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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo geral compreender como ocorre o processo 
de integração entre os conhecimentos matemáticos, pedagógicos e tecnológicos por 
professores da Educação Básica, participantes  do Observatório  da  Educação da 
CAPES/INEP. Para isso, foram desenvolvidos dois cursos de formação continuada 
que  contou  com  a participação  de  um grupo  de  professores  que  aprenderam a 
utilizar  a  linguagem  de  programação  Scratch para  criar  softwares  educativos, 
aplicando o conceito de generalização na Matemática. O construto teórico utilizado 
para nortear o desenvolvimento da formação e a análise dos dados desta pesquisa 
focou, essencialmente, nos  aspectos  ligados  às  tecnologias  na educação,  tendo 
como base o construcionismo de Papert e o conhecimento profissional docente na 
perspectiva de Shulman, Ball e do TPACK – Conhecimento Tecnológico, Pedagógico 
e do Conteúdo – destacado por  Mishra e  Koehler.  A metodologia  utilizada foi  o 
Design  Experiment e  a  coleta  de  dados  ocorreu  por  meio  de  questionário; 
entrevistas  semiestruturadas;  materiais  produzidos pelos  participantes,  tanto  nos 
encontros  presenciais  quanto  no  ambiente  virtual  de  aprendizagem;  além  da 
captação do áudio dos encontros por meio de um gravador. Em ambos os cursos, a 
análise interpretativa dos dados procurou evidências que mostrassem como ocorre o 
processo  de  integração  dos  conhecimentos  pedagógicos e  tecnológicos  com  a 
Matemática  por  parte  dos professores.  Os  resultados  mostraram que, durante  a 
criação de um software educativo na perspectiva construcionista, a integração dos 
conhecimentos  acontece,  inicialmente,  entre  a  tecnologia  (programação)  e  os 
conteúdos  Matemáticos e,  em  seguida,  inclui  os  aspectos  pedagógicos  e  o 
conhecimento  sobre  aquilo  que o  aluno já  sabe ou necessita  saber  para  que a 
aprendizagem ocorra. Os aspectos pedagógicos ficaram evidenciados no momento 
em  que  o  professor,  ao  programar  o  software,  refletiu  sobre  as  possíveis 
intervenções que poderiam favorecer a construção do conhecimento do aluno em 
relação  aos  conceitos  envolvidos.  Esse  fato  nos  levou  a  inferir  que  o  cenário 
proposto  nesse  estudo,  onde  os  professores  puderam  vivenciar  a  atividade  de 
programação com a criação de softwares educativos voltados para a realidade dos 
seus  alunos,  foi  fundamental  para a integração  de  conhecimentos  tecnológicos, 
pedagógicos e de conteúdo matemático.

Palavras-chave: Programação Scratch. Construcionismo. Formação de Professores. 
Design Experiment. Software Educativo.



ABSTRACT

The  general  focus  of  this  study  seeks  to  understand  how  Elementary  School 
teachers, participating in the Educational Observatory program from CAPES/INEP, 
perform  the  process  of  integrating  mathematical,  pedagogical  and  technological 
knowledge. Two continued development courses were developed for this purpose 
with  a  group  of  teachers  who  learned  to  use  Scratch  programming  language  to 
create educational software applying the mathematical concept of generalization. The 
theoretical basis used for the course development and data analysis in this research 
focuses basically  on aspects related to educational  technology,  adopting Papert's 
constructionism, and teaching professional  knowledge according to Shulman, Ball  
and TPACK – Technological, Pedagogical and Content Knowledge – as proposed by 
Mishra and Koehler.  The chosen methodology was  Design Experiment,  and data 
collection  was made through the  following tools:  a  questionnaire,  semi-structured 
interviews; teaching material produced by the participants, both in-class and online,  
in the learning environment tool, besides the audio recording of meetings. In both  
courses, data analysis sought to find signs that showed how the teachers developed 
the process of integration of pedagogical and technological types of knowledge with 
mathematics.  Results  showed  that  during  the  process  of  educational  software 
creation in the constructionist perspective, the knowledge integration happens initially 
between technology (programming) and the mathematical contents, and afterward, 
includes the pedagogical aspects and the knowledge about what the student already 
knows or needs to know for the learning to take place. The pedagogical aspects were 
made evident at the moment when the teacher was programming the software and 
had to reflect upon the possible interventions that would enable student knowledge 
construction  regarding  the  concepts  at  stake.  This  fact  led  us  to  infer  that  the 
scenario proposed in this study,  where the teachers were able to experience the 
activity of programming through the creation of educational software designed to their 
students' reality was key to integrate technological and pedagogical knowledge and 
mathematical content.

Key words:  Scratch Programming. Constructionism. Teacher Development. Design 
Experiment. Educational software.



RÉSUMÉ

Cette  étude  avait  comme objectif  général  de  comprendre  comment  se  passe  le 
processus d'intégration entre les connaissances mathématiques,  pédagogiques et 
technologiques  par  les  enseignants  de  l’Education  de  base  participants  à 
l’Observatoire de l'éducation du CAPES/INEP. Pour ce faire, deux cours de formation 
continue ont été développés avec la participation d’un groupe d'enseignants, qui ont  
appris à utiliser le langage de programmation Scratch, afin de créer des logiciels 
éducatifs en appliquant le concept de généralisation en mathématiques. Le concept 
théorique utilisé pour guider le développement de la formation et de l'analyse des 
données de cette recherche s’est essentiellement concentré sur les aspects liés aux 
technologies dans l'éducation, ayant comme base le constructivisme de Papert et la 
connaissance professionnelle de l'enseignement dans la perspective de Shulman, 
Ball  et  TPACK  – Connaissance  Technologique,  Pédagogique  et  du  Contenu  – 
souligné par Mishra et Koehler. La méthodologie utilisée a été le Design Experiment 
et  les  données  ont  été  recueillies  grâce  à  un  questionnaire,  des  entretiens 
semi-structurés,  des  matériaux  produits  par  les  participants  -  autant  lors  de 
rencontres en personne que dans un environnement d'apprentissage virtuel, en plus 
d’enregistrements audio des rencontres. Dans les deux cours, l'analyse interprétative 
des données par les enseignants a cherché des preuves qui montrent comment se 
passe le processus d'intégration des connaissances pédagogiques et technologique 
avec les mathématiques.Les résultats ont montré que, lors de la création d'un logiciel  
éducatif  dans  une  perspective  constructiviste,  l'intégration  des  connaissances  se 
passe d'abord entre la technologie (programmation) et les contenus mathématiques 
pour, ensuite, inclure les aspects pédagogiques et la connaissance de ce que l'élève 
sait  déjà  ou  a  besoin  de savoir  pour  que  l’apprentissage se  fasse.  Les  aspects 
pédagogiques ont été mis en évidence au moment où l'enseignant, en programmant 
le  logiciel,  a  réfléchi  aux  possibles  interventions  qui  pourraient  favoriser  la 
construction de la connaissance de l'élève par rapport aux concepts impliqués. Ce 
fait  nous a conduit  à conclure que le  scénario  proposé dans cette  étude,  où les 
enseignants ont pu faire l’expérience d’une activité de programmation en créant des 
logiciels  éducatifs  adaptés  à  la  réalité  de  leurs  élèves,  a  été  essentiel  pour 
l'intégration  de  connaissances  technologiques,  pédagogiques  et  du  contenu 
mathématique.

Mots-clés: Programmation  Scratch.  Constructivisme.  Formation  des  enseignants. 
Design Experiment. Logiciel éducatif.
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APRESENTAÇÃO

Este estudo está inserido na linha de pesquisa “Formação de Professores que 

ensinam Matemática”, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

da Universidade Anhanguera de São Paulo, sendo a pesquisa vinculada ao Projeto 

de nº 19366, Edital 49/2012/CAPES/INEP, participante do Programa Observatório da 

Educação (OBEDUC) que é resultado de uma parceria entre a Capes e o INEP. 

Esta pesquisa, intitulada “A programação de computadores como meio para 

integrar  diferentes  conhecimentos:  uma  experiência  com  professores  de 

Matemática”, foi desenvolvida no contexto da formação continuada com professores 

de Matemática do Ensino Fundamental II e Médio da rede estadual de São Paulo, 

onde  os  professores  puderam  aprender  a  utilizar  a  linguagem  de  programação 

Scratch1 para criar seus próprios softwares educativos2 voltados para o ensino da 

Matemática. 

O objeto matemático explorado neste estudo foi a generalização de padrões 

na Matemática com atividades propostas na criação dos softwares educativos que 

tiveram como base as recomendações pedagógicas do Caderno do Professor de 

Matemática do Estado de São Paulo (SEE-SP, 2009a, 2009b). A estrutura deste 

trabalho está organizada em seis capítulos. 

O  Capítulo  1  –  Introdução apresenta  uma  breve  explanação  sobre  a 

trajetória  acadêmica  da  autora  deste trabalho,  seguida  da  seção  intitulada 

“Problemática  e  Justificativa”,  que  inclui  a  pergunta  norteadora  da  pesquisa,  o 

objetivo geral e, sucintamente, a metodologia que foi utilizada.

O  Capítulo 2 – Fundamentação Teórica traz o construto teórico utilizado 

para nortear o desenvolvimento e a análise dos dados desta pesquisa, que teve 

como foco os aspectos das tecnologias na educação, da mediação pedagógica para 

a aprendizagem do professor, além do conhecimento profissional docente no sentido 

da integração das tecnologias ao ensino da Matemática.

O  Capítulo  3  – Objetivos  e  Aspectos Metodológicos retoma,  de  forma 

sucinta,  a  problemática,  a  pergunta  norteadora  e  os  objetivos  da  pesquisa. 

1 O ambiente de programação desta linguagem está disponível em: http://scratch.mit.edu
2 Neste trabalho, a criação de softwares educativos por professores tem o objetivo de propiciar a eles uma 

vivência  pedagógica  que  favoreça  a  integração  dos  conhecimentos  pedagógicos  e  tecnológicos  com a 
Matemática.
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Apresenta  os  procedimentos  metodológicos  baseados no  Design Experiment, as 

categorias  de  análise  e  o  software  C.H.I.C3 com  o  método  estatístico 

multidimensional que foi utilizado na análise dos dados. 

O Capítulo 4 – O Cenário da Formação Continuada aborda a organização 

e  a  estrutura  dos  cursos  de  formação  continuada  que  constituem o  cenário  da 

pesquisa e apresenta o objeto matemático, que é a generalização de padrões; a 

linguagem de programação Scratch e as atividades realizadas nos cursos. 

No  Capítulo 5  – Análise dos Dados  é feita a análise dos dois cursos de 

formação, inicialmente, com foco nas inter-relações das categorias identificadas no 

primeiro  curso  e,  posteriormente,  centrada  no  processo  de  planejamento  e  de 

implementação  do  software  educativo,  desenvolvido  com  a  linguagem  de 

programação Scratch que ocorreu nos dois cursos.

O Capítulo 6 – Resultados destaca os principais resultados desta pesquisa, 

mostrando  os  aspectos  que  contribuíram  para  o  processo  de  integração  dos 

conhecimentos  tecnológicos,  pedagógicos  e  do  conteúdo  da  Matemática  pelos 

professores participantes da pesquisa.

Por  fim,  as  Considerações  Finais desta  pesquisa que  incluem algumas 

sugestões para trabalhos futuros.

3 Classificação, Hierárquica, Implicativa e Coercitiva
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CAPÍTULO 1 – Introdução

Este capítulo apresenta uma breve explanação sobre a trajetória acadêmica 

da autora deste trabalho, seguida da seção intitulada “Problemática e Justificativa”, 

que inclui a pergunta norteadora da pesquisa, o objetivo geral e, sucintamente, a 

metodologia que foi utilizada.

1.1 Trajetória Acadêmica

O meu primeiro contato com o universo das tecnologias digitais, em especial 

das  linguagens  de  programação,  foi  como  aluna  do  curso  de  Ciência  da 

Computação, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que concluí em 

2005. Como sempre gostei de Matemática, enquanto ainda era aluna do curso de 

Computação resolvi  participar  de um projeto  de extensão da universidade,  onde 

pude vivenciar a experiência de ser professora voluntária de Matemática em um 

curso  pré-vestibular,  que  era  oferecido  para  pessoas que  não  tinham condições 

financeiras para pagar esse tipo de curso. 

Essa experiência me mostrou que, além de gostar de Matemática, eu adorava 

ensinar  essa disciplina e isso fez com que eu resolvesse prestar novo concurso 

vestibular  para  ingressar  em Licenciatura  em Matemática,  logo  após  terminar  o 

curso de Ciência da Computação. Nessa época, optei  por fazer a licenciatura no 

período  noturno,  para  que  eu  pudesse  continuar  trabalhando  na  área  de 

Computação, em paralelo aos meus estudos em Matemática. O fato é que os meus 

trabalhos na área de Informática me levaram a fazer um mestrado em Ciência da 

Computação, enquanto a minha paixão pelo ensino da Matemática me trouxe ao 

doutorado em Educação Matemática.

Quando eu participei da seleção do doutorado, a minha maior motivação era 

unir os meus conhecimentos na área de Computação com os da Matemática, para 

tentar melhorar o ensino dessa disciplina nas escolas. Então, pesquisei sobre o que 

havia  no  Brasil  em relação  ao uso das tecnologias  na educação e  percebi  que 

diversas  escolas  públicas  do  país  estavam  participando  do  Projeto  UCA (Um 

Computador  por  Aluno),  embora  o  uso  desses  computadores  ainda  fosse  muito 
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restrito. 

Ao ingressar como aluna no doutorado, tive acesso a diversos teóricos que 

estudam o uso das tecnologias na escola, a exemplo do Papert (1988),  Mishra e 

Koehler (2006), Almeida e Valente (2011), Prado, Lobo da Costa e Galvão (2013) 

entre outros. Após fazer essas e outras leituras, que serão apresentadas ao longo 

deste trabalho, senti-me instigada a realizar uma pesquisa que tivesse foco no uso 

das  tecnologias  digitais,  mais  especificamente  na  programação,  voltadas  para  o 

ensino da Matemática.

1.2 Problemática e Justificativa

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são considerados  o 

principal referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental e Médio. 

Sua  função  é  “orientar  e  garantir  a  coerência  dos  investimentos  no  sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros” (BRASIL, 1997a, p. 13). Desde 

1997, os  PCN de Matemática relatam a importância do computador na escola e a 

necessidade da incorporação de estudos relacionados ao uso do computador em 

sala de aula, associado com a formação inicial e continuada do professor (BRASIL, 

1997b). Além disso, eles também apontam o computador como meio para auxiliar na 

construção do conhecimento do aluno (BRASIL, 1998a). 

Ao observar a história da informática na educação do Brasil, percebemos que 

desde  o  começo  dos  anos  80,  época  em que  ainda  não  havia  computador  de 

pequeno porte nas escolas públicas brasileiras, o Governo Federal vem promovendo 

políticas que possibilitam o uso da informática na educação. 

O Projeto  EDUCOM,  por  exemplo, criado  em 1983,  foi o  primeiro  projeto 

público a tratar da informática na educação, com a implantação de cinco centros 

pilotos em universidades brasileiras: UFPE, UFMG, UFRJ, UFRGS e UNICAMP, que 

possibilitaram o desenvolvimento de estratégias governamentais e de utilização da 

informática na educação (ANDRADE, 1996). Além disso,  ele também auxiliou nas 

diversas  ações  promovidas  pelo Ministério  da  Educação  (MEC),  a exemplo  do 

Projeto FORMAR, que foi implantado em 1987, com cursos de especialização em 

Informática  na  Educação  para  professores  de  secretarias  estaduais  e  escolas 
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técnicas federais (MORAES, 1997b). 

Depois surgiu  o  PRONINFE  (1989), que  teve como  principal  objetivo 

incentivar  a  capacitação  contínua  de  professores,  técnicos  e  pesquisadores, em 

relação às tecnologias ligadas à informática (BRASIL, 1994). 

Em  1997,  foi  criado  o  Programa  Nacional  de  Informática  na  Educação 

(PROINFO)  que  disseminou os  laboratórios  de  informática  nas  escolas  públicas 

urbanas e rurais da Educação Básica do país, além de promover a capacitação dos 

professores  e  dos  outros  profissionais  da  escola  envolvidos  na  sua 

operacionalização (SILVA, 2011). Dele, surgiu o Mídias na Educação (2005) que, por 

meio  da  modalidade  de  ensino  a distância, proporcionou  cursos  de  formação 

continuada  aos  professores,  voltados  para  o  uso  pedagógico  de  diferentes 

tecnologias (BRASIL, 2005). 

Em 2007, o PROINFO passou a se chamar Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), englobando diversas ações como: o ProInfo Integrado (2007), 

que tinha como objetivos oferecer diversos cursos de formação voltados para o uso 

didático-pedagógico  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TIC) no 

cotidiano  escolar e  promover  a  distribuição  de  equipamentos  tecnológicos  nas 

escolas (BRASIL, 2007); o PBLE (2008) que pretendia conectar à Internet todas as 

escolas públicas urbanas de nível Fundamental II e Médio; o Projeto UCA (2010) 

cuja  proposta  era distribuir um laptop a cada estudante da rede pública do Ensino 

Básico, para ser utilizado nas salas de aula. Esse projeto contemplou, pelo menos, 

350 escolas  em todos os estados brasileiros até o final de 2011 (CGI.br, 2013); e 

finalmente,  o  Projeto  Educação  Digital  (2012)  que  foi  criado  para  promover  a 

distribuição de computadores interativos para as escolas e tablets aos professores e 

alunos (LORENZONI, 2012). 

Diante desse cenário, é possível perceber que, além da crescente distribuição 

de equipamentos de informática para as escolas, professores e alunos, o Governo 

Federal  também  procura  investir  na  capacitação  dos  professores  e  dos  outros 

profissionais  da  escola.  Entretanto,  apesar  de  todo  esse  investimento,  várias 

pesquisas mostram que ainda há pouca utilização dos laboratórios de informática 

nestas escolas e, segundo elas, alguns dos motivos para isso: 

a)  o  número insuficiente  de computadores nos laboratórios  de informática 

(ARRUDA; RASLAN, 2007); 
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b)  a  falta  de  professores  especializados  para  o  uso  pedagógico  do 

computador em sala de aula (FVC, 2009); 

c)  a falta de tempo e de disponibilidade dos professores para frequentar os 

cursos de formação (SILVA, 2011); 

d) a resistência dos professores em trabalhar com o computador (GRACIAS; 

PENTEADO; BORBA, 2000; PASSOS, 2006; RONSANI, 2005); 

e) a dificuldade de implantação de mudanças nas escolas que favorecem o 

uso do computador em sala de aula (VALENTE, 1999); 

f)  a  inadequação  dos  softwares  para  atender  às  demandas  dos  alunos 

(BONA, 2009; FVC, 2009); 

g) as dificuldades enfrentadas pelos professores para integrar as tecnologias 

ao currículo (ALMEIDA; VALENTE, 2011) entre outros. 

Isso  é  reforçado  por  pesquisas  atuais sobre  o  uso  das  tecnologias  na 

educação pública brasileira, realizadas pelo Cetic.br (Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação), órgão responsável pela produção 

dos indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil,  

pois segundo o Cetic.br,  apesar de 99%  dos professores das escolas públicas já 

terem  utilizado  o  computador  com  acesso  à  Internet e 96%  possuírem esse 

equipamento  em  suas  residências,  apenas  28%  deles realizam  algum  tipo  de 

atividade utilizando o computador com seus alunos e mais da metade desses fazem 

uso do equipamento com uma frequência inferior a uma vez por semana (CGI.br, 

2013). Além disso, o Cetic.br informa que a análise dos dados coletados em 2012 

indica que  o  computador  e  a  Internet  ainda  não  são  utilizados  de  forma  a 

complementar a prática pedagógica dos professores das escolas públicas brasileiras 

(CGI.br, 2013).

Esse panorama demonstra que há um descompasso entre os percentuais de 

acesso  ao  computador  por  parte  dos  professores  em suas  residências  e  o  uso 

pedagógico que eles fazem das tecnologias digitais em sala de aula. Isso indica que 

o fato de  o professor ter acesso aos computadores não garante a utilização dos 

recursos  tecnológicos  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem.  Sendo  assim, 

estamos propondo um estudo sobre o processo de construção do conhecimento 

pedagógico e tecnológico de conteúdos da Matemática pelos professores  com a 

seguinte pergunta norteadora: 
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“Como ocorre o processo de integração pelos professores do conhecimento do  

conteúdo matemático com o pedagógico e os recursos tecnológicos, durante a 

atividade de programação?” 

O objetivo geral desse estudo é compreender como ocorre o processo de 

integração entre os conhecimentos matemáticos, pedagógicos e tecnológicos dos 

professores. 

Neste  trabalho,  foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa  onde  foram 

desenvolvidos dois cursos de formação presencial com carga horária de 30 horas, 

que tiveram a participação de  professores do Ensino Fundamental II  e Médio da 

rede estadual  de São Paulo, cuja  dinâmica seguiu  os  princípios da metodologia 

Design Experiment. 

Os dados foram coletados por meio do questionário de entrada (Apêndice A), 

das  entrevistas  semiestruturadas (Apêndice  B) e  da  captação  do  áudio  dos 

encontros com um gravador de áudio. Além disso, foram recolhidos os materiais 

produzidos pelos professores participantes, tanto nos encontros presenciais quanto 

nas atividades a distância, por meio de um ambiente virtual de Aprendizagem (AVA), 

que dava suporte aos cursos, tais como: arquivos digitais, atividades didáticas, entre 

outros. O Termo de Consentimento livre e Esclarecido e o Termo do Uso de Imagem 

que foram apresentados aos participantes da pesquisa estão nos Anexos 1 e 2. A 

metodologia desta pesquisa e os seus objetivos serão detalhados no Capítulo 3.

