 1 – Secção da EV preferida pelos sujeitos (N=51) 

 

Constatámos, na tabela 1, que em ambos os grupos a secção preferida ao longo de 
todo o estudo foi a Sala de Aula (no Grupo I, 13 sujeitos no Q1 e 16 no Q2; no Grupo 
II, 18 sujeitos no Q1 e 19 no Q2). A preferência pelos Testes decresceu (no Grupo I, 12 
sujeitos no Q1 e 9 no Q2; no Grupo II, 4 sujeitos no Q1 e 2 no Q2) enquanto a 
utilização do Fórum pouco alterou ao longo do estudo (nenhum sujeito no Grupo I e 4 
sujeitos no Grupo II, passando a 5 sujeitos no Q2). Constatámos que os sujeitos, 
habitualmente, não acedem a Fóruns pois apenas um sujeito do GI referiu na Ficha de 
Identificação que já tinha utilizado esta ferramenta de comunicação. A acrescentar a 
este facto, esta secção foi muito pouco explorada nas aulas devido à escassez de tempo.  

Possivelmente, estas oscilações nas preferências dos sujeitos estão relacionadas 
com a inovação da interactividade permitida no LCMS durante o estudo das Funções 
(primeiro Tema a ser utilizado com a integração da EV) e, também, pelo facto do 
LCMS disponibilizar mais exercícios para Funções do que para Trigonometria e 
Números Complexos o que levou os sujeitos a preferirem o Manual Escolar para a 
resolução de exercícios. 

A EV, para cada Tema, disponibiliza diferentes Componentes: Introdução, 
Abordagem teórica, Demonstrações, Animações/interactividade nos gráficos e 
Exercícios.  

 
Tabela 2 – Os componentes que os sujeitos mais gostaram de utilizar (N=51) 

Grupo I (n=25) Grupo II (n=26) 
Q1 Q2 Q1 Q2 

Componente  

f % f % f % f % 
Introdução 1 4,0 0 0,0 0 0,0 1 3,8 

Abordagem teórica 3 12,0 6 24,0 3 11,5 3 11,5 

Demonstrações 9 36,0 15 60,0 5 19,2 9 34,6 

Animações/interactividade  

 

17 68,0 14 56,0 23 88,5 26 100,0 

Exercícios 6 24,0 16 64,0 7 26,9 6 23,1 
 

De acordo com a tabela 2, é possível constatar a heterogeneidade dos grupos.  
Nas Demonstrações notou-se um acréscimo na preferência dos sujeitos em ambos 

os grupos: do Q1 para o Q2, no Grupo I, esse acréscimo é de 6 sujeitos (passa de 9 para 
15) e no Grupo II é de 4 sujeitos (passa de 5 para 9). A esta alteração pode estar 
associado o facto de em Trigonometria e Números Complexos ser exigido, a nível 
programático, que o aluno seja capaz de demonstrar algumas propriedades. Para além 

                    Q2 Grupo I (n=25) Total  Grupo II (n=26) Total  

Q1 Sala de Aula Testes Fórum   Sala de Aula Testes Fórum   

Sala de Aula 13 0 0 13 18 0 0 18 

Testes 3 9 0 12 1 2 1 4 

Fórum 0 0 0 0 0 0 4 4 

Total                 Q2   16 9 0 25 19 2 5 26 
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disso, na Trigonometria e Números Complexos, contrariamente ao que acontece com 
alguns conteúdos programáticos, a EV apresenta as demonstrações de modo distinto ao 
que é apresentado no manual escolar.  

No que se refere ao componente preferido, os dois grupos são distintos pois, 
apesar de Animações/interactividade nos gráficos ser o preferido em ambos os grupos, a 
evolução do Q1 para o Q2 não manteve a mesma tendência uma vez que no Grupo I 
diminuiu de 17 para 14 e no Grupo II aumentou de 23 para 26 sujeitos. No Grupo I, esta 
tendência apenas permanece relativamente à Introdução pois o sujeito que o preferia no 
Q1, deixa de o fazer no Q2. Nos restantes componentes verifica-se uma evolução na sua 
utilização pelos sujeitos, do Q1 para o Q2. Assim, a Abordagem teórica passa de 3 para 
6 e os Exercícios de 6 para 16. No Grupo II, um sujeito passa a preferir, no Q2, a 
Introdução, a Abordagem teórica não sofre qualquer alteração do Q1 para o Q2 (3 
sujeitos) e os Exercícios passaram a ser preferidos por 6 sujeitos no Q2 face aos 7 no 
Q1. 

A integração da EV na aula podia ser feita com recurso a três meios: com o 
quadro interactivo, com os computadores ou com o quadro interactivo e os 
computadores. 

Como podemos verificar na tabela 3, em ambos os Questionários de Opinião, a 
maioria dos sujeitos preferia a integração da EV nas aulas com o quadro interactivo e os 
computadores. Apesar de se registar um ligeiro decréscimo do Q1 para o Q2 (de 19 para 
18 sujeitos do Grupo I e de 17 para 15 sujeitos do Grupo II). 

 

Tabela 3 – Preferência pelo meio de integração da EV na sala de aula (N=51) 

Q2 Grupo I (n=25) Grupo II (n=26) 
Q1 Apenas 

quadro 
interactivo 

Apenas  

com os 
computadores 

Quadro 
interactivo e 

computadores 

 

Total 

 

Apenas 
quadro 

interactivo 

Apenas  

com os 
computadores 

Quadro 
interactivo e 

computadores 

 

Total 

 

Apenas 
quadro 
interactivo 

 

6 

 

0 

 

0 

 

6 

 

8 

 

0 

 

0 

 

8 

Apenas com 
os 
computadores 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

Quadro 
interactivo e 
computadores 

 

1 

 

0 

 

18 

 

19 

 

2 

 

0 

 

15 

 

17 

  Total         Q2               7 0 18 25 11 0 15 26 
 

Contrariamente, a utilização exclusiva do quadro interactivo aumentou na 
preferência dos sujeitos do Q1 para o Q2 passando de 6 para 7 no Grupo I e de 8 para 11 
no Grupo II. Apenas um sujeito do Grupo II, no Q1, indicou preferir a integração da EV 
nas aulas com o recurso exclusivo aos computadores. 

Já anteriormente verificámos que os sujeitos se sentiram motivados para a 
utilização da EV e, por isso, quisemos saber quais as implicações que daí poderiam 
surgir na aprendizagem da Matemática.  

Concluímos através dos dois questionários que nenhum sujeito se “Desinteressou 
pela matéria” quando estudou Funções ou Trigonometria e Números Complexos (tabela 
4).  
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Tabela 4 – Motivação sentida no estudo das matérias leccionadas (N=51) 

Q2 Grupo I (n=25) Total  Grupo II (n=26) Total  
Q1 Interessou-

se mais pela 
matéria 

Foi 
indiferente 

Desinteressou-se 
pela matéria 

  Interessou-
se mais pela 

matéria 

Foi 
indiferente 

Desinteressou-se 
pela matéria 

  

Interessou-se 
mais pela 
matéria 

 

16 

 

4 

 

0 

 

20 

 

14 

 

3 

 

0 

 

17 

Foi indiferente 0 5 0 5 0 9 0 9 

Desinteressou-se 
pela matéria 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Total              Q2 16 9 0 25 14 12 0 26 

 
A análise da tabela 4, leva-nos a concluir que a maioria dos sujeitos (20 do Grupo 

I e 17 do Grupo II, no Q1; 16 do Grupo I e 14 do Grupo II, no Q2), “Interessou-se mais 
pela matéria”. Destes, 16 do Grupo I e 14 do Grupo II mantiveram a sua opinião do Q1 
para o Q2 tendo-se, por isso, verificado um pequeno decréscimo do Q1 para o Q2. 

Dado que a maioria dos alunos considerou a EV como um factor positivo na sua 
aprendizagem, entendemos que deveríamos indagar acerca das implicações que os 
Componentes disponibilizados para o estudo das Funções e de Trigonometria e 
Números Complexos poderiam ter na compreensão da matéria (tabela 5).  

 

Tabela 5 – A influência dos recursos disponibilizados na EV na compreensão da matéria (N=51) 

                   Q2 Grupo I (n=25) Total  Grupo II (n=26) Total  
Q1  

Facilitaram a 
compreensão 

Não 
influenciaram 

a 
compreensão 

 

Dificultaram 
a 

compreensão 

   

Facilitaram a 
compreensão 

Não 
influenciaram 

a 
compreensão 

 

Dificultaram 
a 

compreensão 

  

Facilitaram a 
compreensão 

 

20 

 

0 

 

0 

 

20 

 

24 

 

0 

 

0 

 

24 

Não 
influenciaram a 
compreensão 

 

1 

 

4 

 

0 

 

5 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

Dificultaram a 
compreensão 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total       Q2   21 4 0 25 24 2 0 26 

 

A grande maioria dos sujeitos (no Grupo I, 20 sujeitos no Q1 e 21 no Q2; no 
Grupo II, 24 sujeitos no Q1 e Q2), em ambos os grupos, considerou que a influência da 
EV foi positiva, pois os conteúdos disponibilizados para Funções e de Trigonometria e 
Números Complexos contribuíram para facilitar a compreensão da matéria.  