No  que  diz  respeito  à justificativa  desse  estudo,  podemos  começar 

ressaltando a importância do computador para o ensino da Matemática com Moraes 

(1997a), quando afirma que a contribuição mais importante que o computador pode 

trazer está no fato de possibilitar atividades que seriam difíceis de serem realizadas 

sem ele, pois em vez de transmitir a Matemática como ciência pronta e acabada, é 

possível  criar ambientes de aprendizagem onde  os alunos podem experimentar, 

desenvolver o seu raciocínio, reconstruir hipóteses e despertar o seu interesse pela 

Matemática. 

Isso  está  de  acordo  com  as  orientações  pedagógicas  propostas  nos 

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  que  reconhecem  a  importância  da 

participação  construtiva  do  aluno  e  da  intervenção  do  professor  para  a 

aprendizagem  de  conteúdos  específicos,  favorecendo  o  desenvolvimento  das 

capacidades necessárias à formação do aluno,  sem estimular as concepções de 
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ensino e aprendizagem em que o processo se desenvolve por meio de etapas, já 

que em cada uma delas o conhecimento é tratado como algo pronto e acabado 

(BRASIL, 1997a). 

Sendo  assim,  decidimos  utilizar  a  abordagem  construcionista  de  Papert 

(1988) em nosso estudo, para auxiliar os professores a aprender uma linguagem de 

programação, que possibilita a criação de softwares educativos, em um curso de 

formação, seguindo as recomendações dos  PCN. O objeto matemático escolhido 

para ser utilizado na construção dos softwares pelos professores foi a generalização 

de padrões na Matemática. 

Para nos certificarmos da relevância e originalidade desta pesquisa, fizemos 

uma revisão sistemática da literatura com base em Kitchenham (2004), tendo como 

objetivos:  identificar  pesquisas  que  abordem  a  generalização  de  padrões  na 

Matemática com alunos ou na formação de professores utilizando softwares com 

abordagem construcionista; encontrar pesquisas sobre a formação de professores 

para o uso de linguagens de programação no ensino da Matemática. 

O  principal  critério  utilizado  para  a  seleção  dos  trabalhos  foi  o  fato  das 

pesquisas terem sido desenvolvidas com alunos e/ou  professores que atuam no 

Ensino Fundamental II e Médio. As buscas foram realizadas no Portal da Capes e no 

Google Acadêmico nos idiomas inglês e português. 

A revisão sistemática ocorreu entre 14 de novembro e 31 de dezembro de 

2014,  tendo  sido  retornados 3713  trabalhos.  Destes, pré-selecionamos  147  que 

resultaram em um total  de 18 trabalhos selecionados.  Esse pequeno número de 

selecionados  deve-se ao  fato  de  muitos  trabalhos  tratarem da  generalização de 

padrões  sem  a  utilização  de  software  com  abordagem  construcionista,  ou  não 

abordarem  linguagens  de  programação  em  cursos  de  formação  do  professor, 

enquanto uma pequena parcela dos trabalhos foi eliminada por ter o foco no Ensino 

Fundamental  I.  Os  critérios  de  inclusão  e  exclusão  dos  trabalhos,  bem como o 

quantitativo  e  a  lista  completa  de  trabalhos  selecionados  na  revisão  sistemática 

encontram-se no Apêndice F. 

Apesar  do pequeno número de trabalhos selecionados ao final  da revisão 

sistemática,  encontramos  algumas  experiências  interessantes  que  trabalham 

atividades de generalização por meio de softwares, que propõem uma abordagem 

de ensino construcionista com alunos do Ensino Fundamental II e/ou Médio. Como 
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exemplos, temos a pesquisa de Faria e Maltempi (2012) que mostra a utilização do 

software Geogebra para auxiliar na generalização de Fractais com alunos da 1ª série 

do Ensino Médio, explorando aspectos algébricos e geométricos;  a dissertação de 

Conceição  (2012) com  a  utilização  do  software  Mathsticks4,  que  trata  da 

generalização de padrões em sequências numéricas com alunos surdos do 9º ano 

do ensino Fundamental; e a pesquisa de Mavrikis et al. (2012), que utiliza o software 

eXpresser5 para trabalhar generalização algébrica com alunos de 12 a 13 anos em 

escolas de Londres.

Sobre a busca por trabalhos relacionados à formação do professor para o uso 

de  linguagens  de  programação  envolvendo  conteúdos  da  Matemática,  podemos 

destacar o trabalho de Yonezawa, Konsianski e Filho (2013) com a proposta de um 

minicurso no Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) para ensinar a 

programação visual SNAP6 a professores de Matemática para a criação de jogos; a 

pesquisa de Freudenthal et al. (2013) que relata uma experiência, desenvolvida por 

pesquisadores  da  Universidade  do  Texas,  em  que  professores  de  Matemática 

aprenderam  programação  em  um  curso  de  formação  para  ensinar  equações  e 

funções lineares aos seus alunos, utilizando atividades com programação; e a tese 

de doutorado de Vecchia (2012), que utiliza a linguagem de programação Scratch na 

formação inicial de professores de Matemática para o desenvolvimento de jogos.

Essa revisão de literatura foi importante, porque indica a não existência de 

trabalhos  equivalentes  ao  nosso  nesse  escopo  investigado  e  confirma  a  sua 

relevância  acadêmica  e  social.  Um  aspecto  que  reforça  essa  relevância  é  que 

diversos países estão adotando atividades de programação em sala  de  aula  no 

ensino da Matemática,  a exemplo do Reino Unido  (BRIGGS, 2013), de Portugal 

(PINTO,  2010), do  México  (URSINI;  SACRISTÁN,  2006) e  da  Itália  (BOTTINO; 

FURINGHETTI,  1996),  sendo que alguns países, como o Reino Unido (GOV.UK, 

2014) e  a  Holanda  (SOELI,  2012),  estão  modificando  os  seus  currículos  para 

contemplar  o  estudo  da  programação  nas  escolas  em  turmas  do  ensino 

Fundamental e Médio. 

Além disso, atualmente existem diversas iniciativas sem fins lucrativos com 

4 O Mathsticks é um micromundo desenvolvido por Richard Noss, Lulu Healy e Celia Hoyles que trata da 
generalização de padrões com o conceito de sequências (NOSS; HEALY; HOYLES, 1997).

5 O  eXpresser  é  um  micromundo  que  faz  parte  do  software  MiGen  que  foi  desenvolvido  pelo  London 
Knowledge Lab. A sua página oficial é http://www.lkl.ac.uk/projects/migen 

6 SNAP é uma linguagem de programação visual que foi criada a partir da linguagem Scratch (SNAP, 2012). 
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alcance mundial, que estão incentivando o ensino de programação para crianças, 

adolescentes e adultos, seja fora ou dentro das escolas. Dentre elas, vale destacar o 

CodeClub7 e o Hour of Code8. 

No próximo capítulo, será apresentada a fundamentação teórica que norteou 

tanto o desenvolvimento das ações formativas quanto a análise dos dados coletados 

no contexto da formação continuada do professor de Matemática. 

7 É uma organização sem fins lucrativos para o ensino de programação com atividades extra-curriculares em 
escolas, bibliotecas etc. Maiores informações em: http://codeclubworld.org

8 É um evento internacional da Code.org que é uma organização sem fins lucrativos dedicada a expandir o 
ensino da programação no mundo por acreditar que ela deve fazer parte do currículo. Maiores informações 
em: http://code.org 
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CAPÍTULO 2 – Fundamentação Teórica

Este  capítulo  apresenta  o  construto  teórico  utilizado  para  nortear  o 

desenvolvimento e a análise dos dados desta pesquisa,  que teve como foco os 

aspectos  das  tecnologias  na  educação,  da  mediação  pedagógica  para  a 

aprendizagem do professor, além do conhecimento profissional docente, no sentido 

da integração das tecnologias ao ensino da Matemática.

2.1 Tecnologias na Educação

A tecnologia na educação é um tema de estudo abrangente e bastante atual 

que envolve questões e conceitos de diferentes áreas do conhecimento. No entanto, 

torna-se necessário revisitar alguns elementos específicos desses conhecimentos, 

para compreendê-los numa perspectiva de integração da tecnologia, particularmente 

com o uso do computador, de modo que ele possa dar suporte aos processos de 

ensino e aprendizagem.

2.1.1 Breve Histórico da Computação

As  máquinas  de  calcular  vêm  sendo  criadas  ao  longo  da  história  da 

humanidade desde o Ábaco, que foi inventado na Babilônia por volta de 2400 a.C. 

Mas o computador moderno, como conhecemos hoje, surgiu a partir da construção 

do  Dispositivo  Diferencial  (Difference  Engine)  de  Charles  Babbage  em  1827 

(WEBER, 2012), que possibilitou a criação da primeira linguagem de programação 

com  subrotinas, loops e  saltos em 1842, por Ada Augusta Byron (FILHO, 2007). 

Depois  disso,  houve  diversos  avanços  na  área  da  computação,  a  exemplo  da 

criação da Máquina Universal de Alan Turing, em 1937 (HODGES, 1997). Todavia, o 

primeiro computador eletrônico de propósito geral conhecido foi o ENIAC (Eletronic 

Numerical Integrator and Calculator), construído entre 1943 e 1946, na Universidade 

da Pensilvânia (WEBER, 2012). 
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O primeiro computador genuinamente brasileiro foi desenvolvido em 1972, na 

Universidade  de  São  Paulo.  Em  1973,  as  primeiras  demonstrações  de  uso  do 

computador na educação surgiram no Brasil, durante a I Conferência Nacional de 

Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior, que ocorreu no Rio de Janeiro.  A partir 

disso,  começaram a surgir  as  primeiras  iniciativas para  informatizar  a  sociedade 

brasileira, que  culminaram em  políticas  públicas,  como:  a  Política  Nacional  de 

Informática (PNI) e  o respaldo do MEC ao uso dos recursos tecnológicos com o 

computador nos meios educacionais, enfatizando que eles poderiam colaborar para 

a  melhoria  da  qualidade do processo educacional  (MORAES,  1997b).  Nos anos 

seguintes,  o  computador  começou  a  se  tornar  uma  ferramenta  educacional  de 

complementação  e  aperfeiçoamento, que  poderia  possibilitar  mudanças  na 

qualidade do ensino (VALENTE, 1993b).

2.1.2 Algoritmos e Linguagens de Programação 

Atualmente, costuma-se associar o termo algoritmo à ciência da computação, 

mas esse termo não é restrito à computação nem surgiu com ela, pois sua origem 

vem do matemático persa, Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa al-Khawarizmi, que 

também é considerado o pai da Álgebra. No século XII, a palavra al-Khawarizmi foi 

traduzida para o  latim como  Algorithmi  e se referia, originalmente, às regras da 

aritmética, utilizando algarismos indo-arábicos ou simplesmente arábicos (PIVA JR. 

et al., 2012). 

Ao longo dos anos, a palavra algoritmo foi sendo utilizada em diversas áreas 

do conhecimento, tais  como:  engenharia,  astronomia,  administração,  geografia, 

matemática, ciência da computação, dentre outras. E o seu significado se refere ao 

conjunto de regras ou procedimentos definidos para resolver problemas ou realizar  

tarefas (MEDINA; FERTIG, 2005). 

Como exemplos de algoritmos, podemos citar uma receita de bolo que possui 

uma descrição do procedimento necessário para que o bolo fique pronto, possuindo, 

como entrada, os ingredientes e, como saída, o próprio bolo; e também o algoritmo 

de Euclides, usado para calcular o máximo divisor comum (m.d.c), cujos passos 

podem ser resumidos em (PIVA JR. et al., 2012, p. 4): “Seja a, b, r є N com a > b. 

Dividir os números a por b, sendo o resto desta divisão r; substitua a por b; depois 
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substitua  b por  r; continue fazendo a divisão de a por  b até que eles não possam 

mais ser divididos (divisão por zero); então, a será o m.d.c”. Nota-se que  esse 

algoritmo de Euclides possui, como entrada, os números  a e  b,  enquanto a sua 

saída é o m.d.c. 

Tanto na Ciência da Computação quanto na Matemática, a palavra algoritmo 

possui  o  mesmo  significado,  ou  seja,  constitui  um  conjunto  de  regras  ou 

procedimentos  definidos  para  resolver  problemas  ou  realizar  tarefas,  então  não 

faremos  nenhuma  distinção  ao  utilizarmos o  termo  algoritmo  ao  longo  deste 

trabalho.

No que diz respeito  à palavra linguagem, segundo Chomsky (2002, p.  13, 

tradução nossa), uma linguagem natural é definida, em termos formais, “como um 

conjunto  (finito  ou  infinito)  de  sentenças,  cada  uma  finita  em  comprimento  e 

constituída a partir  de um conjunto finito  de elementos”9.  Neste sentido,  como a 

linguagem natural tem um número finito de fonemas (letras do seu alfabeto) e cada 

frase pode ser representada como uma sequência finita formada por eles, pode-se 

dizer que “o conjunto de sentenças de algum sistema formal da matemática pode ser 

considerado uma linguagem”10 (CHOMSKY, 2002, p. 13, tradução nossa). 

A  matemática  formal  da  computação  tem  como  elemento  básico  as 

linguagens formais, cuja definição consiste em: dada uma linguagem formal L sobre 

um alfabeto Σ, ela pode ser definida como “um subconjunto de Σ*, ou seja: L ⊆ Σ*” 

(PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 10). A seguir, será dado um exemplo de linguagem 

formal infinita onde ε denota uma cadeia ou palavra vazia:

Suponha  o  alfabeto  Σ  =  {a,b},  então  temos  que  o  conjunto  de 
palíndromos (palavras que possuem a mesma leitura da direita para 
a esquerda e vice-versa) sobre Σ é um exemplo de linguagem formal 
infinita: Assim, são palavras dessa linguagem:  ε , a, b, aa, bb, aaa, 
aba, bab (DIVERIO; MENEZES, 2011, p. 28).

Um dos modelos formais bastante utilizado na ciência da computação é a 

chamada Máquina Universal, proposta por Alan Turing, que toma como base uma 

entrada de dados que consiste em um algoritmo para uma linguagem formal. Essa 

entrada de dados determinará, não apenas o resultado do cômputo, mas o cômputo 

em si, pois ela toma como entrada, além dos dados específicos, o próprio algoritmo 

9 “A set (finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements” 
(CHOMSKY, 2002, p. 13).

10 “The  set  of  sentences  of  some  formalized  system  of  mathematics  can  be  considered  a  language” 
(CHOMSKY, 2002, p. 13).
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que será utilizado para processá-los. 

A Máquina de Turing tem “uma memória ilimitada em forma de fita, na qual se 

pode  escrever  zeros  e  uns,  e  algumas instruções  muito  simples  de  movimento, 

leitura e escrita na fita”11 (GUTTAG, 2013, p. 3, tradução nossa). Segundo a tese de 

Church-Turing, uma Máquina de Turing pode ser programada para executar uma 

determinada função se ela for computável. Essa tese nos leva diretamente à noção 

de completude de Turing, em que “uma linguagem de programação é dita Turing 

completa, se  pode  ser  usada  para  simular  uma  Máquina  Universal  de  Turing”12 

(GUTTAG,  2013,  p.  4,  tradução  nossa).  Dessa  forma,  todas  as  linguagens  de 

programação utilizadas hoje em dia são Turing completa (MITCHELL, 2003). 

Um  computador  é  definido  como  uma  máquina  capaz  de  implementar  a 

Máquina Universal, e a linguagem que este computador aceita como sendo o seu 

algoritmo é chamada Linguagem de Programação. O que diferencia o computador 

de  uma  simples  calculadora,  além  das  limitações  de  memória  e  velocidade,  é 

exatamente a  sua capacidade de realizar,  não apenas um pequeno conjunto  de 

funções  de  cálculo,  mas  qualquer  algoritmo  que  possa  ser  escrito  como  um 

procedimento computável, desde uma simples soma até uma complexa operação de 

criptografia. 

Na Figura 1, temos a representação de uma calculadora cujas entradas e 

saídas são numéricas e que executa as quatro operações básicas da matemática: 

adição, subtração, multiplicação e divisão. Um exemplo de operação válida nesta 

calculadora seria: A + B = C, onde A, B e C são números pertencentes ao conjunto 

dos números reais.

11 “an unbounded memory in the form of tape on which one could write zeros and ones, and some very simple 
primitive instructions for moving, reading, and writing to the tape” (GUTTAG, 2013, p. 3).

12 “a programming language is said to be Turing complete if  it  can be used to simulate a universal  Turing 
Machine” (GUTTAG, 2013, p. 4).
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Figura 1 – Representação de uma Calculadora

Fonte: elaborado pela autora

A  versatilidade  da  Máquina  Universal  é  o  fundamento  matemático  que 

diferencia os antigos telefones (com apenas uma ou duas funções) dos modernos 

smartphones com suas funções expansíveis para novos aplicativos que podem ser 

incorporados  a  eles  e  que  nem  existiam  ainda,  quando  o  primeiro aparelho 

smartphone foi criado.

As linguagens de programação possibilitam a construção de algoritmos que 

podem ser executados em uma Máquina Universal. Elas possuem um conjunto de 

regras sintáticas (gramática) e semânticas,  sendo a sua sintaxe quem determina 

como os símbolos devem se combinar, de modo que a linguagem de programação 

seja capaz de transmitir instruções significativas ao computador (STAIR, 1998).

Com a evolução dos computadores, logo ficou clara a discrepância entre as 

Linguagens de Programação de baixo nível (ideais para as máquinas), dotadas de 

uma sintaxe muito  próxima das operações lógicas dos circuitos booleanos,  e  as 

linguagens de alto nível (ideais para o entendimento humano) com um maior poder 

de abstração e uma sintaxe mais próxima das linguagens naturais. 

Isso foi possível com o surgimento do Compilador, um programa especial que 

“lê um programa escrito em uma linguagem – a linguagem fonte – e o traduz para  

um programa equivalente numa outra linguagem – a linguagem alvo” (AHO; SETHI; 

ULLMAN, 1995,  p.  1).  A linguagem fonte  é  própria  para  os  seres  humanos e  a 

linguagem alvo é aquela que a máquina entende. 

Os compiladores fazem com que os algoritmos possam ser escritos de forma 

mais  simples  e  executados  de  forma  mais  rápida.  Na  Figura  2,  temos  a 
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representação de um compilador cuja entrada é o programa fonte, também chamado 

de código fonte que é escrito em uma linguagem legível para os seres humanos; e 

as saídas podem ser tanto uma mensagem de erro, indicando que o código fonte 

precisa  ser  refeito,  quanto  um  programa  executável,  escrito  na  linguagem  de 

máquina, que estará pronto para ser executado na tela do computador.

Figura 2 – Representação de um Compilador

Fonte: Aho, Sethi e Ulman (1995, p. 1)

Ao longo dos anos, foram surgindo linguagens de programação de alto nível 

com diferentes paradigmas, tais como (BARANAUSKAS, 1998): 

a)  Procedural, cujos  procedimentos  da  linguagem  são  executados 

sequencialmente. Por exemplo: Fortran, Pascal, C.

b)   Funcional, que possui mecanismos para definir e aplicar funções, além 

de controlar parte do código do programa, podendo ser iterativos ou recursivos. Por 

exemplo: LISP, Haskell, Scala.

c)   Orientado a Objetos, que se baseia na ideia da existência de um modelo 

em que os objetos podem enviar e receber mensagens. Além disso, eles podem 

reagir às mensagens recebidas. Por exemplo: Smalltalk, Boxer13, Java, Scratch.

d)  Programação em Lógica, um modelo abstrato que possibilita expressar 

um problema na forma de lógica simbólica.  Nele,  um processo de inferências é 

utilizado pela máquina para produzir resultados. Por exemplo: Prolog. 

Segundo Baranauskas (1998), a visão de Seymour Papert sobre os diferentes 

paradigmas das linguagens de programação é a de que eles influenciam na maneira 

como uma pessoa percebe a tarefa de programar. Foi pensando dessa forma que 

13 Linguagem  de  programação  baseada  no  Logo,  cujas  informações  adicionais  estão  em: 
http://edutechwiki.unige.ch/en/Boxer
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Papert e o seu grupo de pesquisa do MIT (Massachussets Institute of Technology) 

desenvolveram, na década de 60, a linguagem de programação Logo, que foi criada 

como um dialeto da Linguagem funcional LISP e evoluiu para possibilitar que os 

alunos pudessem aprender a entender e prever os movimentos de uma tartaruga, 

que era uma espécie de robô que se deslocava pelo chão.

Esses  movimentos,  controlados  por  um computador  com a  linguagem de 

programação Logo, eram descritos com comandos procedurais, tais como: frente 30, 

aprenda  x,  repita  5,  entre  outros  (LOGO  FUNDATION,  2011).  Posteriormente, 

surgiram versões do Logo em que não havia a necessidade de um robô, pois a 

tartaruga era simbolizada, apenas, por um cursor na tela do computador, bem como 

versões  baseadas  no  paradigma  orientado  a  objetos,  a  exemplo  do  Boxer  que 

permitia a interação do aluno com várias tartarugas (DiSESSA, 1986). Com o cursor 

(tartaruga) os alunos podiam formar figuras geométricas, o que fazia com que eles 

tivessem acesso à compreensão de conceitos matemáticos (PESSIS-PASTERNAK, 

1993). 

A linguagem de programação Scratch, utilizada nesta pesquisa nos cursos de 

formação com professores de Matemática, também pode auxiliar a compreensão de 

conceitos  matemáticos,  pois  foi  desenvolvida  pelo  grupo  de  pesquisa  Lifelong 

Kindergarten  do  MIT,  com  base  na  linguagem  Logo.  Maiores  detalhes  sobre  a 

linguagem Scratch podem ser vistos no Capítulo 4.

2.1.3 Abordagem Construcionista

A  Epistemologia  Genética  proposta  por  Jean  Piaget  é  baseada  no 

desenvolvimento  da  inteligência  e  na  construção  do  conhecimento,  visando 

“responder  à  questão não só  de como os indivíduos,  sozinhos ou em conjunto, 

constroem conhecimentos, mas também por quais processos e por que etapas eles 

conseguem fazer isso” (ABREU, 2010, p. 362). 

No tocante ao ensino da Matemática, Fiorentini afirma que,
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embora Piaget não tenha se preocupado em construir uma teoria de 
ensino  ou  de  aprendizagem  do  ponto  de  vista  educacional,  foi 
exatamente  a  partir  da  epistemologia  Genética  piagetiana  que  o 
construtivismo  emergiu  como  tendência  pedagógica,  passando, 
então a influenciar fortemente as inovações do ensino da Matemática 
(FIORENTINI, 1995, p. 18).

Inspirado nas ideias da Epistemologia Genética, Papert (1988, p. 13) nos fala 

que a compreensão da aprendizagem deve se referir à gênese do conhecimento, 

pois “o que um indivíduo pode aprender e como ele aprende depende dos modelos 

que tem disponíveis. Isso impõe, recursivamente, a questão de como ele aprendeu 

esses modelos". Papert (1988, p. 20) percebe, nas ideias de Piaget, um modelo em 

que as crianças são “construtoras de suas próprias estruturas intelectuais”, pois elas 

adquirem, antes de irem para a escola, uma vasta quantidade de conhecimentos, 

através de um processo que ele chama de "aprendizagem piagetiana", ou aprender 

sem ser ensinado. 

Para  Papert  (1988),  as  crianças  podem  aprender  a  falar  ou  aprender  a 

geometria necessária para se deslocar no espaço de forma intuitiva, como também 

podem aprender um pouco de lógica, sem terem sido ensinadas. Com base nessas 

ideias,  ele  desenvolveu  uma  abordagem denominada  construcionista,  na  qual  o 

aprendiz participa ativamente da construção de seu próprio conhecimento. 

As  ideias  construcionistas  de  Papert,  segundo  Drisostes  (2005,  p.  14), 

surgiram  em  sistemas  computacionais  voltados  a  educação,  os  quais  se 

caracterizavam pela “busca da liberdade de iniciativa do aprendiz e pelo seu controle 

do ambiente computacional, neles o aprendizado era entendido como construção 

pessoal do conhecimento”. Para tanto, ele criou a linguagem Logo com a filosofia de 

que a criança passaria a ensinar o computador, fazendo com que ele deixasse de 

ser um simples meio de transferir informação para se tornar uma “ferramenta com a 

qual a criança pode formalizar os seus conhecimentos intuitivos” (VALENTE, 1988, 

p. 9). 

Assim, a criança é vista como um epistemólogo capaz de construir as suas 

próprias estruturas intelectuais (NININ, 1989), pois “como qualquer outro construtor, 

a  criança  se  apropria,  para  seu  próprio  uso,  de  materiais  que  ela  encontra" 

(PAPERT, 1988, p. 35). 
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Com a linguagem de programação Logo, Papert propôs uma transformação 

na concepção de ensino e aprendizagem, onde a criança se torna pensador ativo e 

crítico (NININ, 1989). Com isso, “conhecimentos que só eram acessíveis através de 

processos formais podem agora ser abordados concretamente” com o auxílio do 

computador (PAPERT, 1988, p. 37). Além disso, ele descreve o termo micromundo 

como sendo um mundo simulado em computador, que usa a linguagem Logo e pode 

ser visto como um subconjunto da realidade que a criança pretende estudar. 

Por meio de micromundos, como o “Mundo da Tartaruga”, que é constituído 

no computador a partir de um cursor da linguagem Logo, a criança pode adquirir  

novas  habilidades,  e  alguns  tipos  de  pensamentos  matemáticos  podem  se 

desenvolver com mais facilidade (PAPERT, 1988), pois ela pode expressar as suas 

ideias  por  meio  de  procedimentos  da  linguagem  para  resolver  problemas  da 

Matemática, dando origem a um código escrito na linguagem Logo. Esse código, 

conhecido  como  programa,  pode  ser  visto  como  uma  representação  formal  do 

raciocínio que o aprendiz utiliza na resolução de problemas (VALENTE, 2005a). 

À medida que um programa é executado pelo computador, vai produzindo um 

resultado  que,  quando  confrontado  com  a  ideia  original,  pode  demonstrar  a 

existência de um erro, fazendo com que o aprendiz possa aprimorar a sua ideia e/ou 

construir  novos conhecimentos. Assim, o erro ganha importância no processo de 

aprendizagem por meio do computador (VALENTE, 2005a). 

A Figura 3,  a seguir,  retrata  as ideias de Valente (2005a,  1993a)  sobre o 

processo reflexivo de aprendizagem, mostrando as ações que uma pessoa realiza 

durante a interação com o computador nas atividades de programação, associados 

aos elementos sociais que dão suporte a essa interação.
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Figura 3 – Ciclo de ações que ocorre durante as atividades de programação

Fonte: Valente (2005a, p. 54)

De  acordo  com  o  ciclo  de  aprendizagem  mostrado  na  Figura  3,  para 

programar um computador, primeiro o sujeito descreve a solução do seu problema, 

usando uma linguagem de programação, pois essa é uma forma de representação 

do seu conhecimento. 

Nessa  descrição,  “o  sujeito  aplica  o  conhecimento  formal  e/ou  intuitivo, 

relacionando  conceitos  e  estratégias  pertinentes  ao  problema  e  ao  contexto 

computacional” (PRADO, 2003, p. 24). Em seguida, essa descrição é executada, 

apresentando um resultado na tela do computador, isso corresponde a um feedback 

que  pode  levar  o  sujeito  a  refletir  sobre  as  suas  ideias  iniciais  e  a  depurar  o 

programa para corrigir os seus erros (PRADO, 2003). 

Essa é uma oportunidade para o sujeito aprender sobre algum conceito ou 

sobre as estratégias necessárias para a resolução de um determinado problema 

(VALENTE,  1993a).  Este  processo,  por  sua  vez,  vai  dando  origem  a  novas 

descrições que serão feitas com a utilização da linguagem de programação e, em 

seguida,  vão  passar  novamente  pelo  processo  descrito  nesse  ciclo  de 

aprendizagem. 

A  Figura  3  apresenta  três  tipos  de  processos  de  abstração  e  reflexão 

estudados  por  Piaget:  a  abstração  empírica  (empirique),  a  pseudo-empírica 

(pseudo-empirique) e a reflexionante ou reflexiva (réfléchissante). A seguir, será feita 

uma breve explanação sobre cada um desses processos de abstração, incluindo a 
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abstração  refletida  (réfléchie)  que  também  faz  parte  dos  níveis  de  abstração 

abordados por Piaget. 

A abstração empírica é definida como sendo a “que se apoia sobre os objetos 

físicos ou sobre  os aspectos  materiais  da  própria  ação,  tais  como:  movimentos, 

empurrões, etc." (PIAGET, 1995, p. 5). Segundo Mantoan (1994), é por este tipo de 

abstração que o sujeito extrai as suas informações dos objetos ou das suas ações 

sobre eles e, assim, detecta propriedades como a cor, a forma, o peso e a textura  

deles.

A abstração pseudo-empírica aparece quando Piaget (1995, p. 6) nos fala das 

situações  em  que  o  sujeito  efetua  construções  que  se  tornarão  dedutivas, 

apoiando-se  em  resultados  derivados,  como  por  exemplo,  a  constatação  das 

operações numéricas por meio do ábaco, pois "se a leitura desses resultados se faz 

a partir  de objetos materiais,  como se se tratassem de abstrações empíricas, as 

propriedades  constatadas  são,  na  realidade,  introduzidas  nestes  objetos  por 

atividades do sujeito". Para Valente (1993a), a abstração pseudo-empírica permite 

ao sujeito deduzir algum conhecimento da sua ação ou do  objeto com o qual ele 

está interagindo. 

A abstração reflexionante ou reflexiva, segundo Piaget (1995, p. 6), apoia-se 

"sobre todas as atividades cognitivas  do sujeito  (esquemas ou coordenações de 

ações, operações, estruturas, etc.), para delas retirar certos caracteres e utilizá-los 

para  outras  finalidades  (novas  adaptações,  novos  problemas,  etc.)".  Sobre  isso, 

Mantoan (1994, p. 2) salienta que esse tipo de abstração "deriva das coordenações 

das ações do sujeito, relaciona-se à experiência lógico-matemática e está presente 

em todos os níveis da vida". Valente (1993a, p. 2) também observa que a abstração 

reflexiva "permite a projeção daquilo que é extraído de um nível mais baixo para um 

nível cognitivo mais elevado ou a reorganização desse conhecimento em termos de 

conhecimento prévio" (abstração sobre as próprias ideias do sujeito).

Por fim, a abstração refletida que se torna evidente quando a reflexão é obra 

do  pensamento,  sendo  “necessário  distinguir  também  seu  processo  enquanto 

construção de sua temática retroativa, que se torna então, uma reflexão sobre a 

reflexão"  e  neste  caso  será  chamada  de  abstração  refletida  ou  de  pensamento 

reflexivo (PIAGET, 1995, p. 6).

No tocante  ao papel  do professor  nesse contexto  do ensino de conceitos 
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matemáticos  com o uso de uma linguagem de programação,  ele  é retratado na 

Figura 3 com a palavra mediação, pois Valente (1995, p. 14) salienta que o professor 

deve “facilitar ou mediar o processo de descrição, reflexão e depuração que o aluno 

realiza através do computador”, pois isso não acontece apenas colocando o aluno 

na frente do computador. 

Essa  interação  do  aluno  com  o  computador  deve  ser  mediada  por  um 

professor  que  conheça  a  linguagem  de  programação,  tanto  do  ponto  de  vista 

computacional, quanto pedagógico e psicológico (VALENTE, 1995). Além disso, o 

professor  deve  saber  fazer  intervenções  ou  auxiliar  o  aluno  no  processo  de 

resoluções de problemas da Matemática com o auxílio do computador. 

Por essa razão, ele precisa conhecer todas as implicações do problema que 

será proposto ao aluno, mas se isso não for possível, o professor “deve ser capaz de 

embarcar com o aluno numa verdadeira investigação sobre o problema, ou acessar 

outros especialistas que possam auxiliar o aluno” (VALENTE, 1995, p. 16). Diante 

disso,  Valente (1995,  p.  17) afirma que “o modelo que melhor descreve como o 

professor deve atuar é fornecido por Vygotsky” e esse modelo é conhecido como 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Na próxima seção, trataremos sobre a teoria histórico-cultural  de Vygotsky 

que  inclui  os  processos  de  mediação  pedagógica  com  base  na  ZDP,  além  de 

abordar  alguns  aspectos  da  aprendizagem  do  professor,  pois  nesta  pesquisa  a 

pesquisadora/formadora,  ao  assumir  o  papel  de  mediadora  em  um  curso  de 

formação continuada, pode intervir na ZDP dos professores participantes do curso, 

criando condições para promover o desenvolvimento deles. 

2.2 Mediação Pedagógica e Aprendizagem do Professor

Ao tratar da formação continuada, faz-se necessário atentar para a mediação 

e os processos de aprendizagem, visto que, em um curso de formação o professor 

precisa se sentir confortável para aprender e ter uma “postura reflexiva para rever 

constantemente a sua prática, bem como, criticidade e autonomia para relativizar 

suas  intenções  em  determinados  momentos  da  interação”  (PRADO;  MARTINS, 

2001). 
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Um  dos  princípios  fundamentais  da  mediação, segundo  a  teoria 

histórico-cultural de Vygotsky, é o fato de a atividade humana ser mediada através 

de instrumentos e signos. Estes, por sua vez, são criados e modificados pelos seres 

humanos como uma forma de se conectarem com o mundo real, regulando o seu 

comportamento  e as  suas interações com o mundo e com os outros  indivíduos 

(BLANTON; THOMPSON; ZIMMERMAN, 1993). 

De  acordo  com Wartofsky  (1979),  os  instrumentos  e  signos  estão para  a 

evolução cultural como os genes estão para a evolução biológica. Ainda sobre isso, 

Vygotsky (1978) faz uma analogia entre os signos e os instrumentos, ao afirmar que 

os signos, em todas as suas manifestações concretas, como: o desenho, a escrita, a 

leitura, a linguagem, o uso de sistemas de numeração, entre outros, “agem como 

instrumentos  da  atividade  psicológica  de  maneira  análoga  ao  papel  de  uma 

ferramenta  de  trabalho”14 (VYGOTSKY,  1978,  p.  52,  tradução  nossa).  E  essa 

analogia,  segundo Vygotsky (1978),  aplica-se à atividade mediadora cuja relação 

lógica é mostrada no esquema da Figura 4.

Figura 4 – Relação entre signos, instrumentos e atividade mediadora

Fonte: Vygotsky (1978, p. 54)

No  tocante  à  mediação pedagógica  do  professor  no  processo  de 

aprendizagem  do  aluno,  Vygotsky  (1978)  definiu  a  Zona  de  Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) como:

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento  potencial,  determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes15(p. 86, tradução nossa).

14 “The sign acts as an instrument of  psychological  activity in a manner analogous to the role of  a tool in 
labor.”(VYGOTSKY, 1978, p. 52).

15 “This difference between twelve and eight, or between nine and eight, is what we call the zone of proximal 
development.  It  is  the  distance  between  the  actual  developmental  level  as  determined  by  independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 

Atividade Mediadora

Signos Instrumentos
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Sendo  assim,  “o  professor  tem o  papel  explícito  de  interferir  na  zona  de 

desenvolvimento  proximal  dos  alunos,  provocando  avanços  que  não  ocorreriam 

espontaneamente”  (OLIVEIRA,  2010,  p.  64).  Além  disso,  Prado  (2003,  p.  21), 

salienta que o conceito de ZDP “nos remete à questão da prática pedagógica do 

professor, em termos da intencionalidade e do comprometimento com a qualidade 

da mediação, de modo a favorecer ao aluno o aprendizado”. 

Em relação ao uso da tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem, 

Freire  (2013,  p.  85)  afirma  não  ter  “dúvida  nenhuma  do  enorme  potencial  de 

estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e 

dos adolescentes”. Sobre isso, Goos (2005) destaca que quando os professores de 

Matemática desenvolvem afinidade com a tecnologia, existe uma maior possibilidade 

dos seus alunos alcançarem a própria aprendizagem.

Isso é proporcionado pelo acesso deles a novas formas de abordagem das 

tarefas que já são conhecidas. Essa nova abordagem se dá por meio da tecnologia 

que se torna uma extensão de si mesmo, quando ela está incorporada ao repertório 

pedagógico do professor de Matemática pela integração dos recursos tecnológicos 

no planejamento do curso e pelas práticas cotidianas em sala de aula. 

No contexto da formação de professores de Matemática, a ZDP pode ser vista 

como “um espaço simbólico em que as habilidades emergentes dos professores 

aprendizes  estão  se  desenvolvendo  sob  a  orientação  de  pessoas  mais 

experientes”16 (GOOS, 2005, p. 37, tradução nossa). Portanto, no curso de formação 

que  foi  desenvolvido  nesta  pesquisa,  assumimos  o  papel  de mediadora  com a 

intenção  de  ajudar  os  professores  a  desenvolverem  novas  habilidades  com  as 

atividades  pedagógicas  de  ensino  da  Matemática,  utilizando  recursos  da 

programação. 

As atividades de programação, pelas suas próprias características, também 

mediam o processo de construção de conhecimento do professor aprendiz, porque 

elas permitem que ele vivencie as fases do ciclo de aprendizagem propostas por 

Valente (2005a), como foi descrito na seção anterior. Isso está de acordo com a visão 

de Bolite Frant (2002, p. 5), ao afirmar que “o uso da tecnologia como ferramenta 

traz em si a ideia de mediação do conhecimento”. 

guidance or in collaboration with more capable peers” (VYGOTSKY, 1978, p. 86).
16 “a symbolic space where the novice teacher’s emerging skills are developing under the guidance of more 

experienced people” (GOOS, 2005, p. 37).



25
Além dessa questão relacionada à mediação, durante o curso de formação 

também buscamos contemplar as ideias de Freire (2013), quando ele se refere à 

necessidade dos professores refletirem, de forma crítica, sobre a sua prática durante 

o curso de formação, sem esquecer, porém, de propiciar um ambiente em que o 

professor  possa  aprender  a  integrar  as  tecnologias  digitais  ao  currículo  da 

Matemática. 

Entretanto,  essa não é uma tarefa fácil,  pois  muitas vezes os professores 

apresentam bastante dificuldade com a tecnologia e com os conteúdos específicos 

durante os cursos de formação, tornando-se necessário compreender como o adulto 

professor  aprende,  ao  assumir  o  papel  de  aluno,  para  que as  ações formativas 

possam, de fato, ajudá-los a integrar as tecnologias aos conteúdos curriculares, tal  

como enfatizados por Almeida e Valente (2011).

No que diz respeito à aprendizagem do adulto, diversas pesquisas como a de 

Glaser (1992), Pastré (1994) e Zimmerman (1995) reconhecem a influência que os 

mecanismos internos do pensamento e os conhecimentos anteriormente adquiridos 

podem ter sobre a aprendizagem. Além disso, a metacognição também é apontada 

como algo fundamental para a aprendizagem do adulto, pois ao compreender como 

ele aprende, o processo de aprendizagem poderá ser ampliado e aprofundado, de 

modo a identificar a lógica de seu pensamento e de sua aprendizagem (PLACCO; 

SOUZA, 2006). 

Portanto, o papel do formador em um curso de formação continuada, onde há 

a  preocupação  com  a  aprendizagem  do  adulto  (profissional  docente),  é  o  de 

mediador para auxiliar no processo de construção do conhecimento do professor 

aprendiz e na reflexão sobre a sua prática. Nessa concepção, o processo de ensinar 

significa que o formador deve ser capaz de conhecer os saberes que os professores 

já possuem, para poder auxiliá-los com o novo conhecimento. E aprender significa 

que  o  professor  participante  do  curso  de  formação  deve  se  apropriar  do 

conhecimento em um processo de ressignificação que deve ocorrer por meio de 

interações ao longo da formação (PLACCO; SOUZA, 2006).
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2.3  O  Conhecimento  Profissional  Docente  e  a  Integração  das 

Tecnologias

Sobre o conhecimento profissional docente, os estudos de Shulman (1986, 

1987)  apontaram  que  não  bastava  ao  professor  ter  sólidos  conhecimentos  do 

conteúdo específico para que ele pudesse ter uma prática de ensino em sala de aula 

adequada,  se  esses conhecimentos estivessem dissociados do  conhecimento 

pedagógico. 

Em 1986,  Shulman  dividiu o conhecimento do conteúdo para a prática de 

ensino em três categorias: Conhecimento do Conteúdo Específico; Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo e Conhecimento do Currículo. 

Nessa abordagem, o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo  refere-se aos 

aspectos  que  vão  além  do  conhecimento  do  conteúdo  específico,  pois  inclui  a 

compreensão sobre o que faz com que a aprendizagem de um assunto específico 

seja considerado fácil ou difícil; os estudos das concepções e preconcepções que os 

alunos trazem para o aprendizado dos tópicos que são mais frequentes em sala de 

aula; a investigação sobre as concepções erradas dos alunos e a sua influência na 

aprendizagem deles, além do estudo das condições de ensino que são necessárias 

para alterar essas concepções. (SHULMAN, 1986).

Em 1987, Shulman definiu um modelo de raciocínio e ações pedagógicas que 

se espera do professor, durante a sua prática em sala de aula: 

• Compreensão: o professor deve entender criticamente o conjunto de ideias 

que serão ensinadas.

• Transformação: após compreender as ideias, estas devem ser preparadas e 

selecionadas  para  serem  representadas,  levando  em  consideração  as 

características dos alunos. 

• Instrução:  envolve  o  manejo,  apresentações,  trabalhos  em  grupo, 

questionamentos e outros aspectos do ensino que são observados em sala 

de aula.

• Avaliação: esse processo inclui a checagem do entendimento do aluno, como 

também a avaliação do desempenho do professor, que o conduz diretamente 

a uma reflexão. 
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• Nova Compreensão:  deriva  da  expectativa  de  que, através das ações de 

ensino  que  são  refletidas  e  reflexíveis,  o  professor  alcance  uma  nova 

compreensão,  tanto dos propósitos e das matérias ensinadas,  quanto dos 

alunos e do processo pedagógico.

• Reflexão:  é  o  que  o  professor  faz  quando  revê  o  processo  de  ensino  e 

aprendizagem que ocorreu e o reconstrói, reformula e/ou recorda os eventos 

e as realizações. 

Sobre essa necessidade pedagógica de reflexão do professor proposta por 

Shulman (1987),  precisamos,  primeiro,  entender o que significa pensar de forma 

reflexiva, pois para Dewey (1959, p. 22),

o pensar reflexivo, diferentemente das outras operações a que se dá 
o  nome  de  pensamento,  abrange:  (1)  um  estado  de  dúvida, 
hesitação, perplexidade, dificuldade mental, o qual origina o ato de 
pensar; e (2) um ato de pesquisa, procura, inquirição, para encontrar 
material que resolva a dúvida assente e esclareça a perplexidade.