Lemos (1998 apud Rosário, 2005) considera que a promoção do envolvimento 
relacional em sala de aula requer, entre outros factores, que se reserve algum tempo para 
a interacção com os alunos. A integração da EV no processo de ensino-aprendizagem 
promove esta interacção, os alunos beneficiam de um contexto educativo onde há lugar 
a um ensino mais activo e concreto, com uma aprendizagem mais centrada no aluno e 
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na procura de respostas para questões, dando assim uma maior importância ao modelo 
ARCS54 de Keller (1987). Mas será este o único modelo de aprendizagem adoptado na 
“presença” das tecnologias? Num estudo realizado, Zhao (2007) reconheceu que nem 
sempre é esse o modelo de aprendizagem adoptado tendo constatado que os professores 
integram as TIC nas suas aulas com abordagens distintas, desde a que é centrada no 
professor até à que é centrada no aluno. Os alunos têm um papel mais activo e sentem 
que são, a par com o professor, responsáveis pela construção do seu próprio 
conhecimento sentindo-se mais responsáveis pela sua aprendizagem. 

Admitindo que as TIC têm em si mesmas um certo dinamismo e estão em posição 
de induzir um certo número de condutas e de comportamentos, é preciso que a escola 
utilize, ela própria, o poder de atracção que estes meios exercem sobre os alunos. Há 
que aproveitar o contributo da escola para que, desde o início, os alunos se familiarizem 
com as TIC (Morgado & Carvalho, 2004) e possam, através delas, “construir o 
conhecimento, atitudes e valores e adquirir competências” (MSI, 1997, p. 33). Volman 
(2005) considera que “the way in which ICT will influence education should be a 
question of pedagogical and educational choices” (idem, p. 20), acrescentando que a 
utilização das TIC torna a educação mais “lifelike and exciting” (idem, p. 21).  

Por fim, averiguámos a opinião dos alunos em relação à experiência com a EV 
(tabela 6). 

 

Tabela 6 – Opinião dos sujeitos em relação à experiência da EV (N=51) 

Grupo I (n=25) Grupo II (n=26) Total Opinião sobre a experiência com a 
Escola Virtual  f % f % f % 
Muito positiva 1 4,0 6 23,1 7 13,7 

Positiva 22 88,0 20 76,9 42 82,4 

Indiferente 2 8,0 0 0,0 2 3,9 

 
Conforme podemos observar na tabela 6, a grande maioria dos sujeitos (96,1%) 

tem uma atitude “Muito positiva”/“positiva” sobre a experiência com a EV (88% do 
Grupo I e 76,9% do Grupo II considerou a experiência “positiva” e 4% dos sujeitos do 
Grupo I considerou a experiência “Muito positiva” face aos 23,1% do Grupo II). 
Nenhum dos sujeitos classificou negativamente a experiência e apenas uma reduzida 
percentagem (somente 8% do Grupo I) dos sujeitos considerou-a como “Indiferente”.  

Dos dados recolhidos, pudemos verificar que em ambos os grupos registou-se um 
acréscimo na utilização da EV fora das aulas (no Grupo I, 14 sujeitos no Q1 e 16 no Q2; 
no Grupo II, 15 sujeitos no Q1 e 18 no Q2). Os restantes sujeitos não utilizaram a EV 
fora das aulas por não terem acesso à Internet em casa. Constatámos que, fora das aulas, 
a utilização da EV não era uma prática tão comum como desejaríamos pois os sujeitos 
de ambos os grupos utilizavam a EV no máximo 2 a 3 dias por semana. Gostaríamos de 
acrescentar que este projecto constituiu uma experiência completamente inovadora para 
estes alunos que, até ao momento, nunca tinham utilizado este tipo de ferramentas no 
auxílio à sua aprendizagem.  
 
 
                                                 
54 As quatro componentes do modelo ARCS da motivação são: Atenção, Relevância, Confiança e a 
Satisfação. 
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As vantagens da nova versão do LCMS 
 

A nova versão do LCMS Escola Virtual55, apresenta novas e vantajosas 
funcionalidades face à versão anterior. O acesso ao LCMS é feito através de um código 
de identificação da escola, do utilizador e da respectiva password (figura 2). Depois de 
aceder, o utilizador56 tem acesso imediato à página apresentada na figura 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Homepage de acesso ao LCMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Homepage do professor com apresentação de todas as funcionalidades do LCMS 
 

                                                 
55 URL da Escola Virtual http://escolas.escolavirtual.pt 
56 A plataforma disponibiliza três perfis: administrador, professor e aluno. Daremos um maior destaque às 
funcionalidades do perfil de professor, por considerarmos que é neste que existem mais alterações e 
vantagens na nova versão da plataforma. 
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A página apresentada na figura 3 corresponde à página inicial do perfil do 
professor onde lhe são apresentadas, através de separadores, múltiplas funcionalidades 
da plataforma. Neste separador – página inicial – pode criar tarefas para os alunos, 
visualizar a listagem dos seus nomes e o horário semanal, associar novos eventos na 
agenda, alterar, remover e avaliar tarefas, visualizar os conteúdos da disciplina, atribuir 
notas, avaliar a assiduidade, escrever comentários, analisar relatórios e estatísticas. No 
separador recursos pode visualizar os conteúdos disponíveis e navegar entre eles, criar 
aulas interactivas e fichas de trabalho ou testes tendo por base os recursos 
disponibilizados pela Escola Virtual. No separador correio pode comunicar de forma 
assíncrona com todos os elementos da comunidade virtual. 

A plataforma combina diferentes estruturas na organização da informação: a 
estrutura em rede, que está sempre presente e a estrutura linear, disponível apenas em 
algumas páginas. Deste modo, a estrutura em rede permite que o utilizador passe de 
uma secção para outra qualquer, o que lhe propicia total liberdade na navegação e uma 
maior interacção devido às múltiplas ligações possíveis (Carvalho, 1999). 

Dos perfis existentes no LCMS apenas vamos abordar os de professor e o de 
aluno. 

As principais funcionalidades do LCMS são:  

• Manual interactivo – constituído pelas aulas, agrupadas por temas, que abrangem 
todos os conteúdos programáticos da respectiva disciplina, com recurso a 
animações, simulações, interactividades, vídeos e locuções; 

• Centro de recursos – complementar ao manual interactivo, disponibiliza 
documentos tais como exames nacionais, tabelas fórmulas, biografias, entre 
outros;  

• Testes e exercícios – simulação de provas reais, com possibilidade de definição 
do limite de tempo e do número de questões. No final, é apresentado um resumo 
com a classificação do resultado obtido, sendo possível visualizar as soluções 
das questões cuja resposta estava errada; 

• Correio – área disponibilizada para comunicação assíncrona entre todos os 
elementos da comunidade; 

• Agenda – local onde pode organizar todas as suas tarefas/apontamentos; 
• Controlo de resultados e progresso – o professor tem acesso a toda informação, 

através de relatórios de evolução, relativa ao tempo despendido em cada aula, à 
percentagem de questões respondidas correctamente, ao número de tentativas de 
resposta que o aluno fez até acertar na resposta de uma questão, bem como o 
número de vezes que recorreu a dicas para encontrar a resposta correcta; 

• Editor de questões – base de dados (questões) que o professor pode utilizar para 
elaboração de fichas e testes a serem realizados online e/ou por escrito 
(possibilidade de impressão dos documentos elaborados); 

• Editor de aulas – os conteúdos das aulas assemelham-se a objectos de 
aprendizagem e pelo seu grau de granularidade permitem que o professor possa 
editar, construir e reorganizar o manual interactivo, adequando-o às suas 
necessidades e às dos seus alunos. Pode adicionar, por isso, outros materiais aos 
já existentes através de ligações internas e/ou externas. 

O professor possui privilégios de monitorização sobre o desempenho dos seus 
alunos/turmas, bem como de avaliação, comunicação e partilha de informação. Assim, 
pode: criar e atribuir tarefas aos alunos, possibilitando-lhe visualizar e verificar as 
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tarefas resolvidas; controlar (estabelecendo data de início e de fim) e avaliar os 
trabalhos dos alunos/turma; obter diferentes relatórios/estatísticas acerca do 
desempenho dos seus alunos/turma; editar os recursos disponibilizados; adicionar os 
seus próprios materiais; partilhar informação com os alunos/turma e contactar de modo 
assíncrono os seus alunos, enviando e recebendo mensagens. Por forma a visualizarmos 
melhor todas as funcionalidades que são disponibilizadas, ao professor, na plataforma, 
elaboramos o esquema que é apresentado na figura 1. 
  