Ainda sobre isso, Schön (1992) e Alarcão (2003) explicam que a reflexão do 

professor  sobre  a  sua  ação  pressupõe  um  distanciamento  da  ação  para  poder 

reconstruí-la mentalmente, a fim de tentar analisá-la de forma retrospectiva. Uma 

situação concreta que merece a reflexão do professor são os casos que revelam o 

que eles ou os seus alunos fazem, sentem, pensam e conhecem (ALARCÃO, 2003). 

Ainda sobre a importância da reflexão para o professor, Shulman afirma que,

o professor é capaz da reflexão que o conduz ao autoconhecimento 
e  a  consciência  metacognitiva  que  distingue  o  desenhista  do 
arquiteto, e o contador do auditor. É um profissional capaz não só de 
praticar e entender a sua profissão, mas de comunicar os motivos 
para  as  decisões  e  ações  profissionais  aos  outros17(SHULMAN, 
1986, p. 13, tradução nossa). 

 

No que diz respeito ao modelo de Shulman (1987) sobre raciocínio e ações 

pedagógicas,  Marcon,  Graça e Nascimento (2011) reiteram que a realização das 

práticas pedagógicas permite que todas as etapas envolvidas nesse modelo possam 

participar  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  exercendo  funções  de 

17 “The  teacher  is  capable  of  reflection  leading  to  self-knowledge,  the  metacognitive  awareness  that 
distinguishes  draftsman  from  architect,  bookkeeper  from  auditor.  A professional  is  capable  not  only  of 
practicing and understanding his or her craft, but of communicating the reasons for professional decisions 
and actions to others” (SHULMAN, 1986, p. 13).
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compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão. 

Isso  possibilita  ao  Conhecimento  Pedagógico  do  Conteúdo  promover  a 

transformação  do  conhecimento  do  conteúdo  a  ser  ensinado  em  conhecimento 

possível de ser ensinado, fazendo com que o professor participante de cursos de 

formação  construa  conhecimentos  sobre  como  ensinar  diferentes  assuntos  para 

alunos diferentes, nos mais variados contextos de ensino e aprendizagem. 

Recentemente,  a  teoria  do  Shulman  (1986,  1987)  foi  estudada  por  Ball,  

Thames e Phelps (2008) que, por sua vez, propuseram uma investigação com foco 

no estudo dos conhecimentos necessários ao ensino da Matemática. Para isso, eles 

subdividiram o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo em: 

• Conhecimento  do  Conteúdo  e  dos  Alunos  –  é  o  “conhecimento  que 

combina o saber sobre os alunos e o conhecimento sobre a Matemática”18 

(BALL;  THAMES;  PHELPS,  2008,  p.  401,  tradução  nossa).  Com  esse 

conhecimento, os professores devem ser capazes de prever que dificuldades 

os alunos vão encontrar em uma tarefa.

• Conhecimento  do  Conteúdo  e  do  Ensino  –  é  o  que  “combina  o 

conhecimento sobre o ensino e o conhecimento sobre a Matemática”19 (BALL; 

THAMES; PHELPS, 2008, p. 401, tradução nossa). Ele requer uma interação 

entre  o  conhecimento  específico  da  Matemática  e  a  compreensão  das 

questões pedagógicas que afetam a aprendizagem dos alunos.

• Conhecimento  do  Conteúdo  e  do  Currículo  –  este  conhecimento  é 

equivalente  ao  que  foi  proposto  por  Shulman  (1986)  quando  definiu  o 

Conhecimento do Currículo, sendo que, neste caso, o currículo se refere aos 

conteúdos da Matemática.

Além  disso,  eles  subdividiram  o  Conhecimento  do  Conteúdo  Específico 

proposto por Shulman (1986, 1987) em: 

• Conhecimento Comum do Conteúdo  – é o “conhecimento matemático e as 

habilidades  utilizadas  em  outras  situações  além  do  ensino”20 (BALL; 

THAMES; PHELPS, 2008, p. 399, tradução nossa). Esse conhecimento não é 

restrito ao professor de Matemática, pois é conhecido também por pessoas 

18 “knowledge  that  combines  knowing  about  students  and  knowing  about  mathematics.”  (BALL;  THAMES; 
PHELPS, 2008, p. 401).

19 “combines knowing about teaching and knowing about mathematics” (BALL; THAMES; PHELPS, 2008, p. 
401).

20 “the mathematical  knowledge and skill  used in settings other than teaching” (BALL; THAMES; PHELPS, 
2008, p. 399).
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de outras profissões. 

• Conhecimento  Especializado  do  Conteúdo  –  é  o  “conhecimento 

matemático e as habilidades utilizadas unicamente para o ensino”21 (BALL; 

THAMES;  PHELPS,  2008,  p.  400,  tradução nossa).  Esse conhecimento  é 

utilizado, por exemplo, quando o professor de Matemática analisa os erros 

dos seus alunos e consegue explicar  a  eles onde estava o erro e qual  a 

melhor forma de resolver o problema.

• Conhecimento  Horizontal  do  Conteúdo –  esse  conhecimento  serve  de 

base para que o professor possa pensar sobre o que e como deve ensinar um 

conteúdo da Matemática que é requisito de outros, de modo a contribuir para 

que os alunos possam aprender estes e outros conteúdos no futuro.

Todos esses conhecimentos que, segundo Ball, Thames e Phelps (2008), são 

necessários ao ensino da Matemática, vêm tendo bastante influência nos cursos de 

formação  de  professores,  pois  de  acordo  com  esses  autores,  os  professores 

necessitam de um conhecimento matemático especializado para o ensino, que é 

diferente do conhecimento profissional necessário para atuar em outras profissões 

como: engenharia, arquitetura, contabilidade, entre outras.

Nos últimos anos, outro fator que tem influenciado os cursos de formação é o 

conhecimento tecnológico dos professores em geral, devido ao crescente acesso às 

tecnologias digitais  por  parte  de alunos e professores em todo o mundo.  Diante 

disso,  Mishra  e  Koehler  (2006)  resgataram a teoria  de Shulman (1986,  1987)  e 

ampliaram-na criando um novo modelo.

Segundo Mishra e Koehler  (2006),  antes  da teoria  de Shulman (1986) as 

bases do conhecimento sobre a formação de professores davam destaque para o 

conhecimento pedagógico, ao enfatizarem as práticas pedagógicas em sala de aula, 

mas  essa  visão  era  dissociada  do  conhecimento  do  conteúdo,  conforme 

representado na Figura 5.

21 “the mathematical knowledge and skill unique to teaching” (BALL; THAMES; PHELPS, 2008, p. 400).



30
Figura 5 – Conhecimento do Conteúdo (CK) e Conhecimento Pedagógico (PK)

Fonte: Mishra e Koehler (2006, p. 1020)

Diante disso, Shulman (1986) avançou em relação a essas abordagens com a 

introdução da ideia do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), onde existe 

uma interseção entre o conhecimento do conteúdo (CK) e o pedagógico (PK) como 

pode ser visto na Figura 6. 

Figura 6 – Interseção entre o Conhecimento do Conteúdo22 e o Pedagógico23

Fonte: Mishra e Koehler (2006, p. 1022)

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) trata da maneira pela qual 

um  conteúdo  é  transformado  para  o  ensino.  Isso  ocorre  quando  o  professor 

interpreta o conteúdo e descobre maneiras diferentes para representá-lo e torná-lo 

acessível aos seus alunos (MISHRA; KOEHLER, 2006). 

Ao longo dos anos, muito foi  escrito sobre o que os professores precisam 

saber sobre tecnologia para dar boas aulas na era da informática, a exemplo de 

trabalhos como: Hirumi e Grau (1996), Thomas (1994), Wiebe e Taylor (1997), Zhao 

e  Conway  (2001).  Até  que  começaram  a  surgir  ideias  que  apontavam  para  a 

necessidade  dos  professores  integrarem as  tecnologias  ao  ensino,  como  as  de 

Angeli e Valanides (2005), Keating e Evans (2001), Koehler et al. (2004), Koehler e 

Mishra (2005),  Lundeberg et  al.  (2003),  Margerum-leys e Marx  (2004),  Mishra  e 

Koehler (2003), Niess et al. (2006), Pierson (2001), Wallace (2004) e Zhao (2003). 
22 Sigla: CK – Content Knowledge
23 Sigla: PK – Pedagogical Knowledge

CK PK
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Mas o termo TPACK24 (Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo) só 

começou a se popularizar em 2006, com o trabalho de Mishra e Koehler (2006), que 

ampliaram a ideia de Shulman (1986) do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

(PCK) com a inclusão da tecnologia. 

Figura 7 – Representação do modelo TPACK

Fonte: Koehler e Mishra (2009, p. 63) 

As bases do  conhecimento  que  compõem o modelo  TPACK,  descrito  por 

Mishra e Koehler (2006), estão representadas no diagrama de Venn, mostrado na 

Figura 7, e serão descritos a seguir.

Conhecimento do Conteúdo (CK – Content Knowledge): é o conhecimento 

sobre  o  conteúdo  que  será  ensinado  ou  aprendido,  pois  os  professores  devem 

conhecer e compreender os assuntos que eles ensinam, incluindo o conhecimento 

dos principais fatos, conceitos, teorias e procedimentos, dentro de um determinado 

domínio (MISHRA; KOEHLER, 2006).

Conhecimento  Pedagógico  (PK  –  Pedagogical  Knowledge):  é  o 

conhecimento sobre os processos, valores e objetivos para fins educacionais, como 

também  sobre  as  práticas  de  ensino  e  aprendizagem,  pois  um  professor  com 

conhecimento  pedagógico  profundo  entende  como  os  alunos  constroem  o 

24 Inicialmente, esta sigla foi denominada TPCK, mas a partir de 2008 ela passou a ser amplamente utilizada 
na literatura internacional como TPACK (THOMPSON, 2008).
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conhecimento,  adquirirem  competências  e  desenvolvem  hábitos  mentais  e 

disposições positivas para a aprendizagem. O conhecimento pedagógico requer a 

compreensão de teorias cognitivas, sociais e de desenvolvimento da aprendizagem, 

como também sobre a forma de aplicá-lo em sala de aula com os alunos (MISHRA; 

KOEHLER, 2006).

Conhecimento  Tecnológico  (TK  –  Technology  Knowledge):  é  o 

conhecimento sobre as tecnologias em geral, tais como livros, giz e quadro-negro e 

sobre as tecnologias digitais que incluem a capacidade de utilização do computador 

com seus softwares e a Internet. (MISHRA; KOEHLER, 2006).

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK – Pedagogical  Content 

Knowledge): a  ideia  de  Conhecimento  Pedagógico  do  Conteúdo  para  Mishra  e 

Koehler  (2006)  é  semelhante  à  de  Shulman  (1986), por  entender  que  este 

conhecimento inclui saber quais abordagens de ensino são adequadas ao conteúdo, 

e como os tópicos do conteúdo podem ser organizados para melhorar o ensino, uma 

vez que o PCK está preocupado com a representação e a formulação dos conceitos, 

com as técnicas pedagógicas, com o conhecimento do que faz um conceito ser fácil 

ou  difícil  de  aprender, com o conhecimento  prévio  dos alunos e com as teorias 

epistemológicas. Ele também envolve o conhecimento das estratégias de ensino que 

incorporam  as  representações  conceituais  necessárias, para  enfrentar  as 

dificuldades e os erros dos alunos (MISHRA; KOEHLER, 2006).

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK – Technological Content 

Knowledge): é o conhecimento sobre a maneira pela qual a tecnologia e o conteúdo 

estão  relacionados.  Embora  as  tecnologias  tradicionais  limitem  certos  tipos  de 

representações, as tecnologias digitais, muitas vezes, possuem novos recursos de 

representações, dando maior flexibilidade a elas. Assim, os professores precisam 

saber, não apenas a matéria que ensinam, mas também a maneira pela qual um 

assunto  pode  ser  transformado  com o  uso  da  tecnologia  (MISHRA;  KOEHLER, 

2006).

Conhecimento  Tecnológico  e  Pedagógico  (TPK  –  Technological 

Pedagogical  Knowledge): é  o  conhecimento  sobre  a  existência  dos  diversos 

recursos  tecnológicos  e  como  eles  podem  ser  utilizados  no  ensino  e  na 

aprendizagem. É saber como o ensino pode ser transformado, a partir do resultado 

do  uso  de  tecnologias  específicas,  ou  seja,  é  o  conhecimento  das  estratégias 
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pedagógicas aliado à capacidade de aplicar essas estratégias  durante o uso das 

tecnologias  (MISHRA; KOEHLER, 2006).

Segundo Koehler e Mishra (2009, p. 66, tradução nossa), “o Conhecimento 

Tecnológico  e  Pedagógico  (TPK)  torna-se  particularmente  importante, porque  os 

programas de software mais populares não são projetados para fins educacionais” 25, 

a  exemplo  das redes sociais,  que são projetadas para  fins  de  entretenimento  e 

comunicação. Então, os professores precisam desenvolver habilidades para olhar 

além dos usos mais  comuns das tecnologias,  a  fim de personalizá-los  para  fins 

pedagógicos. E isso se faz necessário para promover avanços na compreensão e 

aprendizagem dos alunos (KOEHLER; MISHRA, 2009). 

Conhecimento  Tecnológico  e  Pedagógico  do  Conteúdo  (TPACK  – 

Technological  Pedagogical  Content  Knowledge):  é  um tipo emergente  de 

conhecimento que vai além do domínio do conteúdo, da pedagogia e da tecnologia, 

pois deve ser considerado dentro de um determinado contexto. Ele é a base para o 

ensino com o uso da tecnologia e requer uma compreensão da representação dos 

conceitos  utilizados nas tecnologias e  das técnicas pedagógicas que utilizam as 

tecnologias de maneira construtiva para o ensino do conteúdo. 

Assim, o TPACK consiste em saber quais são os conhecimentos prévios dos 

alunos, o que faz um conceito ser fácil ou difícil para eles, e como a tecnologia pode 

ajudar a corrigir essas dificuldades. Ele é o conhecimento de como as tecnologias 

podem ser usadas para construir  o conhecimento do aluno, a partir  do existente 

(MISHRA; KOEHLER, 2006). O TPACK também visa ajudar a desenvolver melhores 

técnicas para descobrir como a tecnologia, ao ser relacionada com o conhecimento 

profissional, é utilizada na prática (KOEHLER, et al., 2014). Além disso, ele oferece 

várias  possibilidades  de  pesquisas  relacionadas  à formação  de  professores,  ao 

desenvolvimento  profissional  docente  e  ao  uso  da  tecnologia  em  sala  de  aula 

(KOEHLER; MISHRA, 2009).

Alguns  autores  comentam  que,  embora  seja  legítimo  incluir  como 

conhecimento  tecnológico  os  saberes  necessários  para  operar  retroprojetores  e 

muitas outras formas tradicionais de tecnologia (SCHMIDT et al., 2009), no contexto 

do TPACK, isso só serve para obscurecer o seu foco, pois segundo Cox e Graham 

(2009),  é  mais  apropriado  e  significativo  limitar  as  discussões  do  Conhecimento 

25 “Technological Pedagogical Knowledge (TPK) becomes particularly important because most popular software 
programs are not designed for educational purposes” (KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 66).
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Tecnológico  (TK)  às  habilidades  e  conhecimentos  relacionados  às  tecnologias 

associadas aos computadores. 

De acordo com o trabalho de Chai, Koh e Tsai (2013), que selecionaram e 

revisaram 74 artigos de revistas internacionais escritos sobre o TPACK entre 2003 e 

2011,  a  integração  das  tecnologias  no ensino  e  aprendizagem em sala  de  aula 

continua a ser um desafio para grande parte dos professores que se sentem pouco 

preparados para o uso específico das tecnologias digitais  (BRUSH, SAYE, 2009; 

KRAMARSKI,  MICHALSKY, 2010;  SHAFER, 2008;  SO, KIM, 2009). Os assuntos 

envolvendo o TPACK abordados nos 74 artigos foram: 

• Artigos teóricos sobre o TPACK (10 artigos);

• Exemplos práticos com relatos do esforço dos pesquisadores na aplicação do 

TPACK, para  estruturar  a  aprendizagem  em  contextos  institucionais  (9 

artigos).

• Cursos on-line e avaliação de website (2 artigos); 

• Desenvolvimento de ambiente baseado em jogos para o curso de engenharia 

da computação (1 artigo); 

• Percepção e prática da aprendizagem dos alunos com o uso da tecnologia (5 

artigos);

• Percepção e prática dos professores no ensino com a integração das TIC nas 

salas de aula (3 artigos); 

• Desenvolvimento dos professores com TPACK durante um período de 5 anos 

(1 artigo);

• Percepção  dos professores  e  estudantes  universitários  sobre  do  uso 

pedagógico da simulação para a aprendizagem de química (1 artigo); 

• Relatórios de cursos destinados ao aperfeiçoamento de professores com o 

TPACK (32 artigos); 

• Criação  de  pesquisa  para  medir  as  diferentes  dimensões  do  TPACK  (5 

artigos);

• Levantamento do ponto de vista dos professores sobre a utilização das TIC 

com relação ao TPACK (4 artigos); 

• Revisão de relatórios de projetos e de artigos de revistas (1 artigo).

Ao investigarmos cada um desses artigos, foi possível notar que apenas um 
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deles aborda o desenvolvimento do TPACK em um ambiente baseado em software, 

que, neste caso, corresponde a um jogo (WU et al., 2008). E nenhum deles retoma 

as  ideias  de  Papert  (1988),  quanto ao  uso  da  programação  como  ferramenta 

tecnológica para o ensino.

No que diz  respeito  ao uso do computador  nas salas  de aula  brasileiras, 

segundo os PCN de Matemática do 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental, ele é “um 

instrumento que traz versáteis possibilidades ao processo de ensino e aprendizagem 

de  Matemática”  pelas  diversas  possibilidades  de  sua  aplicação  nesse  processo 

(BRASIL, 1997b, p. 35). 

Isso torna necessária  a promoção de estudos,  tanto na área de ensino e 

aprendizagem,  quanto  na  formação inicial  e  continuada do professor,  “seja  para 

poder usar amplamente suas possibilidades ou para conhecer e analisar softwares 

educacionais” (BRASIL, 1997b, p. 35). 

Os PCN de Matemática do 3º e 4 º Ciclos do Ensino Fundamental destacam 

que  o  computador  pode  ser  usado  nas  aulas  de  Matemática  com  diversas 

finalidades, tais como: fonte de informação, por ser um recurso capaz de estimular o 

processo de ensino e aprendizagem; como meio para promover a autonomia do 

aluno pelo uso de softwares que ajudem a pensar, refletir e criar soluções; ou para 

favorecer o processo de construção do conhecimento do aluno (BRASIL, 1998a).

O  texto  que  introduz  os  PCN do  3º  e  4º  Ciclos do  Ensino  Fundamental 

(BRASIL 1998b, p. 140) enfatiza que a presença das novas tecnologias na escola 

“não  é,  por  si  só,  garantia  de  maior  qualidade  na  educação,  pois  a  aparente 

modernidade  pode  mascarar  um  ensino  tradicional  baseado  na  recepção  e  na 

memorização de informações”, mas a depender do uso que for feito do computador 

nas  escolas,  ele  pode  gerar  situações  de  aprendizagem  com  maior  qualidade,  

criando ambientes de aprendizagem que possibilitem atividades reflexivas e críticas. 

Diante das recomendações dos PCN para o uso do computador nas salas de 

aula,  a  pedagogia  de  projetos, estudada  por  autores  como Fagundes,  Sato  e 

Maçada (1999), Freire e Prado (1999), Almeida (2005a) e Prado (2005), foi sugerida 

aos professores das escolas brasileiras, como forma de propiciar “ao aluno um modo 

de  aprender, baseado  na  integração  entre  conteúdos  das  várias  áreas  do 

conhecimento,  bem  como  entre  diversas  mídias  (computador,  televisão,  livros) 

disponíveis no contexto da escola” (PRADO, 2005, p. 14), pois  se  acreditava que 
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trabalhando com  projetos,  os  alunos  poderiam  se  envolver  para  descobrir  ou 

produzir  algo  novo, ao  procurarem respostas  para  questões  e  problemas  reais 

(PRADO, 2005). 

Entretanto,  estudos recentes  mostram que o conhecimento profissional  do 

professor, voltado para o uso das tecnologias com base nas ideias do TPACK, tem 

orientado  diversas  pesquisas  sobre  a  formação  continuada  dos  professores  de 

Matemática no Brasil, tais como as de Neves (2013), Prado, Lobo da Costa e Galvão 

(2013),  Seidel  (2013),  Vieira  (2013), e  no  mundo, com  as  de  Coutinho  (2011), 

Özgün-koca, Meagher e Edwards (2010), Lee e Hollebrands (2008) e Niess et al.  

(2006).

O fato é que as tecnologias digitais “mudam o trabalho, a comunicação, a vida 

cotidiana e mesmo o pensamento”  do indivíduo (PERRENOUD, 1999,  p.  5).  Por 

isso, faz-se necessária a promoção de mudanças na escola e na formação dos 

professores, para que os eles possam se adequar à inserção das tecnologias digitais 

no  contexto  escolar,  pois  o  uso  das  tecnologias  em  sala  de  aula  potencializa 

“práticas pedagógicas que propiciam um currículo voltado ao desenvolvimento da 

autonomia do aluno” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 31). 

Assim,  a  integração  das  tecnologias  ao  currículo  pode  ajudar  o  aluno  a 

encontrar novas formas de aprender,  construindo o seu conhecimento, mas se o 

professor  não  conseguir  se  apropriar  dos  recursos  tecnológicos,  ele  terá  muita 

dificuldade  para  integrá-los  às  suas  práticas  pedagógicas  em  sala  de  aula 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011). Além disso, “o processo de apropriação da tecnologia 

e a sua integração nas atividades curriculares demandam tempo e acontecem de 

modo gradativo” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 44). 

Por outro lado, percebemos que a integração das diversas mídias e recursos 

tecnológicos  se  faz  necessária  porque  “permite  ao  aluno  expressar  o  seu 

pensamento  por  meio  de  diferentes  linguagens  e  formas  de  representação” 

(PRADO,  2005,  p.  15).  Essas  linguagens podem ser  o  português,  uma notação 

Matemática ou uma linguagem de programação, a exemplo do Scratch. Sendo que 

um programa escrito  em uma linguagem de programação pode ser  considerado 

mais  do  que  uma  simples  representação,  já  que  ele,  ao  ser  executado  pelo 

computador,  produz  um  resultado  visual  que,  quando  confrontado  com  a  ideia 

original  do  aluno,  permite  a  ele  rever  os  seus  conceitos  para  aprimorá-los  ou 
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construir novos conhecimentos (VALENTE, 2005b). 

No  tocante  à  formação  do  professor  para  o  uso  das  novas  tecnologias, 

Almeida e Valente (2011, p. 50) salientam que, 

ela  envolve  muito  mais  do  que provê-lo  de conhecimento  técnico 
sobre as TDIC26. Ela deve criar condições para o professor construir 
conhecimento sobre os aspectos computacionais;  compreender  as 
perspectivas educacionais subjacentes aos softwares em uso, isto é, 
as noções de ensino,  aprendizagem e conhecimento implícitas no 
software; e entender  por que  e como integrar o computador com o 
currículo e  como concretizar  esse  processo  na  sua  prática 
pedagógica. 

Tais aspectos são de extrema necessidade porque, hoje em dia, a sociedade 

exige que os professores estejam aptos a formarem indivíduos que tenham, além de 

informação, “competências, no sentido de dominar os conceitos, saber aplicar estes 

conceitos e ter atitudes críticas e criativas diante de situações-problema” (ALMEIDA; 

VALENTE, 2011, p. 76).

Diante da importância da integração das tecnologias digitais em sala de aula, 

demonstrada por  diversos autores,  vamos investigar  como ocorre o processo de 

integração  entre  os  conhecimentos  matemáticos,  pedagógicos  e  tecnológicos de 

professores em um curso de formação. A análise e os resultados teóricos dessa 

investigação serão abordados nos Capítulos 5 e 6.

No próximo capítulo, trataremos da pergunta norteadora, dos objetivos e da 

justificativa  dessa  pesquisa,  além  dos  procedimentos  metodológicos  que  foram 

utilizados.

26 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
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CAPÍTULO 3 – Objetivos e Aspectos Metodológicos

Este capítulo retoma, de forma sucinta, a problemática, a pergunta norteadora 

e os objetivos da pesquisa e apresenta os procedimentos metodológicos baseados 

no Design Experiment, as categorias de análises e o software C.H.I.C com o método 

estatístico multidimensional, que foi utilizado na análise dos dados. 

3.1 Retomada da Problemática e Pergunta Norteadora

Pode-se dizer que, apesar dos esforços do Governo Federal em implantar, ao 

longo dos anos, políticas públicas de incentivo ao uso da informática nas salas de 

aula, com programas voltados para a formação dos professores além da distribuição 

de computadores e tablets nas escolas, como foi discutido no Capítulo 1, diversas 

pesquisas como Valente (1999), Gracias, Penteado, Borba (2000), Ronsani (2005), 

Passos (2006), Arruda e Raslan (2007), Almeida (2009); Bona (2009), Fvc (2009) e 

Silva (2011) mostram que ainda há bastante dificuldade por parte dos professores 

em utilizar os recursos tecnológicos com os alunos. 

Segundo  Almeida  (2009),  não  basta  apenas  introduzir  as  tecnologias  nas 

escolas,  é  necessário  promover  a  integração delas  aos processos de ensinar  e 

aprender, numa perspectiva crítica capaz de proporcionar aos professores e alunos 

a compreensão e utilização das diversas formas de expressão do pensamento e 

representação  do  conhecimento,  que  é  possibilitada  pelo  uso  dos  recursos 

tecnológicos. 

Essa dificuldade que existe em integrar as tecnologias digitais aos conteúdos 

curriculares  nos fez  pensar  se  seria  possível  realizar  um curso  de formação de 

professores, para que eles pudessem vivenciar a integração das tecnologias digitais 

nos processos de ensinar e aprender, como forma de prepará-los para trabalhar a 

integração com os seus alunos. Essa reflexão resultou na elaboração de um curso, 

onde os professores pudessem realizar atividades de programação com a criação de 

softwares educativos,  tendo como base os princípios construcionistas de Papert. 

Esse curso deu origem à pergunta que direcionou o desenvolvimento desta pesquisa 

que envolve o uso da tecnologia, mais especificamente a atividade de programação 
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na formação continuada do professor de Matemática:

“Como ocorre o processo de integração pelos professores do conhecimento do  

conteúdo matemático com o pedagógico e os recursos tecnológicos, durante a 

atividade de programação?” 

A seguir, serão apresentados os objetivos geral e específicos desta pesquisa, 

que vão ajudar a responder essa pergunta.

3.2 Objetivos Geral e Específicos

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como ocorre o processo de 

integração entre os conhecimentos matemáticos, pedagógicos e tecnológicos dos 

professores. Jáos objetivos específicos são:

• Desenvolver ações formativas envolvendo atividades de programação com a 

linguagem Scratch.

• Analisar  as  implicações  das  estratégias  pedagógicas  utilizadas  durante  a 

formação continuada dos professores. 

• Analisar  como  ocorre  o  processo  de  apropriação  da  linguagem  Scratch, 

durante atividades que envolvem conteúdos da Matemática.

3.3 Procedimentos Metodológicos

Uma pesquisa científica pode ser entendida como um conjunto de processos 

sistemáticos,  críticos  e  empíricos  que  se  propõe  a  estudar  um  determinado 

fenômeno.  Esse tipo  de  pesquisa  pode  ser  quantitativa  ou qualitativa.  Uma das 

principais diferenças entre as duas é que, ao contrário da maioria das pesquisas 

quantitativas,  em que as hipóteses da pesquisa devem vir  antes da coleta e da 

análise dos dados,  na pesquisa qualitativa é possível  definir  as hipóteses antes, 

durante ou depois da coleta e da análise dos dados. 

A  pesquisa  qualitativa  fundamenta-se  em  uma  perspectiva  interpretativa, 

centrada no entendimento do significado das ações dos participantes em relação ao 

contexto que está sendo investigado, buscando se aprofundar na compreensão dos 

fenômenos envolvidos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Esse tipo de pesquisa 
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possui cinco características básicas, segundo Bogdan e Biklen (1994):

1.   O pesquisador é o responsável pela coleta e análise dos dados;

2.  Os  dados  coletados  são  em forma de  palavras  ou  imagens  e  incluem 

transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, etc;

3.  Há  um  maior  interesse  pelos  processos  do  que,  simplesmente,  pelos 

resultados;

4.   A análise dos dados tende a ser feita de forma indutiva;

5.  Os  pesquisadores  estabelecem  estratégias  e  procedimentos  que  lhes 

permitam levar em consideração as experiências do ponto de vista do informante.

Segundo Thiollent (1984, p. 46), uma metodologia é "um amplo conjunto de 

conhecimentos com o qual o pesquisador procura encontrar subsídios para nortear 

suas pesquisas”. Um exemplo de metodologia utilizada em pesquisas qualitativas é 

o  Design Experiment de Cobb et al.  (2003),  que tem o seu foco no interesse do 

pesquisador  por  modelos  construídos pelos  sujeitos  e  nos  questionamentos  que 

surgem a partir dos resultados coletados durante o experimento de ensino (SILVA, 

2013). 

A  metodologia  Design  Experiment  constitui-se um  meio  de  lidar  com  a 

complexidade  em  contextos  educacionais.  Essa  complexidade  diz  respeito  aos 

elementos  da  ecologia  da aprendizagem,  antecipando  como  eles  funcionam em 

conjunto, para  apoiar  a  aprendizagem.  Esses elementos são:  os  discursos e as 

ações do professor e dos alunos em sala de aula; as resoluções de problemas e as 

tarefas dos alunos, as normas de participação estabelecidas, além dos instrumentos 

e  materiais  didáticos  utilizados  em  sala  de  aula  (COBB  et  al.,  2003).  O termo 

ecologia é utilizado para enfatizar que os contextos do design “implicam uma série 

de sistemas que interagem, em vez de um conjunto de atividades ou uma lista de 

fatores  distintos  que  influenciam  a  aprendizagem”27 (COBB  et  al.,  2003,  p.  9, 

tradução nossa). 

As principais características do  Design Experiment são:  ser pragmático por 

estudar  sistematicamente  as  diversas formas de aprendizagem e os  meios  para 

apoiá-las;  ter natureza  intervencionista por  ser  considerado  como  um banco  de 

ensaio  para  a  inovação,  investigando  as  possibilidades  de  melhoria  educacional 

para  trazer  novas  formas  de  aprendizagem,  a  fim  de  estudá-las;  possibilitar  o 

27 “implies a series of interacting systems rather than a collection of activities or a list of separate factors that 
influence learning.” (COBB et al., 2003, p. 9, tradução nossa).
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desenvolvimento de teorias de  Design que sugerem como os projetos podem ser 

adaptados  às  circunstâncias;  ser  prospectivo  ,   que  ocorre  antes  do  Design ser 

implementado como um processo de aprendizagem hipotético; e  ser reflexivo  ,   que 

vai  ocorrendo  e,  à  medida que  uma hipótese  sobre  uma determinada  forma de 

aprendizagem é testada e refutada, novas hipóteses são desenvolvidas e testadas. 

O resultado disso é um processo de design iterativo com ciclos de criação e revisão 

(COBB et al., 2003).

Neste estudo, foram desenvolvidos dois cursos de formação, um no primeiro 

semestre e outro, no segundo, mas ambos com o mesmo objetivo, conteúdo e carga 

horária. Os sujeitos, por sua vez, foram dez professores de Matemática do Ensino 

Fundamental  II  e  Médio  da  rede  estadual  de  São  Paulo,  sendo  que  seis  deles 

participaram do primeiro curso e quatro, do segundo

A formadora/pesquisadora foi  a responsável por elaborar e desenvolver as 

ações formativas dos cursos de formação com os professores e, ao mesmo tempo, 

realizar a coleta de dados. As estratégias metodológicas empregadas nesses cursos 

foram desenvolvidas em ciclos, com base no  Design Experiment. A representação 

desses ciclos encontra-se na Figura 8. 

Figura 8 – Ciclos da Pesquisa 

        1º CICLO                                                            2º CICLO

Fonte: elaborado pela autora

 

Elaboração das 
Atividades Iniciais

Implementação 
do 1º Curso

Análise do 1º Curso  Novo Design 
das Atividades

Implementação 
do 2º Curso

Análise do 2º Curso
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O 1º ciclo teve como características: a fase prospectiva com a elaboração das 

atividades iniciais do primeiro curso, a partir das hipóteses que foram levantadas e 

dos  pressupostos  identificados  nos  estudos  bibliográficos;  a  implementação  do 

primeiro curso, onde ocorreram reflexões em relação às respostas dos participantes, 

que  resultou  em  um  processo  de  mediação  com  intervenções  da 

formadora/pesquisadora  em  determinados  momentos  do  primeiro  curso;  e  além 

disso, ocorreu o redesenho de algumas ações formativas, de modo a se adaptarem 

às necessidades de aprendizagem que os professores demonstraram ao longo dos 

encontros. 

Ao  término  do  primeiro  curso,  foi  feita  a  análise  dos  dados  com foco  na 

formação dos professores, tendo em vista o que seria necessário mudar para atingir 

o  resultado  esperado, ou  seja,  propiciar  o  processo  de  integração  dos 

conhecimentos  pedagógicos,  tecnológicos  com  a  Matemática  por  parte  dos 

professores, durante a construção do software educativo, para que fosse possível  

investigar como ocorre esse processo. 

O 2º ciclo teve início com a elaboração do novo Design e implementação do 

segundo  curso.  Durante  a  criação  do  novo  Design,  ocorreu  uma  nova  fase 

prospectiva com a idealização de mudanças, que se mostraram necessárias após a 

análise do primeiro curso. Essas mudanças estão relacionadas com a maneira de 

apresentar alguns conceitos da linguagem de programação e com a sequência em 

que as  atividades foram apresentadas no primeiro  curso.  Além disso,  tivemos a 

inserção de algumas atividades que não estavam presentes no primeiro curso. Após 

o novo Design, ocorreu a implementação e a análise dos dados do segundo curso. 

O detalhamento das atividades desenvolvidas em cada um desses ciclos com a sua 

justificativa será mostrado no Capítulo 4.

A coleta  dos  dados  desta  pesquisa  foi  feita  por  meio  do  questionário  de 

entrada (Apêndice A) para levantamento do perfil dos professores participantes; das 

entrevistas semiestruturadas (Apêndice B); do áudio dos encontros, que foi captado 

por meio de um gravador;  e dos materiais produzidos pelos aprendizes, que foram 

recolhidos tanto nos encontros presenciais quanto nas atividades  a distância, por 

meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que dava suporte aos cursos. 

Esses materiais consistiam em arquivos digitais com o código fonte dos programas e 

atividades com algoritmos em linguagem natural, utilizando papel e lápis. 
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Para  a  análise  dos  dados,  foram  feitas  análises  interpretativas,  mas  o 

software C.H.I.C foi utilizado como apoio apenas no primeiro curso, devido à grande 

quantidade  de  dados  que  foram coletados.  Desse  modo, no  primeiro  curso,  foi 

realizada a categorização dos dados que consiste em codificar, classificar e agrupar 

os dados em categorias, de acordo com as unidades de significado encontradas 

neles. 

A codificação possui dois níveis: no primeiro, as unidades de significado são 

identificadas  e  codificadas  em  categorias,  e  no  segundo,  as  categorias  são 

interpretadas, comparadas entre si e agrupadas por temas. Cada tema onde estão 

agrupadas as categorias recebe um código (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

O primeiro curso contou com 121 registros de dados. Após a utilização da 

técnica de categorização, foram identificadas 28 categorias emergentes que estão 

relacionadas a 8 temas teóricos, como pode ser visto no Quadro 1.

Quadro 1 – Lista de Temas e Categorias

TEMA 1: Conhecimento do Conteúdo e do Currículo da Matemática 

CÓDIGO CATEGORIAS

 01T1 Fragilidade do conhecimento do conteúdo da Matemática.

02T1
Reconhecimento  da  necessidade  do  aluno  saber  aplicar  o  conhecimento  da 
Matemática em outros domínios do conhecimento.

03T1 Preocupação  com  o  uso  do  formalismo  na  descrição  do  conteúdo  da 
Matemática.

04T1 Despreocupação  com  o  uso  do  formalismo  na  descrição  do  conteúdo  da 
Matemática.

05T1 Conhecimento dos Conteúdos da Matemática.

06T1 Conhecimento do Currículo da Matemática.

TEMA 2: Conhecimento Pedagógico 

CÓDIGO CATEGORIAS

01T2
Reconhecimento  da  importância  da  mediação  pedagógica  pelos  professores 
para com os seus alunos.

02T2 Constatação  de  que  o  material  didático28 adotado  não  é  suficiente  para  a 
aprendizagem do aluno.

03T2 Necessidade do material didático para elaborar atividades com a programação.

TEMA 3: Conhecimento Tecnológico e do Conteúdo da Matemática 

CÓDIGO CATEGORIAS

28 Caderno do Aluno e do Professor que é adotado pelas escolas públicas do Estado de São Paulo (SEE-SP, 
2009a, 2009b, 2009c, 2009d).
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01T3
Conhecimento da linguagem Scratch para elaboração de atividade com software 
envolvendo um conteúdo da matemática.

02T3
Desconhecimento da linguagem Scratch junto com a dificuldade no conteúdo da 
matemática em atividade com software.

03T3
Descrição do algoritmo em linguagem natural com influência do conhecimento 
tecnológico (linguagem Scratch).

04T3
Dificuldade em formalizar o conceito matemático por meio de um algoritmo para 
transformá-lo em um programa da linguagem Scratch.

05T3 Percepção  da  correspondência  entre  o  recurso  tecnológico  e  o  conteúdo 
matemático.

06T3
Processo de formalização do conceito matemático por  meio de um algoritmo 
para transformá-lo em um programa da linguagem Scratch.

07T3
Construção  do  conhecimento/aprendizagem  do  conceito  matemático  ao 
transformá-lo em algoritmo da linguagem de programação.

TEMA 4: Conhecimento Pedagógico e do Conteúdo da Matemática 

CÓDIGO CATEGORIAS

01T4 Desenvolvimento  de  Estratégia  pedagógica  de  ensino  SEM  o  uso  do 
software/programação.

02T4 Desenvolvimento  de  Estratégia  pedagógica  de  ensino  COM  o  uso  do 
software/programação.

TEMA 5: Conhecimento Tecnológico, Pedagógico e do Conteúdo da 
Matemática 

CÓDIGO CATEGORIAS

01T5
Reconhecimento das vantagens do software como ferramenta pedagógica em 
relação ao livro didático com atividades em papel.

02T5
Entendimento de que uma atividade de um conteúdo da Matemática elaborada 
em um software pode ajudar o aluno a construir o conhecimento.

03T5
Necessidade de um personagem do software fazer o papel de mediador entre o 
conteúdo e os alunos.

04T5
Dificuldade  em  realizar  o  tratamento  do  erro  do  aluno  em  um  conteúdo  da 
Matemática com o uso do software.

TEMA 6: Conhecimento do Aluno e de sua Aprendizagem 

CÓDIGO CATEGORIAS

01T6 Conhecimento sobre o que o aluno aprende sem o uso do software. 

02T6 Conhecimento sobre o conhecimento que o aluno possui.

03T6 Antecipar  e  prever  a  reação do  aluno  durante  a  aprendizagem por  meio  do 
software.

04T6 Conhecimento sobre como o aluno aprende com o uso do software.

TEMA 7: Conhecimento Tecnológico 

CÓDIGO CATEGORIAS

01T7 Pouco domínio dos recursos da linguagem de programação.
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TEMA 8: Conhecimento do Horizonte Matemático 

CÓDIGO CATEGORIAS

01T8
Preocupação com a sequência dos conteúdos necessários para a aprendizagem 
da Matemática.

Depois da fase de categorização dos dados, foi utilizado o software C.H.I.C29 

(Classificação,  Hierárquica,  Implicativa  e  Coercitiva),  que  é  uma  ferramenta 

estatística  multidimensional  utilizada  em  estudos  qualitativos  de  regras  de 

associação.  Ele  faz  a  análise  hierárquica  de  similaridade,  tornando  possível  a 

visualização de semelhanças em classes de variáveis que são mapeadas nos níveis 

de uma árvore hierárquica, denominada árvore de similaridade30 (RÉGNIER, GRAS, 

BAILLEUL, 2012; ALMOULOUD, 2008; PRADO, 2008, 2002). 

O critério de similaridade ou de semelhança estatística entre as variáveis se 

define  a  partir  do  cruzamento  do conjunto  V  de  variáveis  com o  conjunto  S de 

sujeitos. Esse tipo de análise permite ao usuário estudar e interpretar, em termos de 

semelhança,  classes  de  variáveis  constituídas  significativamente  nos  níveis  da 

árvore de similaridade (ALMOULOUD, 2002).

O software C.H.I.C foi desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Didática da 

Matemática da Universidade de Rennes 1, na França, pelo pesquisador Regis Gras, 

em 1992 (RÉGNIER, GRAS, BAILLEUL, 2012; COUTURIER, BODIN, GRAS, 2003). 

Nas pesquisas em Educação Matemática, o C.H.I.C permite evidenciar a dinâmica 

dos  comportamentos  dos  sujeitos  em  situações  de  resolução  de  problemas 

(ALMOULOUD, 2008). 

No  Brasil,  o  pesquisador  Saddo  Almouloud  tem  sido  uma  referência 

importante  na  disseminação  e  orientação  do  uso  do  C.H.I.C,  que  tem  sido 

empregado em várias pesquisas relacionadas à formação de professores, tais como 

Nevado  (2001),  Almeida  (2002),  Prado  (2003,  2008),  Canales  (2007)  e  Alvarez 

(2012), que buscam analisar qualitativamente e compreender as inter-relações dos 

dados  e  o  estabelecimento  de  novas  relações  interpretativas  do  problema 

investigado. 

Para fazer a compilação dos registros de dados do primeiro curso no software 

C.H.I.C,  foram criadas planilhas  (tabelas)  em arquivo  com formato  CSV,  onde o 

29 Site do software C.H.I.C → www.ardm.eu/contenu/logiciel-d-analyse-de-donnees-chic
30 O Software C.H.I.C gera três tipos de gráficos: coercitivo, de similaridade e implicativo, mas nesta pesquisa 

foi utilizado apenas o gráfico da árvore de similaridade.
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código  das  categorias  é colocado na  primeira  linha  e  os  registros  de  dados 

codificados31 na primeira coluna.  Nesta planilha, os valores  zero  (0) ou  um (1) são 

utilizados, respectivamente, para indicar a ausência ou a presença de uma categoria 

em um determinado registro. 

O Quadro 2 apresenta um exemplo da constituição da planilha que é utilizada 

como entrada para o tratamento estatístico dos dados no software C.H.I.C. 