 

Figura 4 – Funcionalidades inerentes ao perfil do professor no LCMS 

O aluno tem a possibilidade de: visualizar os materiais de cada disciplina; realizar 
as tarefas atribuídas pelo professor; conhecer os resultados do seu trabalho; consultar o 
horário e a agenda e, trocar mensagens com os professores e os restantes colegas. A 
acrescentar, entendemos que o aluno tem a possibilidade de usufruir de um novo 
conceito de aprendizagem, mais motivador e eficaz. 
 
 

Conclusão 
 

Ao longo deste texto abordamos a utilização das plataformas de e-learning no 
apoio ao ensino e à aprendizagem, em contextos que consideramos cada vez mais 
inovadores. Reflectimos a integração da Escola Virtual (EV) nas práticas pedagógicas 
de Matemática. Apresentamos um estudo realizado, referimos as opções da 
investigação, as implicações dos componentes disponibilizados no LCMS, a motivação 
experimentada e mostramos alguns dos resultados obtidos ao longo deste estudo. 
Reflectimos nas vantagens e limitações da primeira versão da EV – utilizada no estudo 
efectuado em 2005/2006 e aqui apresentado – e, por fim, referimos as vantagens que 
consideramos existirem na nova versão da EV.  
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Para Carvalho (2007) a utilização deste tipo de ferramentas exige do professor 
“criatividade e muita dedicação para conceber e dinamizar actividades” (idem, p. 15). 
Sentimos que a utilização da EV – apesar de estar em ligeira “vantagem” em relação a 
outras ferramentas similares por disponibilizar conteúdos adequados a cada disciplina 
com actividades interactivas – exige igualmente do professor um conhecimento da 
tecnologia acrescido de uma maior disponibilização do seu tempo na preparação dos 
seus materiais e consequentemente das suas aulas. Acreditamos que os professores estão 
mais sensibilizados na promoção destes ambientes de aprendizagem e que neste 
contexto educacional todo o processo de ensino-aprendizagem pode ser independente do 
tempo e do espaço (Volman, 2005). E, é nesta simbiose da aprendizagem a distância 
com a aprendizagem presencial – na sala de aula ou fora desta – que emerge o conceito 
de educação distribuída.  

Conscientes dos diferentes caminhos de ensino e de aprendizagem, da variedade e 
da versatilidade dos materiais de ensino, acreditamos que estes contribuem de forma 
muita positiva para que os alunos se sintam mais motivados, mais responsáveis na 
construção da sua aprendizagem e do seu conhecimento, e, assim, encarem a escola 
como um local atractivo. Apesar dos “riscos” que lhes são inerentes, estamos convictas 
que os professores mantêm um espírito aberto e continuarão a abraçar estas inovações 
fomentando situações em que todos [os intervenientes] se envolvam, ampliando 
condições capazes de desenvolver nos alunos pensamentos de ordem superior, só assim 
serão capazes de reflectir e inovar nas práticas pedagógicas. 
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Resumo: A disciplina semestral Auto - Formação pelo Uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação é oferecida a alunos do Mestrado Profissional em Ensino da Matemática da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e tem como objetivo principal a apropriação, pelo aluno-professor, 
de conhecimentos básicos necessários de recursos de novas tecnologias que lhes permitam utilizá-los em 
sua própria formação com apoio teórico e pesquisas subjacentes. O princípio orientador é o de 
possibilitar a aprendizagem colaborativa e o compartilhamento do conhecimento, pois consideramos que 
a aprendizagem não é um processo solitário. Em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), a 
interação entre os participantes multiplica as oportunidades para a troca de saberes e compartilhamento 
das idéias. Os participantes ficam envolvidos em um contexto de aprendizagem que lhes propõe 
problemas e, em suas resoluções, formular hipóteses, observar e rever suas concepções anteriores, tomar 
decisões, num diálogo permanente com a realidade de sua prática docente. Os objetivos da formação 
continuada destes alunos professores vão além do desenvolvimento de uma formação apoiada na 
apropriação de pesquisas sobre tecnologias e sua interface com a Educação Matemática, como também 
ampliar, aprofundar e aprimorar o processo de formação destes profissionais para que possam 
transformar sua prática profissional. A metodologia adotada caracteriza-se como design-based research 
segundo a qual os experimentos de ensino permitem o desenvolvimento e compreensão de "ecologias de 
aprendizagem" e a análise de seus diversos elementos em conjunto que possam subsidiar novas 
propostas. Apresentamos assim, uma reflexão e análise da formação de professores de matemática em 
um ambiente virtual de aprendizagem. O uso deste ambiente permitiu, além do rompimento dos 
obstáculos de tempo e distância, um trabalho interativo e colaborativo com resultados bastante positivos. 
Concluímos que uma proposta de formação, na qual se faz uso da própria tecnologia para melhorar a 
prática docente e seu uso, representa um espaço significativo de desenvolvimento para o profissional da 
educação, em especial da educação matemática. 

 
 

Introdução 
 
O Programa de Estudos Pós Graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo PUC/SP é composto por três cursos de Pós 
Graduação Stricto Sensu: Mestrado Profissional em Ensino da Matemática; Mestrado 
Acadêmico em Educação Matemática e Doutorado em Educação Matemática. Os alunos 
deste Programa são, em sua maioria, professores da rede pública de ensino e, embora 
raros aqueles com nenhuma experiência com o uso de alguma tecnologia, suas 
dificuldades emergem quando colocados em situações que necessitam de elaboração e 
realização de ações com o seu uso.  

Para os alunos do Mestrado Profissional em Ensino da Matemática se oferece, 
entre outras, a disciplina semestral Auto-Formação pelo Uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs), que tem como objetivo principal a apropriação, pelo 
aluno-professor, de conhecimentos básicos necessários de recursos de tecnologias que 
lhes permitam utilizá-los em sua própria formação com apoio teórico e pesquisas 
subjacentes.  
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Como professora regular desta disciplina em cinco turmas semestrais há três anos, 
entendo que o princípio orientador deva ser o de possibilitar a aprendizagem 
colaborativa e o compartilhamento do conhecimento e das práticas docentes destes 
alunos, pois consideramos que a aprendizagem não é um processo solitário.  

Os objetivos da formação continuada destes alunos professores são, além do 
desenvolvimento de uma formação apoiada na apropriação de pesquisas em TICs e sua 
interface com a Educação Matemática, também ampliar, aprofundar e aprimorar o 
processo de formação destes profissionais para que possam transformar sua prática 
profissional.  

Borba, Malheiros & Zulatto (2007, pp. 31-32) afirmam que: 
Pensar a formação continuada do professor deve, então, considerar 
aspectos relevantes de sua experiência profissional, fazendo com que o 
professor reflita de forma constante e criticamente sobre sua prática. E os 
processos de formação podem se constituir de espaço para essa reflexão, 
além de impulsionar o professor a desenvolver sua capacidade de intuir, 
levantar hipóteses, refletir, analisar, organizar, etc.  

Deste modo, temos como questão fundamental em nosso trabalho, identificar as 
possibilidades e os limites da integração da tecnologia, pelos alunos deste programa, nas 
atividades desenvolvidas nas disciplinas e procurar minimizar as dificuldades 
emergentes ao inserir este professor em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
que permite um trabalho interativo e colaborativo. 

Apresentamos assim, no texto que se segue, uma reflexão e análise desta 
formação continuada de professores de matemática pelo uso das tecnologias da 
informação e comunicação em um Ambiente Virtual de Aprendizagem e procuramos 
destacar, por meio dos depoimentos dos alunos, a importância de envolvê-los em um 
contexto de aprendizagem que lhes permite propor problemas, formular hipóteses, 
observar e rever suas concepções anteriores, tomar decisões, num diálogo permanente 
com a realidade de sua prática docente. 
 
 

Sobre o ambiente virtual de Aprendizagem 
 

Nas primeiras turmas que trabalhamos foi utilizado um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), denominado TelEduc57 e nas três últimas turmas estamos a usar 
o ambiente Moodle58 utilizado na instituição onde o curso é oferecido. 

Em um ambiente virtual de aprendizagem a interação entre os participantes 
multiplica as oportunidades para a troca de saberes e compartilhamento das idéias. O 
uso deste ambiente permite, além do rompimento dos obstáculos de tempo e distância, 
um trabalho interativo e colaborativo com resultados bastante positivos. O tempo de 
aprendizagem para cada um de nós é diferente e a realização de atividades 
disponibilizadas em um ambiente virtual de aprendizagem possibilita o respeito a este 
tempo. 