Quadro 2 – Exemplo de planilha para utilização no C.H.I.C

01T1 02T1 03T1 04T1 05T1

R01S1 1 0 0 0 0

R02S1 0 0 1 0 1

R01S2 0 1 0 0 0

R01S3 1 0 0 1 0

R02S3 0 1 1 0 1

R01S4 1 1 0 0 0

As  árvores  de  similaridade  que  são  geradas  pelo  C.H.I.C  possibilitam  a 

visualização  das  categorias  emergentes  com as  suas  inter-relações.  A Figura  9 

apresenta um exemplo deste tipo de gráfico.

Figura 9 – Exemplo de Gráfico de Similaridade gerado pelo C.H.I.C

Fonte: Prado (2003, p. 134)

O gráfico de similaridade é composto por linhas horizontais e verticais ligando 

31 Exemplos do código dos registros de dados: R01S1, R02S1, R01S2, R02S2, R03S2, etc. As letras desta 
codificação tem o seguinte significado: R (Registro) e S (Sujeito). Então, R01S1 se refere à codificação do 1º 
Registro do Sujeito 1.
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duas ou mais categorias32. Quanto menor for a altura (distância vertical) do elemento 

|__| que liga as categorias, maior será o nível de similaridade entre elas. Então, no 

gráfico da Figura 9, uma Classe da árvore é composta pelas categorias 01T1 até 

05T1,  da esquerda para a direita,  e todas as categorias possuem algum tipo de 

ligação vertical e/ou horizontal entre elas. O elemento |__| que faz a ligação entre as 

categorias 01T1 e 02T1 será chamado de  Nó, possuindo um nível de similaridade 

alto. Já a categoria 03T1 possui uma relação de similaridade moderada com o Nó 

formado pelas  categorias  01T1 e 02T1.  Além disso,  a  Subclasse formada pelas 

categorias  04T1  e  05T1  tem  um  baixo  nível  de  similaridade  entre  si  e  está 

relacionada com a Subclasse composta pelas categorias 01T1, 02T1 e 03T1. 

As árvores  de similaridade geradas no software  C.H.I.C,  a  partir  dos  121 

registros de dados do primeiro curso, serão mostradas e analisados no Capítulo 5. 

Como no primeiro curso, os professores estavam divididos em equipes formadas por 

duas pessoas,  durante o  desenvolvimento das atividades de criação do software 

educativo, eles falavam em voz alta o pensamento que estavam tendo, no momento 

da  criação.  Então,  coletamos  uma  grande  quantidade  de  dados,  o  que  tornou 

possível o mapeamento de todas as categorias mostradas no Quadro 1, utilizando a 

técnica  de  categorização  dos  dados.  Já  no  segundo  curso,  apesar  de  termos 

sugerido o trabalho em grupo, os professores preferiram trabalhar na criação do 

software educativo de forma individual, então a verbalização do pensamento ocorria 

apenas nos momentos de intervenção da formadora/pesquisadora ou quando eles 

socializavam as suas ideias com os demais participantes do curso. 

Diante disso, optamos por não utilizar a técnica de categorização dos dados 

com o software C.H.I.C para a análise dos dados do segundo curso. Assim, ela foi  

feita por meio da análise interpretativa do áudio captado nos encontros; dos registros 

textuais  produzidos  nos  encontros  presenciais  e  no  ambiente  virtual,  que 

correspondem às resoluções das atividades e a descrição das fases dos softwares 

educativos que foram criados; e da implementação em Scratch desses softwares. 

No entanto,  em ambos os cursos,  a análise dos dados procurou evidências que 

mostrassem  como  ocorre  o  processo  de  integração  dos  conhecimentos 

pedagógicos, tecnológicos com a Matemática por parte dos professores.

32 Cada  elemento  do  gráfico  de  similaridade  que  liga  duas  ou  mais  categorias  é  composto  por  linhas 
horizontais e verticais como o desenho a seguir: |__|  
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No próximo capítulo, serão apresentadas informações detalhadas sobre os 

dois  cursos  de  formação,  que  incluem  o  entendimento  da  linguagem  de 

programação  Scratch  e  a  generalização  de  padrões, utilizada  nas atividades  de 

programação dos softwares educativos.
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CAPÍTULO 4 – O Cenário da Formação Continuada 

Este capítulo apresenta a organização e a estrutura dos cursos de formação 

continuada que constituem o cenário da pesquisa e apresenta o objeto matemático, 

que  é  a  generalização  de  padrões;  a  linguagem de  programação  Scratch  e  as 

atividades realizadas nos cursos. 

4.1 Organização e Estrutura dos Cursos

Nesta pesquisa foram desenvolvidos dois cursos de formação de professores 

que fizeram parte do Projeto de Pesquisa do CNPq/ INEP nº 19366, edital 49/2012, 

pertencente ao Programa Observatório da Educação.  Os sujeitos desta pesquisa 

foram professores  de  Matemática  do  Ensino  Fundamental  II  e  Médio  da  rede 

estadual  de  Ensino  de  São  Paulo.  Devido  a  uma  parceria  existente  entre  a 

Universidade Anhanguera de São Paulo e a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, as diretorias de ensino divulgaram os cursos de formação e fizeram a 

inscrição dos professores interessados, mas a participação deles  foi voluntária.  O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização do Uso de 

Imagem, que foram apresentados a eles, estão nos Anexos 1 e 2.

Os dois cursos de formação tiveram carga horária de 30 horas, sendo 24 

horas para os encontros presenciais e 6 horas com a utilização de um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), que dava suporte  às atividades que eram feitas  a 

distância.  Os encontros presenciais  ocorreram nos laboratórios de informática da 

Diretoria  Regional  de  Ensino  Norte-2  de  São  Paulo/SP  e  da  Universidade 

Anhanguera  de  São  Paulo.  Esses  laboratórios  possuíam, pelo  menos, 10 

computadores que tinham o software Scratch instalado, além de acesso à Internet. 

Ao todo,  dez professores de Matemática participaram dos cursos de formação e 

desta pesquisa.

Seis professores de Matemática participaram do primeiro curso e quatro, do 

segundo curso.  O Quadro 3, a seguir,  contém algumas informações sobre esses 

professores que foram coletadas por  meio do questionário  inicial  (Apêndice A1).  

Essas informações estão organizadas da seguinte forma: G1 – Curso 1 (professores 
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que conseguiram ter domínio dos recursos tecnológicos para elaborar o  software 

educativo no 1º curso); G2 – Curso 1 (professores que não conseguiram ter domínio 

dos recursos tecnológicos para elaborar o software no 1º curso) e  G3 – Curso 2 

(professores que conseguiram ter domínio dos recursos tecnológicos para elaborar o 

software educativo no 2º curso).

Quadro 3 – Perfil dos professores participantes

GRUPOS SUJEITOS INFORMAÇÕES RELEVANTES

G1 – CURSO 1
S01 É do sexo masculino, tem entre 31 e 40 anos, possui 

formação de nível superior em três cursos: Licenciatura 
em  Matemática;  Psicopedagogia;  Pedagogia  e  uma 
pós-graduação  em  Educação.  Além  disso,  fez  três 
cursos de capacitação na área de Educação, um em 
Matemática  e  um  em  Tecnologias  (Jogos  para  o 
Ensino).  Já  conhecia  a  linguagem  de  programação 
Pascal,  antes do curso de Scratch.  Tem 10 anos de 
experiência em sala de aula, atualmente leciona para 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série 
do Ensino Médio e considera moderada a sua aptidão 
para o computador.

S02 É  do  sexo  masculino,  tem mais  de  50 anos,  possui 
formação de nível superior em dois cursos: Engenharia 
Mecânica  e  Administração Industrial.  Além disso,  fez 
dois cursos de capacitação na área de Educação, um 
em  Matemática  e  um  em  Tecnologias  (Geogebra). 
Nunca  havia  programado  com  uma  linguagem  de 
programação. Tem apenas 3 anos de experiência em 
sala de aula, atualmente leciona para alunos da 2ª e 3ª 
séries do Ensino Médio e considera moderada a sua 
aptidão para o computador.

S03 É  do  sexo  feminino,  tem  entre  31  e  40  anos,  sua 
formação  de  nível  superior  é  a  Licenciatura  em 
Matemática  e  por  uma pós-graduação em Educação 
Matemática.  Além  disso,  fez  dois  cursos  de 
capacitação  na  área  de  Educação  e  um  em 
Matemática.  Nunca  havia  programado  com  uma 
linguagem  de  programação.  Tem  10  anos  de 
experiência em sala de aula, atualmente leciona para 
alunos  do  7º  e  8º  anos  e  considera  pouca  a  sua 
aptidão para o computador.

G2 – CURSO 1
S04 É  do  sexo  feminino,  tem  mais  de  50  anos,  possui 

formação  de  nível  superior  em  dois  cursos: 
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Bacharelado em Ciências Contábeis e Licenciatura em 
Matemática  e  uma  pós-graduação  em  Matemática. 
Além disso, fez três cursos de capacitação na área de 
Educação  e  três  em  Matemática.  Nunca  havia 
programado com uma linguagem de programação. Tem 
10 anos de experiência em sala de aula, atualmente 
leciona  para  alunos  do  8º  e  9º  anos  e  considera 
moderada a sua aptidão para o computador.

S05 É  do  sexo  feminino,  tem  entre  41  e  50  anos,  sua 
formação  de  nível  superior  em  Licenciatura  em 
Matemática.  Além  disso,  fez  dois  cursos  de 
capacitação na área de Educação, um em Matemática 
e  outro  em  Tecnologias  (Software  com  uso  dos 
números).  Nunca  havia  programado  com  uma 
linguagem  de  programação.  Tem  13  anos  de 
experiência em sala de aula, atualmente leciona para 
alunos do 6º ano e considera moderada a sua aptidão 
para o computador.

S06 É  do  sexo  feminino,  tem  mais  de  50  anos,  possui 
formação  de  nível  superior  em  três  cursos: 
Licenciaturas  em  Matemática,  em  Física  e  em 
Geografia e uma pós-graduação em Física. Além disso, 
fez um curso de capacitação em Educação e três em 
Matemática.  Nunca  havia  programado  com  uma 
linguagem  de  programação.  Tem  10  anos  de 
experiência em sala de aula, atualmente leciona para 
alunos do 6º, 7º e 8º anos e considera moderada a sua 
aptidão para o computador.

G3 – CURSO 2
S07 É do sexo feminino, tem entre 41 e 50 anos, possui 

formação  de  nível  superior  em  dois  cursos: 
Licenciatura  em Matemática  e Tecnólogo Construção 
Civil e uma pós-graduação em Educação. Além disso, 
fez um curso de capacitação na área de Matemática 
(números  racionais)  e  um  em  Tecnologias  (software 
com uso de funções).  Nunca havia programado com 
uma  linguagem  de  programação.  Tem  14  anos  de 
experiência em sala de aula, atualmente leciona para 
alunos do 9º ano e considera pouca a sua aptidão para 
o computador.

S08 É do sexo feminino, tem entre 41 e 50 anos, possui 
formação  de  nível  superior  em  Licenciatura  em 
Matemática.  Além  disso,  fez  dois  cursos  de 
capacitação na área de Educação (Pedagógico e de 
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Libras), um em Matemática (Resolução de Problemas) 
e  um  em  Tecnologias  (Geogebra).  Nunca  havia 
programado com uma linguagem de programação. Tem 
18 anos de experiência em sala de aula, atualmente 
leciona  para  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  e 
considera pouca a sua aptidão para o computador.

S09 É  do  sexo  feminino,  tem  mais  de  50  anos,  possui 
formação  de  nível  superior  em  Licenciatura  em 
Matemática. Além disso, fez um curso de capacitação 
em Matemática (Geometria). Nunca havia programado 
com uma linguagem de programação. Tem 17 anos de 
experiência em sala de aula, atualmente leciona para 
alunos  do  6º  e  8º  anos  e  considera  pouca  a  sua 
aptidão co para o computador.

S10 É do  sexo  masculino,  tem mais  de  50 anos,  possui 
formação de nível superior em três cursos: Licenciatura 
em Matemática  e  em  Pedagogia  e  Bacharelado  em 
Administração,  além  de  uma  pós-graduação  em 
Gestão  Escolar.  Nunca  havia  programado  com  uma 
linguagem de programação. Tem 6 anos de experiência 
em sala de aula, atualmente leciona para alunos do 6º 
ano  e  considera  moderada  a  sua  aptidão  para  o 
computador.

Pode-se  perceber,  a  partir  da  leitura  do  Quadro  3,  que  todos  os  dez 

professores  tinham  o  hábito  de  procurar  se  aperfeiçoar  e  buscar  novos 

conhecimentos.  Isso  é  notado  pelo  fato  de  seis  deles  possuírem  mais  de  uma 

graduação  de  nível  superior;  de  outros  seis  terem  concluído  cursos  de 

pós-graduação,  além dos  diversos  cursos  de  capacitação  dos  quais  nove  deles 

participaram. 

Sobre  o  Quadro  3,  vale  destacar  o  perfil  dos  sujeitos  do Grupo  G1,  que 

participaram do primeiro curso e conseguiram ter domínio dos recursos tecnológicos 

para elaborar o software educativo, pois  dentre  os três professores, um deles era 

jovem com faixa etária entre 31 e 40 anos e já tinha trabalhado com a linguagem de 

programação  Pascal,  durante  o  seu  curso  de  graduação  em  Matemática.  Esse 

professor tinha um perfil diferenciado em relação aos demais, por ser o único que 

tinha o conhecimento prévio de alguma linguagem de programação. 
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Quanto  aos  outros  dois  participantes  do  Grupo  G1,  eles  nunca  haviam 

trabalhado com programação antes e tinham faixa etária bastante diversa, pois um 

estava com idade entre 31 e 40 anos e o outro, acima dos 50 anos. Um disse que 

sua aptidão para o computador era moderada, enquanto o outro afirmou que era 

pouca. 

Sobre os três professores que fizeram parte do Grupo G2,  participantes do 

primeiro curso,  pode-se dizer  que antes do curso eles não conheciam nenhuma 

linguagem de programação, que a aptidão deles para o computador era moderada e 

suas idades estavam acima de 41 anos. 

Em relação a análise do perfil dos professores do Grupo G3, que participaram 

do segundo curso, não foi constatado nenhum aspecto de relevância extraordinária 

que pudesse diferenciá-los dos professores do Grupo G2. 

No que diz respeito as equipes que foram formadas pelos professores do 

primeiro  curso  para  a  criação  dos  softwares  educativos,  a  primeira  equipe  era 

composta pelos sujeitos S01 e S05, a segunda por S02 e S03 e a terceira por S04 e 

S06. Essas equipes foram definidas pelos sujeitos, que tentaram encontrar parceiros 

que tivessem experiência de ensino em sala de aula compatível com as suas.

Sobre  a  escolha  das  atividades  de  generalização  de  padrões  que  deram 

origem aos softwares educativos, no primeiro curso, cada equipe tentou escolher 

uma atividade que pudesse ser trabalhada com os seus alunos. No segundo curso, 

os professores preferiram desenvolver o software educativo individualmente,  mas 

também tentaram escolher atividades que pudessem ser  trabalhadas com os seus 

alunos em sala de aula. 

O  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem (AVA), utilizado  nos  dois  cursos  de 

formação, foi o software livre Moodle, que consiste de uma sala de aula online, que 

propicia a comunicação síncrona (sala de chat) e assíncrona (fóruns de discussões, 

tarefas,  etc)  de  um  grupo  de  participantes,  possibilitando  a  produção  e  o 

compartilhamento de diversos tipos de conhecimento (MOODLE.ORG, 2014). Esse 

AVA foi instalado e customizado pela formadora/pesquisadora para que ele ficasse 

com uma interface gráfica mais simples, deixando disponíveis, apenas, os recursos 

do Moodle que seriam utilizados, tais como:

Fórum de discussões: espaço que permite  aos participantes interagirem, 

trocando ideias relacionadas a uma determinada temática. Através dele, é possível 
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enviar mensagens e visualizar as que forem enviadas pelos outros participantes.

Sala de Chat: permite a comunicação em tempo real entre os participantes.

Fórum de notícias: espaço  onde  são registrados os avisos e as notícias 

relacionados ao curso, que são de interesse geral.

Tarefa:  espaço destinado  à entrega das atividades, por meio do ambiente 

virtual.

Correio  Eletrônico: sistema  de  e-mail  que  funciona  internamente  no 

ambiente  virtual,  possibilitando  o  envio  de  mensagens  para  um  ou  mais 

participantes.

Fórum de dúvidas: espaço para os participantes postarem as suas dúvidas e 

receberem esclarecimentos sobre elas. 

Notas de Aula: espaço que contém o detalhamento  dos tópicos de cada 

encontro, bem como as atividades e os materiais de apoio que foram distribuídos,  

permitindo que os participantes acompanhem o curso por meio do ambiente virtual.

A Figura 10 apresenta a página inicial do curso no ambiente virtual utilizado 

nesta pesquisa. Nessa figura, é possível perceber a área destinada aos fóruns de 

discussão, de notícias e de dúvidas, além das tarefas, material didático e notas de 

aula.
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Figura 10 – Página inicial do curso no AVA

Fonte: elaborado pela autora

Nos  dois  cursos  de  formação,  os  professores  foram  incentivados  a 

trabalharem em grupo, não só nos encontros presenciais, como também por meio do 

ambiente virtual, com a criação de um fórum de discussão, para que eles pudessem 

se  reunir  e  trocar  ideias  sobre  o  software  educativo  que  eles  estavam criando. 

Entretanto, essa estratégia de trabalho em grupo só surtiu efeito no primeiro curso, 

pois os professores se dividiram em equipes formadas por duas pessoas para a 

criação  do  software  educativo,  mas no segundo,  os  professores  preferiram 

desenvolver projetos de softwares de forma individual, de acordo com a realidade 

dos seus alunos. 

Isso não significa, porém, que os professores do primeiro curso fizeram um 

uso  maior  do  ambiente  virtual,  uma  vez  que  ele  foi  bastante  utilizado  nos  dois 

cursos.  A diferença é que, no segundo, ele foi utilizado, apenas, como um espaço 

para tirar dúvidas, entrega de atividades e consulta ao material de apoio que era 

disponibilizado ali,  enquanto no primeiro, ele também teve a função de promover 

discussões  acerca  dos  softwares  educativos  que  estavam  sendo  criados  pelas 

equipes.
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A utilização do ambiente virtual, como um espaço complementar para que os 

professores pudessem tirar as suas dúvidas durante os intervalos entre os encontros 

presenciais, facilitou o acompanhamento de todo o processo de aprendizagem de 

cada  professor,  de  modo  a  possibilitar  que  também  fossem  feitas  intervenções 

respeitando  a  zona  de  desenvolvimento  proximal  deles.  Assim,  sempre  que  os 

professores demonstravam dificuldade sobre alguns dos conteúdos que estavam 

sendo abordados nos cursos, novo  material  de apoio era criado, a exemplo dos 

tutoriais33.

Vale ressaltar que, no segundo curso, todos os professores demonstraram 

terem lido e executado boa parte das atividades propostas nesses tutoriais, durante 

os intervalos  dos encontros  presenciais.  Isso  fazia  com que eles  chegassem às 

aulas totalmente envolvidos, com a postura de quem vai para o curso, não só para 

ouvir a explanação sobre assuntos desconhecidos, mas também para tirar dúvidas 

sobre aquilo que já conhece. No primeiro curso, apenas a metade dos professores 

assumiu  essa  postura  e  foram  justamente  estes  os  que  tiveram  melhor 

aproveitamento, como será visto com mais detalhes nos Capítulos 5 e 6.

O objeto  matemático  explorado nos dois  cursos,  durante  a elaboração do 

software educativo por parte dos professores, foi a generalização  de padrões com 

sequências  numéricas  cujas  atividades  se  basearam,  principalmente,  nas 

recomendações pedagógicas do Caderno do Professor de Matemática do Estado de 

São  Paulo  (SEE-SP,  2009a,  2009b).  Algumas  atividades  desenvolvidas  pelos 

professores, ao longo dos cursos, tiveram um caráter individual, enquanto outras 

foram feitas em grupo, mas todas elas sempre tinham o objetivo de fazer com que 

os  professores  aprendessem  programação, trabalhando  com  conteúdos  da 

Matemática. 

A  metodologia  utilizada  nesta  pesquisa  foi  o  Design  Experiment, como 

mostrado no  Capítulo  3,  e  as atividades desenvolvidas em cada um dos cursos 

tiveram como base os princípios construcionistas propostos por Papert (1988), com 

a  possibilidade  de  aprender  fazendo.  Assim,  os  professores  puderam  vivenciar 

atividades de programação com conteúdos da Matemática de forma contextualizada. 

33 Esse material, denominado de tutorial, tinha a preocupação de apresentar os comandos da linguagem de 
programação de forma contextualizada em relação aos conteúdos da Matemática. Ele era elaborado pela 
pesquisadora/formadora durante o desenvolvimento do curso, com o objetivo de promover a mediação do 
processo  de  aprendizagem  dos  professores,  pois  era  criado  com  base  nas  dificuldades  que  eles 
demonstravam nos encontros presenciais. 
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Durante  os  dois  cursos,  o  processo  de  mediação  entre  a 

formadora/pesquisadora e os professores desenvolveu-se conforme os princípios de 

Vygotsky  (1978),  ao  procurar,  primeiro,  entender  a  zona  de  desenvolvimento 

proximal  dos  professores, para  que  fosse  possível  redesenhar  as  atividades  do 

curso entre uma aula e outra. Desse modo,  foram criados,  ao longo dos cursos, 

alguns materiais didáticos como os tutoriais que, apesar de não estarem previstos 

inicialmente, foram de fundamental importância para que os professores pudessem 

construir  novos  conhecimentos, a  partir  das  informações  que  estavam  sendo 

apresentadas nos cursos. 