                                                 
57 TelEduc – Software distribuído pela GNU-General Public License, que é um ambiente para realização 
de cursos a distância através da internet. Desenvolvido pelo Nied (Núcleo de Informática Aplicada à 
Educação) e Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
58 http://www.moodle.pucsp.br 
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A metodologia adotada caracteriza-se como design-based research segundo os 
autores Cobb, Confrey, Disessa, Lehrer & Schauble (2003) para os quais os 
experimentos de design visam contribuir para o desenvolvimento e compreensão de 
"ecologias de aprendizagem", ou seja, de sistemas complexos que envolvem múltiplos 
elementos de naturezas distintas que enfatizam a natureza interativa dos contextos 
investigados e a importância da análise de seus diversos elementos em conjunto. 

Assim, design-based research pode ser entendida como um progressivo 
aprimoramento da investigação que consiste em aplicar uma primeira versão de um 
projeto para que seja possível verificar e analisar como ocorre e, posteriormente, seja 
revisto de maneira constante com base nas experiências colhidas e avaliadas, até que os 
obstáculos sejam minimizados. Observamos que a metodologia design-based research 
não se destina apenas ao aprimoramento da prática, mas deve abordar também teorias, 
perguntas e questões para que possa ser modificado tanto na teoria como na prática.  

Há de ser ter em conta, no design do curso, a proposta pedagógica da disciplina, 
seu conteúdo e a análise das possibilidades de interação que permitem ao professor 
acompanhar o desenvolvimento dos alunos individualmente e em grupo, suas 
expectativas e suas reflexões sobre a construção de seu conhecimento. 

O fórum, diário de bordo e o correio são as ferramentas que fornecem melhores 
subsídios para o acompanhamento da participação dos alunos, pois pode se verificar se 
os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados e os impactos identificados pelos 
próprios alunos em seu desenvolvimento profissional. 

Um ambiente virtual de aprendizagem quando utilizado como ferramenta de 
suporte ao aluno, como acontece nos casos onde fóruns de suporte técnico ou de 
dúvidas são criados para soluções de problemas tecnológicos ou problemas mais gerais, 
as mensagens podem fornecer subsídios que orientam para a criação de ações 
complementares e auxiliem o aluno a apropriar-se adequadamente das tecnologias 
utilizadas na disciplina.  

Para alguns alunos foi uma novidade a utilização de um ambiente virtual de 
aprendizagem para dar suporte ao desenvolvimento de suas atividades e, como 
ressaltam Bairral e Rodriguez (2005), que os educadores, mesmo com escassa 
experiência em processos de formação a distância mediados pelas ferramentas da 
internet, podem interagir, trabalhar colaborativamente e resignificar 
metacognitivamente aspectos do seu conhecimento profissional. 

É gratificante perceber os resultados com o uso deste ambiente, pois mesmo 
aqueles professores arredios ao uso do computador se encantam quando percebem o 
desabrochar de sua própria habilidade. Gratificante também ao constatar a ruptura do 
silêncio destes aprendizes ao expor em diários e fóruns, reflexões que repercutem em 
sua prática e formação a interagir com os demais numa rede colaborativa. 

Depoimentos dos alunos-professores refletem a experiência vivenciada e as 
estratégias utilizadas indo ao encontro da afirmação de Nóvoa (1997, p.26) para o qual a 
troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, 
nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 
formador e de formando. 

Com o desenvolvimento dos trabalhos era importante reconhecer como um 
ambiente virtual de aprendizagem pode contribuir para uma formação continuada e 
permitir o registro da reflexão. Como afirma Nóvoa (1997, p.26): 

O paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que reflete sobre a sua 
prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática, é o paradigma hoje em 
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dia dominante na área de formação de professores. Por vezes é um paradigma 
um bocadinho retórico e eu, um pouco também, em jeito de brincadeira, mais 
de uma vez já disse que o que me importa mais é saber como é que os 
professores refletiam antes que os universitários tivessem decidido que eles 
deveriam ser professores reflexivos. Identificar essas práticas de reflexão – que 
sempre existiram na profissão docente, é impossível alguém imaginar uma 
profissão docente em que essas práticas reflexivas não existissem – tentar 
identificá-las e construir as condições para que elas possam se desenvolver. 

Concluímos, com a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem, que uma 
proposta de formação, na qual se faz uso da própria tecnologia para melhorar a prática 
docente e seu uso, representa um espaço significativo de desenvolvimento para o 
profissional da educação, em especial da educação matemática. 
 
 

Sobre conteúdos matemáticos 
 

Os conteúdos matemáticos desenvolvidos vão ao encontro de uma formação 
prática, com propostas de atividades nas quais o tema abordado solicita o despertar de 
um conhecimento construído há tempos, talvez em uma graduação.  

Segundo Pais (1999, p. 20): 
É o conjunto das criações didáticas que evidencia a diferença que há entre o 
saber científico e o saber ensinado. É nesse sentido que Astolfi e Develay 
(1990) observam a existência de uma epistemologia do professor, que a rigor se 
relaciona com a epistemologia da ciência, mas que jamais pode ser identificada 
por ela. Quando olhamos para essa epistemologia que sustenta toda a prática 
pedagógica, percebemos em seu interior todo um conjunto de crenças que, 
normalmente, acabam enrijecidas pelo tempo e podem determinar um olhar 
puramente pessoal sobre a ciência ensinada.  

Foram propostas atividades com conteúdos sobre funções, geometria e álgebra e a 
inserção do uso de respectivos softwares de apoio ao ensino e aprendizagem destes 
conteúdos.  

As expectativas nesta direção eram muitas e um ponto fundamental nos 
depoimentos dos alunos professores. 

(P2) Acredito que o uso das tecnologias na sala de aula ajuda a entender um 
pouco a matemática, no sentido de conceitos e principalmente visualizar 
algumas situações em que a construção no papel é um pouco complicada. 
Sendo assim venho para esse curso com a expectativa de conhecer alguns 
sofwares que me "conectem" com um pouquinho destas situações. Acredito 
aprender não somente a manuseá-lo, mas também como estruturar um caminho 
para ensinar alguns conteúdos. 

No estudo de funções foram explorados os programas de domínio público 
Winplot59, Graphmatica60 e o Graph61 nos quais foram trabalhados seus recursos, suas 
possibilidades e limitações. Seguem alguns depoimentos:  

                                                 
59 http://www.mat.ufpb.br/~sergio/winplot/winplot.html  
60 http://graphmatica.apoioamatematica.net/ 
61 http://www.padowan.dk/graph/  
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(P1)Utilizamos o Graphmatica para construção de gráficos e análise do 
"comportamento" dos mesmos, conforme alteração dos coeficientes numéricos. 
Houve problemas quando da determinação de intervalos: mesmo para um x 
fora do domínio era calculado o valor da função. 

(P2) Realizamos as atividades propostas no Software Winplot. As atividades 
eram relacionadas com equações paramétricas e analisamos a trajetória de um 
ponto em relação a equação. Não conhecia este software, por esta razão tive 
um pouco de dificuldade. Realizei inicialmente uma exploração das 
ferramentas do software para me familiarizar. Em seguida realizei as 
atividades. 

Na exploração da Geometria Dinâmica os programas Cabri-Géomètre62 e 
Geogebra63 foram os escolhidos para exploração pelo fato do primeiro estar presente na 
maioria das escolas e, o segundo, ser de acesso livre e prático na sua utilização.  Os 
depoimentos refletem dois momentos destas atividades. 

(P2) .. terminamos as atividades do Cabri e iniciamos a atividade referente a 
exploração de outros softwares de geometria dinâmica, como o régua e 
compasso e geogebra. Realizamos algumas atividades no Geogebra e 
concluímos as mesmas, colocando no ambiente. Achei muito interessante pois 
proporcionou novos conhecimentos sobre Geometria Dinâmica. 

(P4) Fizemos as atividades do Cabri. É sempre bom fazer atividades no Cabri... 
pensar em como cada uma das atividades foi construída faz com que reflitamos 
e repensemos as propriedades de cada figura... sempre me inspira em novas 
idéias. 

Complementando as atividades de geometria foi solicitado a cada aluno um 
trabalho de síntese dos artigos do livro Geometria Dinâmica, publicado em 2003 pela 
Associação dos Professores de Matemática (APM) de Portugal e que contém traduções 
para o português de textos do livro Geometry Turned On!. Cada aluno deveria preparar 
um seminário e apresentar, aos demais, a proposta e desenvolvimento do tema 
escolhido, inclusive com o dinamismo das construções elaboradas pelo autor de cada 
artigo.  

Os seminários foram altamente produtivos e interessantes ao permitiram um olhar 
diferenciado às possibilidades de exploração de conteúdos matemáticos com a utilização 
de alguns programas como foi ressaltado nos depoimentos. 

(P2) ..foram iniciadas as apresentações dos artigos. Foi bem produtivo, 
pois tivemos a oportunidade de conhecer vários artigos que tratam do 
software de Geometria Dinâmica. Realizei a apresentação do meu 
artigo: O papel da demonstração na investigação em Geometria 
realizada em computador: algumas reflexões pessoais, que tratava da 
reflexão do autor sobre a demonstração em Matemática, porém 
utilizando o software de geometria dinâmica para realizar conjecturas, 
que permitem constatar a veracidade do que pretende demonstrar. 

Procuramos romper com a epistemologia destes professores que segundo Becker 
(1993 apud Pais, 1999) é de natureza essencialmente empírica e que normalmente é 
muito difícil para o professor se afastar dessa posição.  
 

                                                 
62 http://www.cabri.com 
63 http://www.geogebra.org 
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Sobre o apoio teórico 

 
Todos os temas propostos tinham como apoio, textos teóricos e pesquisas 

realizadas sobre o uso das TICs no ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 
para subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos.  

A leitura, análise e reflexão destes textos, inseridos no ambiente virtual de 
aprendizagem, foram fundamentais para a formação destes alunos professores, pois 
trouxeram respostas a muitas dúvidas e questionamentos.  

O depoimento abaixo de um aluno reflete estes momentos: 
(P5)Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a professora pela sua organização 
e de ter me dado a oportunidade de trabalhar, ou melhor, de conhecer vários 
softwares dinâmicos. Bem, conhecer a geometria dinâmica foi um dos pontos 
mais importantes desse meu curso de Mestrado. Sempre tive medo de trabalhar 
com softwares talvez por me considerar incompetente com novas tecnologias 
ou sei lá, acho que era medo mesmo. Mas, acho que estou conseguindo e estou 
muito feliz com tudo que aconteceu. Semana passada desenvolvi com os alunos 
de uma das escolas que trabalho, através do Winplot, o gráfico da função do 
primeiro grau e foi muito emocionante a reação deles. Todos deram palpites e 
a participação foi total. Sei que não foi o melhor caminho pois deveria 
preparar alguma tarefa para que os alunos desenvolvessem sozinhos, mas 
tentei assim mesmo e foi muito bom. Agora já sei que as minhas aulas serão, 
parte delas, através de softwares. O tratamento no desenvolvimento da aula foi 
muito bom. Sinceramente estou muito feliz e também, muito agradecido a 
senhora. Obrigado por me deixar claro que só com leituras, organização e 
persistência alcançamos nossos objetivos. Valeu!!!!!! 

Alguns destes textos tratavam do uso das TICs nas escolas, outros sobre 
dificuldades de ensino e aprendizagem nos conteúdos trabalhados específicos da 
matemática, sobre teorias da aprendizagem, sobre o uso da Internet na educação e 
escolas, também sobre como administrar o tempo e ser um professor pesquisador, etc.  

Foi importante para estes alunos reconhecerem que sua prática docente pode ser 
aperfeiçoada e fundamentada com a leitura e reflexão de resultados de estudos e 
pesquisas já realizados e que o uso das TICs na Educação Matemática permite 
introduzir, exemplificar e explorar conceitos matemáticos de uma maneira dinâmica e 
motivadora. 
 
 

Sobre o uso da internet 
 

Uma das dificuldades já conhecida na literatura e apontada por alguns alunos 
deste curso, trata das dificuldades do uso da Internet na educação. São dificuldades para 
o próprio uso na pesquisa e de sua utilização em sala de aula. 

(P6) [...] minha maior expectativa é a de adquirir novos conhecimentos para 
estar trabalhando com os alunos em sala de aula e também no ambiente 
computacional. Também espero neste curso conseguir ter uma visão melhor de 
como pesquisar em sites seguros e confiáveis, pois já percebi que realmente 
isso é muito importante. 
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Para tentar minimizar estas dificuldades, após a construção de uma webgrafia, ou 
seja pesquisas de endereços na internet sobre tecnologias e educação matemática, foram 
estudadas algumas WebQuests com conteúdos matemáticos analisando seus objetivos e 
estrutura. 

Como afirmam Abar & Barbosa (2008) a tecnologia educacional WebQuest é uma 
técnica de ensino com o uso da Internet que permite a criação de ambientes de 
aprendizagem próximo ao nosso modelo ideal. Foi proposta em 1995 por Bernie Dodge, 
professor da San Diego State University e destina-se à educação presencial com 
participação ativa dos alunos sob orientação do professor estendendo-se pela pesquisa 
guiada na Internet.  

A proposta inserida no curso foi solicitar a criação de uma WebQuest em grupos. 
Não é uma atividade prontamente compreendida. Há sempre uma necessidade de cada 
equipe apresentar aos demais sua proposta para discussão e análise de todos.  

Compreender esta técnica de trabalho proposta por Bernie Dodge e aplicá-la na 
escola traz resultados surpreendentes para o aprendizado. Esta experiência também 
estava presente nos depoimentos dos diários do ambiente virtual de aprendizagem. 

(P5) ...tivemos o contato e conhecimento do que é e como se monta uma 
webquest. Achei muito interessante pois é uma maneira de fazer com que o 
alunos aprendam, vejam, revejam... um determinado assunto... Claro que temos 
que tomar cuidado com o que é apresentado e como é apresentado.  

Outra questão proposta para análise e reflexão foi a utilização dos Objetos de 
Aprendizagem (OA) que segundo Wiley (2000) são recursos digitais reutilizáveis e 
adequados ao uso educacional. Estes OAs estão disponibilizados no site do Projeto 
Rived64 que tem como objetivo o desenvolvimento de módulos de ensino-aprendizagem 
para a utilização em ambientes escolares. Estes objetos que podem ser vídeos, imagens, 
figuras, “applets”, gráficos, textos, hipertextos, etc. são considerados como ferramentas 
que permitem a construção do conhecimento e podem facilitar a mediação no processo 
de ensino e aprendizagem.  

Segundo Nunes (2007) um professor que escolhe um objeto para usar como 
estratégia de ensino e aprendizagem deve ter em mente a finalidade para a qual ele foi 
proposto e qual o estágio de desenvolvimento de seus alunos. 

A análise destes objetos mostrou o amadurecimento dos alunos com os cuidados 
no uso das TICs em sua prática docente. 

(P5) Tivemos contato com o Rived, sobre objetos matemáticos, nossa conclusão 
é que devemos ter cuidado com os conceitos apresentados, podem estar 
incorretos ou faltando dados... observamos que alguns dos objetos podem ser 
usados nas series indicadas, com algumas restrições.... porém outros achamos 
que deveria ser trabalhado numa série menor do que a indicada.  Gostei da 
explanação... achei positiva... como tudo que está on line temos que tomar 
cuidado! 

Para finalizar a formação, cada equipe apresentou seu trabalho final solicitado nas 
primeiras aulas como segue abaixo: 

As TICs assumem um papel de suma importância, quando utilizadas como 
agentes de propagação do conhecimento, ou seja, quando estão a serviço da 
educação. Nesta atividade, vamos considerar o computador como meio 
didático, com as suas facilidades e dificuldades, o seu feedback e a 

                                                 
64 http://rived.proinfo.mec.gov.br 
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possibilidade oferecida para acompanhar a construção do conhecimento pelo 
aluno. Deste modo e com seus parceiros de grupo, elaborem uma proposta de 
atividade utilizando o computador destacando: 1. Tema escolhido. 2. 
Justificativa da escolha do tema de acordo com as orientações curriculares e 
pesquisas realizadas no campo da educação matemática. 3. Justificativa da 
mídia escolhida. 4. Justificativa da metodologia utilizada. 5. Atividade(s) 
proposta(s) com seu(s) objetivo(s). 6. Considerações pertinentes. 7. Referências 
bibliográficas. Cada grupo deverá apresentar e aplicar sua proposta aos 
demais, em datas que serão divulgadas posteriormente. Até lá, entre os 
membros do grupo, discutam e aperfeiçoem a proposta. Bom trabalho! (texto 
apresentado no Moodle pela autora) 

Nossa orientação, neste módulo, se fundamenta na afirmação de Pais (1999, p.24) 
que para viabilizar a passagem do saber científico para o saber escolar, torna-se 
necessário um trabalho didático efetivo a fim de proceder a uma reformulação, visando 
a prática educativa. 