4.2 A Generalização de padrões na Matemática

Ao  longo  dos  anos,  diversos  estudos  têm  destacado  a  importância  da 

generalização de padrões na Matemática, tais como: Mavrikis et al. (2012), Barbosa 

(2009),  Nakamura  (2003),  Devlin  (2002),  Orton  e  Orton  (1999)  e  Mason  (1996) 

sugerindo, entre outras coisas, que o aluno tem um papel ativo na construção do seu 

conhecimento,  explorando propriedades e relações de forma intuitiva,  através da 

consideração  de  casos  particulares,  que  potencializam  a  procura  de  padrões  e 

convergem para a formulação de conjecturas e validação de resultados.

A teoria proposta por Duval (1998) sobre a compreensão de que uma imagem 

na  geometria  pode  ser  útil  para  investigarmos  como  os  alunos  reconhecem os 

padrões visuais na álgebra, pois de acordo com essa teoria, a compreensão das 

imagens pode ocorrer a partir da identificação de cada elemento da imagem ou pelo 

entendimento da imagem como um todo. Seguindo essa linha de raciocínio, Barbosa 

(2009,  p.  82)  comenta  que  "a  dificuldade  que  muitos  alunos  apresentam  na 

formulação de generalizações,  associadas a  padrões do tipo visual,  relaciona-se 

com a forma como eles  interpretam as figuras  da sequência,  associando-as por 

vezes, a meros desenhos". 

Desse modo, quando os alunos não conseguem descobrir o padrão de uma 

determinada sequência, a partir  da visualização de uma imagem, é provável que 

eles  estejam  apenas  enxergando  meros  desenhos,  sem  conseguir  identificar, 

associar e compreender a imagem como um todo ou os elementos menores que a 

compõem. 
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Ainda sobre o uso de imagens visuais em problemas da Matemática, Polya 

(1945)  afirma que  é  possível  encontrar  uma representação  geométrica  para  um 

problema não geométrico, e isso se caracteriza um passo importante para encontrar 

a  solução  do  problema.  Essa  sugestão de  tentar  encontrar  uma  representação 

geométrica  para  problemas  que  não  são  geométricos é  bastante  utilizada  na 

construção de algoritmos que serão implementados em linguagens de programação. 

Um exemplo disso é o fluxograma34, utilizado para representar algoritmos. 

Complementando essa visão sobre as imagens visuais, Arcavi, baseado nas 

ideias  propostas  por  Zimmermann  e  Cunningham  (1991),  e  por  Hershkowitz, 

Parzysz e Dormolen (1996), define a visualização na Matemática como sendo:

[...] a habilidade, o processo e o produto de criação, interpretação, 
utilização e reflexão sobre figuras, imagens e diagramas na nossa 
mente, no papel ou com ferramentas tecnológicas com o propósito 
de descrever e comunicar informações, pensar e desenvolver ideias 
até  então  desconhecidas  e  progredir  na  compreensão35 (ARCAVI, 
2003, p. 217, tradução nossa). 

Isso  nos  remete  às  tecnologias  digitais,  a  exemplo  do  computador,  que 

possibilitam a representação visual de diversos tipos de informação, permitindo uma 

rápida interpretação e compreensão dos fatos, a partir da visualização (MANCOSU, 

2005). 

A generalização de padrões utilizada em problemas da aritmética é bastante 

conhecida na Matemática,  pois  existe  a concepção de que conceitos aritméticos 

servem  de  base  para  o  desenvolvimento  das  estruturas  algébricas  (BARBOSA, 

2009).  Segundo o NCTM (1989),  a identificação dos padrões ajuda os alunos a 

desenvolverem a  capacidade  de  classificar  e  organizar  informações,  da  mesma 

forma que fazer as articulações de padrões com números e figuras geométricas os 

ajuda a entender conceitos da Matemática, que podem servir para eles conseguirem 

fazer abstrações posteriormente.  Polya (1965)  considera que a generalização de 

padrões na Matemática, normalmente, é um processo gradual em que as tentativas 

para entender o que está sendo observado podem levar à generalização. 

Isso está de acordo com algumas pesquisas como as de Becker e Rivera 

(2005), Lannin (2005), Becker e Rivera (2006) e Radford (2008), que destacam a 

34 Fluxograma é uma representação gráfica com o uso de figuras geométricas que ajuda a organizar as ideias 
contidas no algoritmo.

35 "the  ability,  the  process and the  product  of  creation,  interpretation,  use  of  and  reflection  upon pictures, 
images, diagrams, in our minds, on paper or with technological  tools, with the purpose of  depicting and 
communicating  information,  thinking  about  and  developing  previously  unknown  ideas  and  advancing 
understanding" (ARCAVI, 2003, p. 217)
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utilização  da  técnica  de  tentativa  e  erro  por  parte  do  aluno,  no  processo  de 

generalização  de padrões, de modo a identificar casos particulares, até encontrar 

um que sirva para generalizar todos eles.

O NCTM (1989) destaca que a generalização de padrões é uma competência 

que serve para resolver problemas, verificar as relações entre variáveis e construir o 

conceito  de  função,  sendo  necessária,  também,  para  desenvolver  e  introduzir  o 

conceito de variável com os alunos (ENGLISH; WARREN, 1995). 

Diante disso, as atividades de criação de softwares educativos envolvendo a 

generalização  de padrões, que foram propostas aos professores,  nesta pesquisa, 

fizeram com que  eles  pudessem refletir  sobre  os  aspectos  didáticos  do  uso  da 

visualização de imagens, com o objetivo de promover a percepção do aluno para a 

transição  que  ocorre  da  aritmética  para  a  álgebra  em  certos  conteúdos  da 

Matemática. 

4.3 A Linguagem de Programação Scratch

O  Scratch  é  uma  linguagem  de  programação  que  pode  ser  utilizada 

diretamente em sua página na Internet ou fazendo o download da versão offline que 

pode ser instalada em computadores com sistemas operacionais Windows, Linux ou 

Mac  OS  (MIT.EDU,  2014).  O  Scratch  foi  desenvolvido  pelo  grupo  de  pesquisa 

Lifelong  Kindergarten  no  MIT  Media  Lab  para  fornecer  novos  caminhos  para  a 

programação, tendo como objetivo envolver pessoas das mais variadas idades e 

nacionalidades  na  criação  de  softwares  como:  jogos,  animações  e  simulações 

(RESNICK et al., 2009). Apesar de o Scratch ser uma linguagem de programação, 

ele não foi criado com o intuito de formar programadores profissionais, mas para que 

todos pudessem se expressar de forma criativa através da programação (RESNICK, 

2012). A Figura 11, a seguir, apresenta a tela inicial da página do Scratch, onde é 

possível fazer uma inscrição gratuita para ter acesso à versão online da linguagem 

de programação Scratch.
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Figura 11 – Página inicial do Scratch na Internet

Fonte: MIT.EDU (2014)

 O Scratch foi lançado em 2007 e o seu público-alvo são crianças e jovens de 

8 aos 16 anos, mas existe um grupo considerável de adultos participando da sua 

comunidade online. Para os seus criadores, a programação com o Scratch oferece 

suporte ao "pensamento computacional", capaz de ajudar as pessoas a aprenderem 

sobre resoluções de problemas na Matemática e estratégias de design que podem 

ser reaproveitados em outros domínios do conhecimento (RESNICK et al, 2009). 

A gramática da linguagem Scratch baseia-se em uma coleção de blocos de 

comandos de programação, que as crianças e adolescentes podem encaixar para 

criar programas, da mesma forma que acontece com as peças do jogo LEGO, como 

pode ser visto na Figura 12. Para ajudá-las nisso, existem conectores de diversos 

formatos nos blocos de comandos, que sugerem como eles devem ser encaixados,  

mas  esse  encaixe  só  ocorre  se  estiver  de  acordo  com a sintaxe  da  linguagem 

Scratch (RESNICK, 2012). 

Figura 12 – Blocos de comandos da linguagem Scratch

Fonte: elaborado pela autora 
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No endereço eletrônico do Scratch, os usuários podem compartilharem seus 

projetos,  executá-los  no  navegador,  comentá-los,  adicioná-los  a  uma  lista  de 

favoritos,  receber  feedback de  outros  usuários  sobre  os  seus  projetos,  ou  até 

mesmo criar uma nova versão de um projeto desenvolvido e compartilhado por outra 

pessoa,  pois  a  licença da comunidade virtual  é  Creative Commons36 (RESNICK, 

2012). 

Para incentivar o compartilhamento de projetos e a colaboração internacional, 

todo o ambiente do Scratch foi traduzido para mais de 40 idiomas com a ajuda de  

voluntários. Além disso, foi criado outro espaço virtual para o Scratch, destinado a 

educadores, chamado ScratchEd. Nele, os educadores podem ajudar as pessoas a 

aprenderem o Scratch, compartilhando as suas ideias, histórias e planos de aula. No 

ScratchED também é possível aprender com as experiências dos outros (MIT.EDU, 

2014).

A escolha da linguagem de programação nesta pesquisa deu-se pelo fato dos 

comandos do Scratch possuírem uma íntima relação com conceitos da Matemática, 

a exemplo dos que serão mostrados a seguir.

Nas Figuras 13 e 14, serão mostrados blocos de comandos com a cor azul, 

que estão relacionados ao movimento no Scratch. Os comandos que aparecem na 

Figura  13  podem  ser  empregados  em  atividades  envolvendo  conteúdos  da 

geometria e trigonometria, pois possibilitam a utilização de conceitos como ângulos 

e direção, cujas medidas estão definidas em graus.

Figura 13 – Comando para a utilização de ângulos

Fonte: elaborado pela autora

Os comandos mostrados na Figura 14 podem ser utilizados em conteúdos da 

Matemática que explorem o eixo cartesiano, a exemplo da construção do gráfico de 

funções de 1º e 2º grau, mas também possibilitam desenhar figuras geométricas na 

tela, com o auxílio da posição das coordenadas (x,y).

36 As regras desta licença estão em: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/ 
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Figura 14 – Comandos para movimentação no plano cartesiano

 Fonte: elaborado pela autora

Na Figura 15 pode-se ver um bloco de comandos que é utilizado na atribuição 

de valores para as variáveis, criadas no ambiente de programação Scratch. 

Figura 15 – Comandos para atribuição de variáveis

Fonte: elaborado pela autora 

Outro  recurso  da  linguagem  Scratch,  que  serve  para  armazenar  valores 

preservando a ordem linear entre eles, é a estrutura de dados denominada Lista. A 

Figura 16 mostra os comandos utilizados para preencher uma Lista com as letras A, 

B e C, preservando a ordem de inserção.

Figura 16 – Comandos da estrutura de dados Lista

Fonte: elaborado pela autora

A  Figura  17  apresenta  os  operadores  aritméticos:  adição,  subtração, 

multiplicação  e  divisão  (1º  Bloco);  os  operadores  de  comparação:  menor  que, 

igualdade,  maior  que (1º  Bloco);  os operadores lógicos:  <E>, <OU>,  <NÃO> (2º 
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Bloco) e as funções matemáticas que já vêm pré-definidas na linguagem Scratch (3º 

e 4º Bloco).

Figura 17 – Operadores da Linguagem Scratch

1º Bloco 4º Bloco

2º Bloco

3º Bloco

Fonte: elaborado pela autora 

Os comandos que estão no 1º Bloco podem ser utilizados, por exemplo, para 

descrever expressões algébricas, equação, inequações e funções. Os do 3º e 4º 

Blocos correspondem a funções da Matemática que executam operações como: raiz 

quadrada, logaritmo, arredondamento de um número, entre outras. Essas operações 

pré-definidas da linguagem Scratch  podem ser  utilizadas na criação de diversas 

fórmulas da Matemática. 

Os elementos do 2º Bloco são operadores lógicos que estão presentes nos 

estudos  da  lógica  matemática  e  possuem  uma  importância  significativa  para  a 

construção de algoritmos na linguagem Scratch.  A seguir,  será  dada uma breve 

explicação sobre a utilização dos operadores lógicos. 

Considere as sentenças: I  – É dia;  II – A rua está iluminada; III  – Os postes 

estão  acesos.  Para  os  próximos  exemplos  abaixo,  que  ilustram  o  uso  dos 

operadores lógicos com essas três sentenças, as sentenças I  e II  são verdadeiras, 

enquanto a III é falsa.
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1º Exemplo: se combinarmos as sentenças I e II que são verdadeiras com o 

operador lógico <E>, a sentença resultante (É dia <E> A rua está iluminada) também 

será verdadeira. 

2º Exemplo: se combinarmos as sentenças I e III com o operador lógico <E>, 

a sentença resultante (É dia <E> Os postes estão acesos) será falsa, pois quando o 

operador  <E> é  utilizado  entre  duas  ou  mais  sentenças,  o  resultado  só  será 

verdadeiro se todas as sentenças utilizadas forem verdadeiras. 

3º Exemplo: se combinarmos as sentenças  I e  III com o operador  lógico 

<OU>, a sentença resultante (É dia <OU> Os postes estão acesos) será verdadeira, 

pois o resultado da combinação de duas ou mais sentenças com o operador <OU> 

será verdadeiro, se, pelo menos, uma das sentenças for verdadeira. E será falso, se 

todas as sentenças forem falsas. 

O operador lógico  <NÃO> transforma uma sentença verdadeira em falsa e 

vice-versa.

Na linguagem Scratch,  os operadores lógicos são utilizados em blocos de 

comandos do tipo:  Se <sentença lógica for verdadeira>  então (execute A)  senão 

(execute B), enquanto A e B são procedimentos ou comandos, definidos por quem 

está programando com a linguagem.

Figura 18 – Comandos de controle da linguagem Scratch

Fonte: elaborado pela autora 

A Figura 18 mostra o bloco da condicional Se-Senão e o bloco utilizado para 

repetição, que serve para repetir  alguns procedimentos por um certo  número de 

vezes. A utilização de todos esses comandos será melhor compreendida na próxima 

seção, quando detalharemos as atividades que foram desenvolvidas nos cursos.

4.4 Atividades dos Cursos de Formação 

Nas  atividades  de  formação  que  foram  desenvolvidas  ao  longo  desta 

pesquisa, os professores aprenderam a criar seus próprios softwares educativos, 
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envolvendo a generalização de padrões com sequências numéricas. Entretanto, as 

atividades iniciais do curso serviram, principalmente, para que eles se apropriassem 

dos comandos da linguagem Scratch.  Nelas, os professores exploraram diversos 

conteúdos  da  Matemática,  tais  como:  a  geometria,  o  teorema  de  Pitágoras,  os 

números primos, entre outros. 

Essas  atividades  foram  planejadas  antes  do  começo  do  primeiro  curso, 

momento que corresponde  à fase prospectiva da metodologia  Design Experiment, 

mas algumas delas sofreram pequenos ajustes, durante a fase de implementação do 

primeiro curso, com a inserção de alguma nova atividade ou tutorial, a depender das 

dificuldades demonstradas pelos professores. Após o término do primeiro curso, foi 

feito  um  novo design, com  o  objetivo  de melhorar  o  nível  de  apropriação  dos 

conhecimentos tecnológicos dos professores do segundo curso em relação ao que 

ocorreu no primeiro. 

Os ajustes das atividades que foram feitos ao longo do primeiro curso e as 

mudanças  que  ocorreram  no  segundo  curso,  devido  ao  novo  design, serão 

detalhados,  à medida que formos explicando as atividades desenvolvidas em cada 

um dos encontros, nos dois cursos de formação. 

A Figura 19, a seguir,  serve para auxiliar a leitura dos quadros que serão 

utilizados para descrever as atividades dos cursos. Ela apresenta a imagem de um 

quadro em que a coluna mais à esquerda corresponde ao 1º curso e a coluna mais à 

direita  diz  respeito  ao  2º  curso.  As  setas  nas  cores  azul  e  verde  indicam  as 

atividades pertencentes ao 1º e 2º curso, respectivamente. Neste exemplo (Figura 

19), a 1ª atividade ocorreu tanto no 1º quanto no 2º curso; a 2ª atividade ocorreu 

apenas no 1º curso e a 3ª atividade ocorreu apenas no 2º curso.
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Figura 19 – Esquema para a leitura dos Quadros das atividades

Fonte: elaborado pela autora

Nos quadros de 4  a 11,  a  seguir,  estão  listadas as  atividades que foram 

desenvolvidas nos dois cursos de formação.

O 1º encontro,  em ambos os cursos, seguiu o mesmo roteiro de atividades, 

como pode ser  visto  no Quadro 4.  Porém, no segundo curso,  foi  feito um novo 

design das  atividades,  dando  uma  ênfase  maior  aos  conteúdos  da  lógica  de 

programação,  a  exemplo  da  condicional  Se-Senão, com  a  inserção  de  novos 

materiais  didáticos que  tinham  o  objetivo  de  exemplificar  melhor  essa 

funcionalidade. 

Quadro 4 – Lista de atividades do 1º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1. Introdução aos algoritmos em linguagem natural (Apêndices 
D1 e D2). 2º Curso

2.  Criação de algoritmos com conteúdos da Matemática em 
linguagem natural (Apêndice C1).

No primeiro curso, foi apresentada apenas a atividade descrita no Apêndice 

D1, por acreditarmos que os recursos da linguagem de programação deveriam ser 

abordados de maneira integrada aos conteúdos da Matemática. 

Ao término do primeiro curso, percebendo a necessidade de dar uma ênfase 

maior  aos  recursos  da  lógica  computacional, então  fizemos um novo  design  da 

atividade descrita no Apêndice D1, dando origem a uma atividade que não requeria 

o conhecimento prévio de conteúdos da Matemática. Esta atividade se encontra no 

Apêndice  D2.  Devido  a  isso,  no  segundo  curso nós  trabalhamos,  primeiro, a 
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atividade  do  Apêndice  D2  para,  em  seguida,  abordarmos  a  atividade  que  se 

encontra no Apêndice D1.

A decisão para o novo design das atividades ocorreu após percebermos que 

o  nível  de  compreensão  da  linguagem  de  programação  dos  professores  que 

participaram  do  primeiro  curso  não  foi  satisfatório.  No  próximo  capítulo, as 

diferenças  de  compreensão  sobre  a  condicional  Se-Senão, demonstradas  pelos 

professores em cada um dos cursos, serão detalhadas.

O 2º encontro teve as atividades que estão listadas no Quadro 5. 

Quadro 5 – Lista de atividades do 2º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1. Atividades sobre representação de padrões do Caderno do 
Aluno  e  do  Professor  das  escolas  estaduais  de  São  Paulo 
(Apêndice C2).

2º Curso

2. Exemplo de software educativo envolvendo generalização 
de padrões.

3.  Apresentação  de  comandos  básicos  da  linguagem  de 
programação Scratch (movimento, caneta e controle).

4.  Atividade para transformação de algoritmos da linguagem 
natural para o Scratch (Apêndice C3).

5.  Exploração  de  atividades  envolvendo o  eixo  das 
coordenadas e noções acerca de ângulos internos e externos 
no Scratch.

Nesse encontro, as quatro primeiras atividades foram apresentadas nos dois 

cursos  da  mesma  forma,  seguindo  a  mesma  ordem,  mas  a  quinta  atividade, 

envolvendo  noções  do  eixo  de  coordenadas  e  de  ângulos  no  Scratch,  foi 

apresentada  apenas  no  segundo  curso,  uma  vez  que,  no  primeiro,  ela  seria 

trabalhada apenas no 3º encontro (Quadro 6). Ou seja, houve a antecipação dessa 

atividade  no  segundo  curso,  com  o  objetivo  de  ampliar  mais  rapidamente  o 

conhecimento dos professores do segundo curso sobre o repertório da linguagem de 

programação, para que eles tivessem maior autonomia no momento da criação do 

seu software educativo.

No 3º encontro foram desenvolvidas as atividades que se encontram listadas 

no Quadro 6.
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Quadro 6 – Lista de atividades do 3º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1.  Apresentação  de  comandos  da  programação  Scratch: 
aparência,  som,  controle,  sensores,  eventos,  operadores, 
variáveis e Li  stas  .

2º Curso

2.  Exploração  de  atividades  envolvendo o  eixo  das 
coordenadas e noções acerca de ângulos internos e externos 
no Scratch.

3.  Tarefa  de  confecção  em  linguagem  natural  do  algoritmo 
sobre  os  números  primos  com  entrega  no  4º  encontro 
(Apêndice C4).

4. Tarefa de transformação do algoritmo dos números primos 
para  a  linguagem Scratch  com entrega  no  4º  encontro  por 
meio do ambiente virtual  (Apêndice C6).

5.  Atividade para transformação de algoritmos da linguagem 
natural para o Scratch (Apêndice C7).

Nesse encontro, a primeira atividade, que corresponde  à apresentação dos 

comandos da linguagem Scratch, ocorreu nos dois cursos de maneira equivalente, 

tendo como única diferença a inserção da operação  Lista37 no segundo curso. No 

primeiro  curso,  adotamos a  estratégia  de  apresentar,  inicialmente,  os  comandos 

básicos da linguagem Scratch,  trabalhando com os recursos mais  avançados,  à 

medida que os professores fossem necessitando. Sendo assim, a operação Lista do 

Scratch foi apresentada aos professores do primeiro curso apenas no 4º encontro, 

após alguns deles relatarem a existência de uma Lista no algoritmo em linguagem 

natural sobre os números primos, que eles estavam criando. 