Ainda segundo Pais (1999, p. 24): 
O processo de ensino resulta finalmente no verdadeiro objeto do saber ensinado 
que é aquele que é registrado no plano de aula do professor e que, não 
necessariamente, coincide com aquela intenção prevista nos objetivos 
programados no nível do saber a ensinar. A análise do saber ensinado coloca 
em evidência os desafios da realização prática de uma metodologia de ensino 
que, por sua vez, não pode ser dissociada da questão dos valores e do próprio 
objeto da aprendizagem.  

A apresentação e aplicação deste trabalho final de encerramento da disciplina aos 
próprios professores evidenciaram que os objetivos foram atingidos, constatado também 
no depoimento dos alunos.   

(P6)Começaram as apresentações dos trabalhos finais do curso, hoje 
apresentaram os grupos que usaram: um winplot (resolução de matriz) e o 
Logo (conhecendo o software) . Adorei a idéia das matrizes, conheço o winplot  
mas nunca tinha pensado em trabalhar com os alunos na resolução de matriz, 
valeu. Quanto ao logo, foi legal, pois tive a oportunidade de relembrar um 
trabalho que fiz com alunos da Prefeitura de São Paulo há alguns anos. 

Acreditamos que nossa proposta do design desta disciplina vá ao encontro da 
orientação de Ponte (1998) que considera importante que o desenvolvimento 
profissional ocorra por meio de múltiplas formas como cursos, projetos, trocas de 
experiências, leituras, reflexões, etc. 
 
 

Conclusões 
 

Entendemos que tanto os conteúdos matemáticos quanto os demais conteúdos 
trabalhados nesta disciplina e a metodologia adotada estão inseridos em um processo 
dinâmico tendo em vista os avanços tecnológicos, a experiência do próprio aluno 
participante e o compartilhamento de idéias registradas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem respeitando o tempo de aprendizagem de cada um e possibilitando a 
interação a distância. 

A apropriação das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) pelo 
professor e, em especial pelo professor de matemática é uma condição de sobrevivência 
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para sua prática docente. É difícil conceber um professor, nos dias atuais, 
desenvolvendo seu trabalho na escola sem fazer uso, em algum momento, de aparatos 
tecnológicos que possam dar suporte às suas atividades. Deste modo sua formação deve 
ser contínua e caminhar quase em paralelo com o desenvolvimento das tecnologias.  

De modo geral entendemos que a superação das dificuldades para o uso da 
tecnologia na prática docente depende, em grande parte, do próprio professor e das 
ações necessárias que ele próprio precisa realizar tendo em vista sua formação. Outro 
aspecto é a importância de seu papel em sua escola, analisando e propondo ações 
possíveis e necessárias que possam trazer mudanças em seu ambiente de trabalho e que 
permita o uso das tecnologias. É evidente que, embora o sistema educacional seja 
responsável pela implantação das condições de incorporação da tecnologia na escola, as 
parcerias com a comunidade podem permitir avanços importantes na transformação de 
seu espaço e melhorias significativas na educação. 
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Resumo: A Matemática é essencial para o desenvolvimento da sociedade, pode ter um forte carácter 
formativo e contribuir para a actualização e formação ao longo da vida. A utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação no dia-a-dia e no contexto escolar, nas suas variadas formas e 
potencialidades, poderá ser um forte contributo para a diminuição do insucesso escolar e, de um modo 
particular, para a aprendizagem da Matemática. A importância da Internet no estudo da Matemática, 
nomeadamente na resolução de problemas, pode constituir uma estratégia para o aprofundamento da 
Matemática e um incentivo à sua aprendizagem e utilização. A apresentação de situações que conduzam à 
resolução de problemas tem sido e continua a ser uma das recomendações mais importantes em Educação 
Matemática. Existe no entanto alguma inércia no sistema de ensino de tal forma que muitos professores 
resistem a mudarem de práticas, persistindo nos exercícios e tarefas que em geral exigem pouco 
raciocínio. Nesta apresentação pretende-se reflectir sobre uma experiência que está a ser desenvolvida no 
âmbito do doutoramento em Estudos da Criança, na Universidade do Minho – Braga, cujo tema é a 
resolução de problemas matemáticos, tendo como meio de apoio uma plataforma Web. Neste sentido será 
apresentado um breve resumo do projecto, seguido de fundamentação teórica, enfatizando aspectos 
relacionados com a metodologia e com os resultados esperados com a investigação a realizar. Neste 
projecto, para além da preocupação em apreciar o efeito que o apoio disponibilizado aos alunos a partir da 
plataforma Moodle tem nos resultados de aprendizagem, avaliados através de instrumentos de recolha de 
dados construídos e validados para o efeito, numa perspectiva de recolha e análise de dados próxima de 
uma abordagem de investigação quantitativa, será ainda dada particular ênfase à interacção desenvolvida 
entre os alunos durante o processo colaborativo de ensino e aprendizagem. A análise da interacção será 
orientada, com uma abordagem próxima da investigação qualitativa, apreciando as publicações dos 
alunos nos fóruns de discussão online, no sentido de averiguar a forma de interacção predominante, tendo 
como ponto de partida a categorização das interacções numa das formas: monólogos, interacção 
convergente e interacção divergente. Nesta fase inicial do desenvolvimento do projecto, não existem 
ainda muitos dados recolhidos, no entanto iremos apresentar os resultados da pilotagem do teste, aplicado 
a duas turmas, uma do 5.º ano e outra do 6.º ano de escolaridade, do 2.º Ciclo do Ensino Básico, num dos 
agrupamentos verticais de escolas do distrito de Bragança. Analisadas as formas de interacção referidas e 
os resultados dos testes coloca-se o desafio de averiguar de que modo, cada uma delas pode contribuir 
para a construção do conhecimento matemático, nomeadamente no domínio da resolução de problemas. 
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Introdução 
 

A Matemática é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Neste sentido, 
pode ter um forte carácter formativo e contribuir para a actualização e formação ao 
longo da vida. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) poderão ter um forte 
contributo para a diminuição do insucesso escolar e para a promoção da utilização da 
Matemática no dia-a-dia, pois para além de permitirem a simplificação de operações 
quer rotineiras quer complexas, também podem ser um forte meio de promoção da 
interacção e da colaboração, com particular ênfase no contexto escolar. 

A resolução de problemas tem constituído um eixo fundamental no processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática. Neste sentido, procurar nas TIC, e de um modo 
mais efectivo na Internet, apoio para estratégias que fomentem a resolução de 
problemas constitui um desafio para muitos educadores. Assim, a utilização da Internet 
no estudo da Matemática, e de um modo particular na resolução de problemas, pode 
constituir uma estratégia para o aprofundamento da Matemática e um incentivo à sua 
aprendizagem e utilização. 

Tal como é sugerido no relatório de Pisa 2003, a importância crescente do papel 
da ciência, da matemática e da tecnologia, na vida moderna, levou à exigência de que os 
alunos fossem matemática, científica e tecnologicamente literados. 

Conjugando a importância atribuída à Matemática com a das TIC, apresentou-se à 
Universidade do Minho uma proposta de projecto de doutoramento que visa entre outros 
aspectos, o desenvolvimento e apreciação de uma experiência, com alunos do 2.º Ciclo 
do Ensino Básico, relacionada com a resolução de problemas a partir de estratégias 
suportadas por uma plataforma Web. Assim, o projecto encontra-se em fase de 
implementação e é intitulado “Resolução de problemas em ambientes online – Um 
estudo de caso no 2.º Ciclo do Ensino Básico”, 

A opção pela resolução de problemas justifica-se pela importância generalizada 
que lhe é atribuída e também por ser uma metodologia de trabalho emblemática, 
reconhecida pela comunidade de educadores matemáticos em todo o mundo, à qual a 
investigação educacional tem dedicado particular atenção. 

Sendo uma preocupação dos educadores conhecer o tipo de interacção 
desenvolvida pelos alunos no contexto de ensino e aprendizagem, serão criados na 
plataforma Moodle fóruns de discussão online, no sentido de averiguar a forma de 
interacção predominante entre os alunos na resolução de problemas, tendo como ponto 
de partida a categorização das publicações nos fóruns numa das formas: monólogos, 
interacção convergente e interacção divergente. 

 
 

Fundamentação teórica 
 

A Matemática é uma disciplina que tem tido uma elevada taxa de insucesso. 
Assim, é fundamental e urgente experimentar e encontrar novas estratégias para 
promover o sucesso dos alunos nesta disciplina. 

O insucesso em Matemática, quer dos alunos no ensino convencional, quer da 
sociedade em geral, na sua utilização, são um facto. 
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As TIC poderão ser um forte contributo para a diminuição do insucesso escolar e 
para a promoção da sua utilização no dia-a-dia. 

Neste sentido, acreditamos que a resolução de problemas com o apoio das 
potencialidades das TIC pode constituir uma estratégia para o aprofundamento da 
Matemática e um incentivo à sua aprendizagem e utilização. Na opinião de Morais & 
Miranda (2007), as TIC são fortes meios que ajudam a ensinar e a aprender, uma das 
razões que torna sempre atraente e motivante a investigação no domínio das TIC, 
consiste em procurar contributos para melhorar a educação e a formação das pessoas ao 
longo de toda a sua vida. 

É fundamental que se procurem estratégias que possam contribuir para, tão 
depressa quanto possível, aumentar a literacia matemática, que segundo o relatório de 
Pisa 2003, diz respeito à capacidade de analisar, raciocinar e comunicar ideias 
eficazmente quando se formulam, resolvem e interpretam problemas matemáticos numa 
variedade de situações envolvendo o espaço, as quantidades, as probabilidades e outros 
conceitos matemáticos. 

A importância da introdução cada vez mais efectiva das TIC no contexto formal 
de ensino e aprendizagem da Matemática, como referem Morais & Palhares (2007), 
pode contribuir para a promoção de competências matemáticas, a partir de estratégias 
baseadas na interacção e orientadas por perspectivas de estudo e aprendizagem, 
proporcionando a cada aluno a possibilidade de construir conhecimento, assente na 
interacção consigo próprio, com os outros e com o conhecimento matemático. 

Tal como afirmam Ponte & Canavarro (1997), o computador constitui uma forte 
influência no desenvolvimento da Matemática actual. Os mesmos autores referem que, 
as novas tecnologias surgem como instrumentos para serem usados livre e criativamente 
por professores e alunos, na realização das actividades mais diversas, e concluem que o 
conhecimento se desenvolve sobretudo através do uso das ideias na tentativa de 
compreender situações e resolver problemas concretos.  

A divulgação de ideias e a sua disponibilização em cada contexto particular é 
facilitada pela utilização, pelos alunos, de fóruns de discussão online, os quais permitem 
que os contributos dos vários participantes na discussão de cada tema possam ser 
consultados e comentados. Nesta perspectiva, o computador e os ambientes online, 
perspectivados como ferramentas culturais, podem ser elementos fundamentais na 
promoção da aprendizagem, nomeadamente na aprendizagem da Matemática. 

Ambientes online podem ser classificados como plataformas de apoio ao 
desenvolvimento da educação e da formação, apoiados em estratégias que exigem o 
envolvimento e a colaboração dos intervenientes como aspectos estruturantes para a 
construção do conhecimento. Podem ainda ser considerados como espaços pedagógicos 
e sociais de comunicação, suportados por redes de computadores, nos quais professores 
e alunos podem aprender individual ou colaborativamente, a partir de uma cultura que 
valorize o trabalho conjunto, a promoção da discussão e da reflexão, no sentido das 
pessoas que utilizam o mesmo ambiente se apoiarem umas às outras, utilizando recursos 
tecnológicos na construção do conhecimento (Miranda, Morais & Dias, 2007). 

Keegan (2000), sobre educação à distância, admite que um ambiente de 
aprendizagem online pode ser definido a partir das características: separação física entre 
o aluno, a comunidade de colegas e a instituição a que se encontra vinculado; existência 
de um canal de comunicação, entre o aluno e os principais intervenientes no projecto de 
formação, que utiliza e disponibiliza várias tecnologias e recursos suportados pela 
Internet. 
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Tendo em conta algumas das características do construtivismo, nomeadamente a 
promoção de um ensino centrado no aluno, a resolução de problemas de forma 
colaborativa pode promover uma aprendizagem muito mais efectiva se cada aluno tiver 
a possibilidade de reflectir, não só nas suas próprias experiências, como também nas 
experiências dos outros, as quais os fóruns de discussão permitem registar, divulgar e 
disponibilizar. 

Assim, orientamos esta investigação admitindo que as estratégias suportadas por 
plataformas online poderão garantir maior flexibilidade e diversidade de meios no 
processo de ensino e aprendizagem da Matemática, principalmente no desenvolvimento 
da comunicação matemática associada à resolução de problemas, cujos resultados 
poderão ser influenciados pelo tipo de interacção desenvolvido pelos alunos, 
nomeadamente: monólogos, interacção convergente e interacção divergente. 

De acordo com Morais, Miranda & Dias (2007) os conceitos de monólogos, 
interacção convergente e interacção divergente, podem ser assim entendidos: 
monólogos – é toda a publicação que traduz uma resposta directa dos alunos à questão 
com que o professor iniciou a discussão de um assunto, ou a opinião dos alunos sobre o 
assunto em discussão sem ter em conta, de forma explícita, as opiniões manifestadas 
pelos colegas no fórum de discussão, acerca do assunto em análise; interacção 
convergente – é toda a publicação sobre o assunto em análise que tem em conta, 
explicitamente, as opiniões dos colegas, no sentido de as clarificar e aprofundar; 
interacção divergente – é toda a publicação não enquadrada nas anteriores, 
nomeadamente: publicações que traduzem opiniões contrárias às posições 
frequentemente consensuais sobre o assunto em discussão, questões diversas 
apresentadas pelos alunos e qualquer expressão não contextualizada no assunto em 
discussão. Os mesmos autores salientam que num estudo efectuado com professores de 
TIC dos ensinos Básico e Secundário, em que analisaram as formas de interacção 
desenvolvidas entre eles, num contexto de formação contínua de professores, em fóruns 
de discussão, 80,2 % das publicações foram monólogos, 9,3% interacção convergente e 
10,5% interacção divergente. 

Uma questão que desde já surge é a seguinte: Quais são as formas predominantes 
de interacção entre os alunos quando tentam resolver colaborativamente problemas 
matemáticos recorrendo a fóruns de discussão online? 

O recurso a uma plataforma Web, a plataforma Moodle, permite para além da 
utilização das diversas potencialidades que a caracterizam, fomentar a interacção, entre 
o professor e os alunos e entre os próprios alunos, fazendo com que o processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática decorra num ambiente rico em recursos, 
amigável e com a flexibilidade suficiente para se adaptar e ser útil a quase todos os 
alunos. 

Assim, tendo em conta a importância do tema resolução de problemas no contexto 
da aprendizagem da Matemática, a comunicação entre os alunos no desenvolvimento 
das formas de interacção e a actualidade e riqueza de recursos suportados pelas 
plataformas online, pensamos poder contribuir para, com esta experiência, melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 
 

Metodologia 
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Um dos principais objectivos desta investigação consiste no desenvolvimento de 
estratégias de ensino e aprendizagem da Matemática suportadas por ambientes online, a 
partir da utilização da plataforma Moodle, para melhorar a competência dos alunos na 
resolução de problemas matemáticos. O estudo será com características, 
tendencialmente, qualitativas podendo assumir em alguns aspectos características 
próprias de investigações designadas quantitativas. 

Assim, para a implementação do estudo foi seleccionada uma amostra de alunos e 
desenvolvidos procedimentos, associados à investigação, que poderemos considerar 
como exploratórios, dos quais destacamos: construção, validação e administração de um 
instrumento de recolha de dados e construção de fóruns de discussão online com recurso 
à plataforma Moodle. 

 
Grupo que participou no estudo 

 
Nesta fase do estudo, desenvolvida em Bragança, em duas Escolas do Ensino 

Básico do 2.º Ciclo. De uma delas participaram 18 alunos de 6.º ano e 18 alunos do 5.º 
ano e da outra participaram 25 alunos, sendo 17 alunos do 5.º ano e 8 alunos do 6.º ano. 

Numa escola foi feita a pilotagem do teste, que vai ser utilizado no estudo. 
Na outra escola foram implementados fóruns de discussão online como apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 
Dos 18 alunos da turma de 5.º ano, onde foi feita a validação do teste, 9 são 

raparigas e 9 são rapazes. Relativamente às idades existem três alunos com 9 anos, 11 
alunos com 10 anos, 1 aluno com 11 anos, 2 alunos com 12 anos e 1 aluno com 13 anos, 
sendo a média de idades 10,3 anos. 

Dos 18 alunos da turma de 6.º ano, onde foi feita a validação do teste, 11 são 
raparigas e 7 são rapazes. Relativamente às idades existem três alunos com 10 anos e 15 
alunos com 11 anos, sendo a média de idades 10,8 anos. 

Participaram nos fóruns de discussão 25 alunos, sendo 17 alunos do 5.º ano e 8 
alunos do 6.º ano, com idades a variar entre os 9 e os 13 anos. 

 
 

Instrumento de recolha de dados 
 

Após várias fases de validação, o teste ficou constituído por oito problemas. 
O teste foi elaborado com problemas do tipo das provas de aferição, para ser 

resolvido pelos alunos em 90 minutos, sendo três sobre operações com números 
racionais, dois sobre proporcionalidade directa e três sobre cálculo de áreas. 

Para a validação do teste executaram-se, para além da construção e reformulação 
do número de questões e do texto das questões, os seguintes procedimentos: 
constituição de um júri para avaliar o teste, pilotagem do teste numa turma do 2.º Ciclo 
do Ensino Básico. 

O júri foi constituído por quatro professoras, sendo uma do Ensino Superior 
Universitário, uma do Ensino Superior Politécnico, duas do 2.º Ciclo do Ensino Básico. 
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As indicações para a resolução do teste foram semelhantes às utilizadas nas provas de 
aferição. 

Os testes foram administrados aos alunos pelo respectivo professor de Matemática 
e corrigidos pela investigadora de acordo com critérios próximos dos definidos pelo 
Ministério da Educação para a correcção das provas de aferição. Após a recolha de 
dados, que serão apresentados de forma descritiva em tabelas e gráficos, proceder-se-á à 
validação estatística do teste. 

Após a construção do teste, constituído por 8 problemas, foram criados na 
plataforma Moodle, fóruns de discussão associados aos referidos problemas. Assim, foi 
dada a possibilidade aos alunos, da Escola B, de poderem discutir colaborativamente os 
temas relacionados com os problemas propostos. 

A interacção desenvolvida entre os alunos foi classificada em monólogo, 
interacção convergente e interacção divergente. 

A interacção que os alunos desenvolveram na plataforma Moodle teve início com 
a proposta de problemas análogos aos que constituem o teste, sendo apresentados, pela 
investigadora, nos fóruns de discussão online. Associado a cada problema foram 
disponibilizadas sugestões e comentários que orientavam a resolução. 

As resoluções e as interacções desenvolvidas pelos alunos foram armazenadas, em 
formato digital ou em papel, e posteriormente organizadas e analisadas. 

As publicações dos alunos utilizadas durante a resolução de problemas foram 
analisadas sob a perspectiva da forma de interacção desenvolvida, entre os alunos, em 
termos de monólogos, interacção convergente e interacção divergente, numa abordagem 
próxima da referida por Morais, Miranda & Dias (2007).  

Assim, com a administração do teste e com a sua resolução e correcção é possível 
obter dados para a análise da fiabilidade do teste. Com a construção dos fóruns de 
discussão online é possível averiguar qual o tipo de interacção que os alunos 
desenvolvem, permitindo definir estratégias que orientem os alunos para a promoção de 
interacção convergente ou divergente, por nos parecer que são as duas formas que mais 
se adequam ao processo formal de aprendizagem e à construção do conhecimento de 
uma forma activa e colaborativa.  
 
 

Resultados 
 

Problemas 
 

Nesta fase inicial do projecto ainda não é possível exibir resultados definitivos. 
No entanto, a reflexão preliminar é fundamental para repensar o projecto e beneficiar 
das críticas e sugestões da comunidade científica. 

Os resultados apresentados referem-se a um teste constituído por oito problemas, 
do tipo dos realizados nas provas de aferição.  

Os problemas: 1.º, 2.º e o 3.º foram sobre operações com números racionais, o 4.º 
e o 5.º problema foram sobre proporcionalidade directa, o 6.º, o 7.º e o 8.º foram sobre 
áreas. 

Neste sentido, como resultados de desempenho apresentaremos os obtidos com a 
administração do teste, na turma de 5.º ano e na turma de 6.º ano. Para classificar cada 
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uma destas questões, no sentido de simplificar a apresentação dos dados, consideraram-
se três níveis para cada resposta: cotação máxima (Máx.), cotação intermédia (Int.) e 
zero, considerando-se ainda a opção não respondeu (NR). 

Os resultados globais de desempenho na resolução de problemas dos alunos nas 
duas turmas são apresentados nos gráficos seguintes: 

Gráfico 5: Resultados globais da turma de 6.º ano 

 

Pela observação do gráfico anterior verifica-se, que no 5.º ano, o resultado mais 
frequente foi uma cotação de zero, em quase todas as questões. 

 
Gráfico 6: Resultados globais da turma de 6.º ano 

 
Pela observação do gráfico anterior verifica-se, que no 6.º ano, existem questões 

nas quais a maioria dos alunos possui a cotação máxima, no entanto verifica-se, ainda, 
uma percentagem bastante elevada de alunos com ausência de pontuação o que garante 
que as competências desejadas não foram adquiridas, tendo sentido procurar estratégias 
para ajudar os alunos a ultrapassar as suas dificuldades. 

É visível uma grande diferença entre os resultados no 5.º e no 6.º ano, sendo que 
aparentemente o ensino ocorrido entre um ano e o outro tem um efeito muito positivo 
para este tipo de questões. 

Para averiguarmos a consistência interna do teste relativamente às questões que o 
constituíram, recorreu-se à utilização do Alfa de Cronbach. 
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Os resultados obtidos, no 5.º ano, foram os seguintes: 

 
Já os resultados obtidos, no 6.º ano, foram os seguintes: 

 
Santos (1999) indica 0,7 como valor mínimo para o Alfa de Cronbach. 
Como o valor para Alfa de Cronbach, no 5.º ano, inferior a 0,7 decidiu-se avaliar 

este coeficiente retirando uma questão em ambos os testes (5.º e 6.º ano). 
Assim, fazendo a análise, por questões, do teste de 5.º ano, temos que: 

 
Para aumentar a consistência interna do teste no 5.º ano decidiu-se retirar a 

primeira questão do teste. 
Fazendo a análise, por questões, do teste de 6.º ano, temos que: 

 
Analisando as questões do teste no 6.º ano, constata-se que retirando a primeira 

questão do teste a consistência não é muito alterada. 
Assim, após retirar a primeira questão dos testes, obtêm-se os seguintes 

resultados: 
- No 5.º ano, no teste com 7 questões, 
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É uma correlação que pode ser considerada mínima. 
- No 6.º ano, no teste com 7 questões, 

 
É fundamental construir instrumentos fiáveis e válidos para apreciar a 

aprendizagem dos alunos. 
Neste estudo aumentou-se a fiabilidade do teste retirando-se a 1.ª questão, 

passando a ser a fiabilidade do teste no 5.º ano de 0,7, e no 6.º ano de 0,9, uma vez que, 
em geral, escalas com valor do alfa de Cronbach menor do que 0,70 deverão ser 
evitadas. 

 
Interacção nos fóruns de discussão 

 
Acerca da interacção desenvolvida entre os alunos, embora o número de casos 

seja muito reduzido, indicia que ainda há um longo caminho a percorrer. Como se pode 
constatar no gráfico seguinte a interacção entre os alunos é predominantemente do tipo 
monólogo, que na nossa opinião é a menos desejada. 

Gráfico 7: Formas de interacção desenvolvida nos fóruns de discussão 

 
Os resultados da interacção, na participação nos fóruns de discussão, traduzem-se 

por 28 participações das quais 24 são sob a forma de monólogo (86%), quatro de 
interacção divergente (14%) e não houve qualquer participação que pudesse ser 
considerada como interacção convergente (0%), tal como se pode observar no gráfico 
anterior. 
 
 

Considerações finais 
 

Considerando que é fundamental promover competências matemáticas nos alunos, 
a procura de novas estratégias constitui um desafio permanente. Assim, a procura de 
estratégias passa por identificar as competências dos alunos e trabalhar no sentido de as 
melhorar e de promover as essenciais. 

Acerca das formas de interacção desenvolvidas entre os alunos ainda existe um 
longo trabalho a fazer, para poder criar uma cultura colaborativa de interacção. Pois é 
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estranho que não surja qualquer publicação sob a forma de interacção convergente, ou 
seja tentar clarificar e aprofundar os conceitos em função dos contributos dos colegas. A 
interacção predominante é sob forma de monólogo, ou seja, publicações que são 
respostas directas às questões da professora ignorando-se a participação dos colegas. A 
interacção divergente que nos parece essencial para que cada aluno possa defender os 
seus pontos de vista, podendo divergir dos pontos de vista dos colegas também surge 
com pouca frequência, de uma forma pobre e descontextualizada. 

Assim, em vez de apresentarmos conclusões apresentamos questões que nos 
preocupam: O que fazer para que os alunos utilizem os ambientes online para a 
promoção da interacção convergente e para a promoção da interacção divergente no 
sentido da construção conjunta do conhecimento na resolução de problemas? A 
promoção da interacção dos alunos nos fóruns de discussão poderá ser uma ajuda para 
ultrapassar as dificuldades na resolução de problemas? Perante os resultados obtidos, 
nas intervenções da plataforma, surge a questão de como melhorar a participação 
convergente e a participação divergente. Serão os ambientes online uma boa estratégia 
para ajudar a combater o insucesso da Matemática, nomeadamente na resolução de 
problemas? 
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