Percebendo a necessidade que os professores do primeiro curso tiveram de 

criar  uma Lista  para  a  elaboração do algoritmo  dos números primos,  decidimos 

antecipar a informação sobre Lista da linguagem Scratch no segundo curso e adiar a 

apresentação  da  atividade  do  algoritmo  dos  números  primos  para  eles.  Assim, 

enquanto  os  professores  do  primeiro  curso  receberam a  atividade  dos  números 

primos no 3º encontro, no segundo curso, ela foi trabalhada apenas no 4º encontro, 

quando os professores já tinham explorado a operação Lista e outros recursos do 

Scratch contidos nos tutoriais (Apêndices D3, D4 e D5), que foram disponibilizados 

aos professores do segundo curso, no intervalo entre o 3º e o 4º encontro por meio  

37 Lista, no contexto de uma linguagem de programação, é uma estrutura de dados que serve para armazenar 
um conjunto de valores, preservando a ordem linear entre eles.
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do ambiente virtual.

A quinta atividade do 3º encontro, que propõe a transformação de algoritmos 

da  linguagem  natural  para  o  Scratch,  ocorreu  apenas  no  segundo  curso.  O 

enunciado do  item 1  dessa  atividade (Apêndice  C7)  propõe que os  professores 

modifiquem o código do programa, que pede para desenhar um quadrado na tela, 

apresentado no 2º encontro (Apêndice C3) dos dois cursos, de modo que, antes de 

desenhar  o quadrado,  fosse solicitado ao usuário o valor da medida do lado do 

quadrado, para que o programa fizesse o cálculo da área e mostrasse na tela. 

O item 2 dessa atividade (Apêndice C7) propõe uma nova modificação nesse 

programa, que consiste em solicitar do usuário os valores das medidas da base e da 

altura do quadrado. Após a resposta do usuário, o programa verifica se as medidas 

fornecidas são iguais.  Se as respostas para a base e altura do quadrado forem 

medidas  diferentes,  o  programa  deve  fazer  com  que  o  usuário  perceba  que  o 

quadrado possui medidas iguais tanto para a base quanto para a altura. 

A inclusão da quinta atividade no 3º encontro do segundo curso teve como 

objetivo fazer com que os professores conseguissem avançar mais profundamente 

nos conhecimentos sobre programação. Isso só foi possível, porque eles já estavam 

mais familiarizados com o uso da condicional Se-Senão, cuja ênfase foi dada no 1º 

encontro do segundo curso, uma vez que esse recurso é essencial para a criação de 

intervenções por meio de um software, para que o usuário consiga aprender um 

novo conhecimento. Essas intervenções38 foram necessárias para a implementação 

do item 2 dessa atividade (Apêndice C7). 

No 4º encontro foram desenvolvidas as atividades que se encontram listadas 

no Quadro 7.

38 Neste caso, o recurso Se-Senão foi utilizado para implementar o algoritmo: “Se as respostas para a base e 
altura do quadrado forem medidas diferentes, o programa deve fazer com que o usuário perceba que o 
quadrado possui medidas iguais tanto para a base quanto para a altura”, que faz parte do item 2 da atividade 
apresentada no Apêndice C7.
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Quadro 7 – Lista de atividades do 4º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1.  Exemplos  práticos  de  implementação  de  algoritmos  com 
operações numéricas (Apêndice C5). 2º Curso

2. Apresentação de tutoriais com diversas funcionalidades da 
linguagem Scratch (Apêndices D3, D4 e D5).

3.  Confecção  em  linguagem  natural  do  algoritmo  sobre  os 
números primos (Apêndice C4).

4.  Criação  do  algoritmo  em  linguagem  natural  do  software 
educativo com generalização  de padrões (Apêndices C8, C9, 
C10, C11, C12 e C13).

5. Reunião das equipes para definir as funcionalidades e para 
implementar o software educativo.

6.  Esclarecimento  de  dúvidas  sobre  a  linguagem  de 
programação Scratch. 

Nesse  encontro,  a  primeira  atividade,  com  exemplos  de  algoritmos 

envolvendo operações numéricas (Apêndice C5), ocorreu apenas no primeiro curso, 

tendo sido apresentada aos professores do segundo curso somente no 5º encontro. 

Esse fato ocorreu por termos observado, após a análise do primeiro curso, que seria 

uma melhor estratégia de ensino apresentar tutoriais com diversas funcionalidades 

do Scratch (Apêndices D3, D4 e D5), antes dessa atividade. 

No primeiro curso, esses tutoriais foram apresentados no 5º encontro, após 

termos percebido as dificuldades dos professores no 4º encontro, tanto em relação à 

utilização dos recursos da linguagem de programação quanto durante a elaboração 

de algoritmos em linguagem natural, a exemplo da atividade dos números primos 

(Apêndice C4). 

Por essa razão, decidimos fornecer alguns tutoriais (Apêndices D3, D4 e D5) 

aos professores do segundo curso, por meio do ambiente virtual, durante o intervalo 

entre o 3º e o 4º encontro. O resultado disso foi que no 4º encontro, quando  os 

tutoriais foram trabalhados,  os  professores  do  segundo  curso  demonstraram ter 

entendido  boa  parte  das  informações  contidas  neles e  puderam  utilizar  esse 

encontro presencial para tirar algumas dúvidas pontuais. Já no primeiro curso, como 

os professores tiveram acesso aos tutoriais apenas no 5º encontro presencial, tudo 

para eles era novidade, por isso, eles não conseguiram se apropriar com facilidade 
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de todos os recursos contidos nos tutoriais, durante esse encontro. 

Ainda no 4° encontro, após a apresentação dos tutoriais (Apêndices D3, D4 e 

D5) no segundo curso, os professores tiveram a oportunidade de confeccionar, em 

sala de aula, o algoritmo sobre os números primos (Apêndice C4). Embora eles não 

tenham tido  a oportunidade de fazer a atividade dos números primos em casa39, 

como ocorreu com os professores do primeiro curso, os professores do segundo 

curso demonstraram maior facilidade na sua elaboração. A análise sobre esse fato 

será apresentada no próximo capítulo. 

A quarta  e  a  sexta  atividades do  4º  encontro,  que  tratam  da  criação  do 

algoritmo  em  linguagem  natural  do  software  educativo  e  do  esclarecimento  de 

dúvidas sobre a linguagem de programação Scratch, respectivamente, ocorreram 

nos dois cursos. No entanto, a quinta atividade, que corresponde  às reuniões das 

equipes  para  definir  as  funcionalidades  e  implementar  o  software  educativo,  foi 

desenvolvida apenas  no  primeiro  curso,  uma  vez  que,  no  segundo  curso,  os 

professores  tiveram  uma  atitude  mais  individualizada,  centrando-se nas 

particularidades de suas práticas pedagógicas para a implementação do software 

educativo.

No 5º encontro foram desenvolvidas as atividades que se encontram listadas 

no Quadro 8.

Quadro 8 – Lista de atividades do 5º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1. Apresentação de tutoriais com diversas funcionalidades da 
linguagem Scratch (Apêndices D3, D4 e D5). 2º Curso

2.  Exemplos  práticos  de  implementação  de  algoritmos  com 
operações numéricas (Apêndice C5).

3. Reunião das equipes para elaborar as funcionalidades do 
software educativo.

4. Implementação das funcionalidades do software educativo.

5.  Esclarecimento  de  dúvidas  sobre  a  linguagem  de 
programação Scratch. 

39 No 3° encontro (Quadro 6), os professores do primeiro curso tiveram acesso à atividade dos números primos 
(Apêndice C4), mas puderam terminar de resolvê-la em casa para entregá-la apenas no 4° encontro.
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Nesse encontro, a primeira atividade, que corresponde  à apresentação dos 

tutoriais sobre a linguagem Scratch (Apêndices D3, D4 e D5), ocorreu apenas no 

primeiro curso, visto que ela foi antecipada para o 4º encontro no segundo curso. 

A segunda  atividade,  com  exemplos  práticos  sobre  a  implementação  de 

algoritmos envolvendo operações numéricas, ocorreu apenas para os professores 

do segundo curso, pois já tinha sido apresentada aos professores do primeiro curso 

no 4º encontro. 

A  terceira  atividade,  que  corresponde  à continuidade  das  reuniões das 

equipes para a elaboração do software educativo, ocorreu apenas no primeiro curso, 

enquanto a quarta e a quinta atividades, que tratam da implementação do software e 

do esclarecimento de dúvidas, respectivamente, fizeram parte dos dois cursos.

Os demais encontros (6º, 7º e 8º), cujas atividades estão listadas nos quadros 

9,  10  e  11  a  seguir,  não  apresentaram mudanças  significativas  que possam ter 

afetado  o  nível  de  apropriação  dos  professores  em relação  aos  conhecimentos 

tecnológicos.

Quadro 9 – Lista de atividades do 6º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1. Implementação do algoritmo do software educativo.

2º Curso2.  Esclarecimento  de  dúvidas  sobre  a  linguagem  de 
programação Scratch. 

Quadro 10 – Lista de atividades do 7º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1. Implementação do algoritmo do software educativo.

2º Curso2.  Esclarecimento  de  dúvidas  sobre  a  linguagem  de 
programação Scratch. 

Quadro 11 – Lista de atividades do 8º encontro dos cursos

Atividades Desenvolvidas

1º Curso
1.  Finalização  e  apresentação  dos  softwares  educativos 
(Apêndices E1, E2, E3, E4, E5 e E6). 2º Curso



73
Nesses  três  últimos  encontros  presenciais,  os  professores  elaboraram  e 

implementaram os seus softwares educativos e, ao mesmo tempo, foram elucidando 

eventuais dúvidas que surgiram durante esse processo. 

Sobre a metodologia Design Experiment, que foi utilizada nos dois cursos de 

formação, pode-se dizer que ela requer do formador/pesquisador um olhar constante 

e  investigativo  sobre  o  processo  de  aprendizagem  dos  professores,  pois  é 

necessário reconhecer o momento adequado em que a mediação deve ser feita, de 

modo a favorecer a autonomia da aprendizagem dos professores. Nos dois cursos, 

isso foi feito por meio da interação verbal, da mudança na ordem das atividades, da 

criação de novas tarefas que não estavam previstas inicialmente, além da inserção 

de materiais de apoio, a exemplo dos tutoriais que foram fornecidos nos cursos  e 

cuja  elaboração  foi  norteada  a  partir  das  dificuldades  que  os  professores 

apresentavam nos encontros.

 A  dinâmica  utilizada  nos  encontros  presenciais  dos  cursos  envolvia 

atividades  com resolução de  problemas  por  meio  da criação  de  pequenos 

programas que exploravam conteúdos matemáticos, a exemplo de uma atividade de 

Geometria Plana que foi trabalhada no início dos cursos (Apêndice C3).  Antes dos 

professores executarem esta atividade, alguns comandos básicos da linguagem de 

programação, como os que estão descritos nos Quadros 12, 13 e 14,  iam sendo 

apresentados a eles.

Quadro 12 – Comandos de Movimento no Scratch

Movimento Descrição dos comandos

Movimenta  para  frente  (número  positivo)  e  para  trás 
(número negativo).

Gira 15 graus no sentido horário (valor positivo).

Gira 15 graus no sentido anti-horário (valor negativo).

Aponta para uma direção especificada: 0 aponta para 
cima, 90 aponta para a direita, 180 aponta para baixo, 
-90 aponta para a esquerda.
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Vá para a posição (x,y) especificada.

Muda a abscissa (x) para a posição especificada.

Muda a ordenada (x) para a posição especificada.

Quadro 13 – Comandos para desenhar com a caneta no Scratch

Caneta Descrição dos comandos

Limpa todos os traços e desenhos da tela.

Abaixa a caneta para que se possa escrever na tela.

Levanta a caneta para que não se possa escrever na 
tela.

Muda  a  cor  do  traço  da  caneta  para  a  que  for 
especificada.

Quadro 14 – Comandos de Controle no Scratch

Controle Descrição dos comandos

Inicia o programa quando a bandeira verde for clicada.

Executa parte do algoritmo quando a tecla <espaço> for 
pressionada. Esse comando serve para acionar outras 
teclas também.

Aguarda o tempo especificado e passa para o comando 
seguinte.
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Repita  N vezes um conjunto de comandos que esteja 
dentro deste bloco. Neste exemplo, o valor de N é 10.

Estes comandos são necessários para que o objeto da interface gráfica do 

Scratch, chamado Sprite (Figura 20), possa se movimentar, desenhar e executar as 

operações  de  controle  da  programação.  O  Sprite  é  equivalente  à tartaruga  da 

linguagem de programação Logo.

Figura 20 – Objeto Sprite do Scratch na posição inicial

Fonte: elaborado pela autora 

Sabendo que um quadrado possui lados iguais e os seus ângulos internos 

são de 90 graus,  a  maioria  dos professores utilizou os comandos mostrados na 

Figura 21, para desenhar um quadrado de lado 100 no ambiente de programação 

Scratch, ao resolver a atividade que se encontra no Apêndice C3.
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Figura 21 – Comandos do Scratch para desenhar o quadrado

1º Passo

2º Passo

3º Passo

4º Passo

Fonte: elaborado pela autora 

Estes  comandos  consistem  em  ir  movimentando  o  Sprite  100  passos, 

alternando com giros de 90 graus no sentido anti-horário, até que o quadrado esteja 

concluído. O processo de desenho de cada passo, mostrado na Figura 19,  está 

detalhado na Figura 22 (da esquerda para a direita).

Figura 22 – Desenho do quadrado em cada passo

Fonte: elaborado pela autora 

Ao  final  dessa  atividade,  um  dos  professores  comentou  que  poderia 

introduzi-la em sala de aula, fazendo com que seus alunos caminhassem pela sala, 

simulando o movimento que o Sprite faz no ambiente de programação Scratch. Além 

disso,  após  a  apresentação  de  outros  recursos da  linguagem  Scratch,  eles 

perceberam que  podiam resolver  essa  atividade, utilizando  outros  comandos  de 
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programação que exigiam outros tipos de conceitos da Matemática, como mostram 

as Figuras 23 e 24. 

Figura 23 – Segunda forma de desenhar o quadrado no Scratch

Fonte: elaborado pela autora 

Na Figura 23, observa-se um novo código do Scratch que também desenha 

um quadrado de lado 100, utilizando conceitos do eixo de coordenadas (x,y) para 

desenhá-lo.  Por  default, a linguagem de programação Scratch deixa o Sprite  na 

posição (0,0) do eixo das coordenadas. Então, na 2ª linha do comando (Figura 23), o 

Sprite se move da posição (0,0) para (100,0); na 3ª linha ele se move da posição 

(100,0) para (100,100); na 4ª linha ele se move da posição (100,100) para (0,100); e  

por fim, na 5ª linha ele vai da posição (0,100) para (0,0). Como o Sprite desenha na 

tela à medida que se move, ao final desses comandos o resultado será um quadrado 

de lado 100, como pode ser visto na Figura 24. 

Figura 24 – Desenho do quadrado a partir da posição no eixo (x,y)

Fonte: elaborado pela autora 

Após a conclusão do quadrado utilizando o eixo das coordenadas,  alguns 

professores começaram a refletir sobre a sua prática e, com isso, perceberam que, 

como a linguagem Scratch permite lidar com o eixo das coordenadas, eles poderiam 

trabalhar com seus alunos outros conteúdos da Matemática, como o desenho de 

gráfico de funções e a geometria analítica. Em seguida, os professores começaram 
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a explorar os comandos que eles já conheciam da linguagem Scratch, descobrindo 

como  desenhar  outras  figuras  geométricas.  Alguns  exemplos  disso,  podem  ser 

vistos na Figura 25.

Figura 25 – Exemplo de figuras geométricas desenhadas no Scratch

Fonte: elaborado pela autora

Por fim, os professores começaram a perguntar se  seria possível fazer um 

programa que desenhasse uma figura geométrica cujo tamanho da medida do lado 

fosse fornecido pelo usuário. Isso foi possível, após apresentarmos a eles mais dois 

comandos básicos da linguagem Scratch, que estão descritos no Quadro 15.

Quadro 15 – Comandos para interação com o usuário

Sensores Descrição dos comandos

Apresenta  uma  pergunta  na  tela  e  espera  pela 
resposta digitada no teclado pelo usuário. Só continua 
o programa, pressionando a tecla <Enter> ou clicando 
no símbolo ao lado do espaço para a resposta.

Armazena nesta variável o valor digitado pelo usuário, 
ao responder a pergunta usando o teclado.

 A partir daí, os professores se motivaram a alterar todos os programas que já 

tinham feito até o momento. Entre as alterações, podemos destacar a criação de um 

programa para desenhar as figuras geométricas de modo interativo. A Figura 26, 

mostra um exemplo de código no Scratch que pode ser utilizado para desenhar um 

quadrado com o valor da medida do lado fornecido pelo usuário.
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Figura 26 – Comandos para desenhar um quadrado de lado qualquer

Fonte: elaborado pela autora

Feito isso, os professores puderam notar que a linguagem Scratch também 

permite armazenar um valor em uma variável, que neste caso se chama “resposta”. 

Assim,  foi  possível  mostrar  que além da variável  “resposta”,  existe  um bloco de 

comandos do Scratch (Figura 27), dedicado ao uso de variáveis.  A partir daí, eles 

começaram  a  pensar  em  situações  que  esse  bloco  de  variáveis  pudesse  ser 

aproveitado em outros conteúdos da Matemática. 

Figura 27 – Comandos para manipular variáveis no Scratch

Fonte: elaborado pela autora 

O  uso  de  variáveis  no  Scratch  foi  apresentado  aos  professores  dos  dois 

cursos, mas apenas os do segundo curso fizeram a atividade mostrada no Apêndice 

C7, cujo item 1 propõe a criação de um programa que solicita ao usuário a medida 

do lado do quadrado, com o objetivo de calcular a sua área. O código do Scratch 

que implementa essa atividade pode ser visto na Figura 28.  Nota-se nesse caso, 

que os professores também utilizaram o comando “diga”, que serve para mostrar ao 

usuário o resultado do cálculo da área. 
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Depois disso, eles puderam generalizar esse programa para calcular a área 

de outras figuras geométricas como o retângulo, o triângulo, entre outros. Como foi  

dito,  anteriormente,  a  inclusão  dessa  atividade  para  os  professores  do  segundo 

curso  teve  como  objetivo  fazer  com  que  eles  conseguissem  avançar  mais 

profundamente nos conhecimentos sobre a linguagem de programação.

Figura 28 – Comandos para calcular a área de um quadrado

Fonte: elaborado pela autora 

Quando  os  professores  dos  dois  cursos  tiveram contato  com os  diversos 

recursos da linguagem Scratch, apresentamos a eles as atividades de generalização 

de  padrões que  seriam  utilizadas  na  criação  dos  softwares  educativos.  Nesse 

momento, os professores do primeiro curso dividiram-se em três equipes, compostas 

de duas pessoas  cada  uma, para  começarem a criar  em linguagem natural,  os 

algoritmos para o software educativo, envolvendo a generalização de sequências 

numéricas. 

Esses  softwares  se  basearam em atividades  propostas  nos  Cadernos  do 

Professor  e  do  Aluno  das  escolas  públicas  do  Estado  de  São  Paulo. Uma  das 

atividades de generalização, utilizada com os professores do primeiro curso, consta 

no volume 4 do Caderno do Aluno do 8º ano, nas páginas 26 a 33, e o resumo dela 

encontra-se  no  Apêndice  C9.  A Figura  29  mostra  a  imagem  que  representa  a 

sequência que faz parte dessa atividade.
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Figura 29 – Atividade do Caderno do Aluno do 8° ano

Fonte: SEE-SP (2009d, p. 29)

Essa  atividade  envolve  a  observação  da  lei  de  formação  da  sequência 

ilustrada  na  Figura  29,  relacionando  o  quadrado  dos  números  naturais  com os 

números ímpares.  Ela  também explora  conteúdos como a  raiz  quadrada  de um 

número e o teorema de Pitágoras. 

A outra atividade de generalização, que foi apresentada aos professores do 

primeiro curso, consta no volume 1 do Caderno do Aluno da 1ª série do Ensino 

Médio, nas páginas 15 a 17, e o resumo dela encontra-se no Apêndice C10. A Figura 

30 mostra a imagem que representa a sequência que faz parte dessa atividade.

Figura 30 – Atividade do Caderno do Aluno da 1ª série do Ensino Médio

Fonte: SEE-SP (2009c, p. 15)

Essa atividade solicita  que o  aluno observe a  sequência  representada na 

Figura  30, para  criar  uma  fórmula  que  lhe permita  calcular  a  quantidade  de 

quadradinhos brancos em cada termo da sequência.

Parte  dos  softwares  educativos  que  foram  criados  pelos  professores  do 

primeiro curso, a partir das atividades que foram mostradas nas Figuras 29 e 30, 

pode ser vista nos Apêndices E1 e E2. 

A atividade de generalização  de padrões envolvendo sequências numéricas 

para a criação de softwares educativos também foi apresentada aos professores do 

segundo curso. Nesse caso, apresentamos para eles as atividades que estão nos 

Apêndices C11, C12 e C13. 
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A Figura 31 mostra a imagem que representa a sequência que faz parte da 

atividade do Apêndice C11, que foi adaptada de Mason (1986, p. 85). 

Figura 31 – Atividade de Generalização do 2° Curso

Fonte: Mason (1996, p. 85)

Nessa  atividade, é  solicitado  ao  aluno  a  lei  de  formação  da  sequência 

representada na Figura 31.

A Figura 32 apresenta a imagem que representa a sequência que faz parte da 

atividade do Apêndice C12, que foi adaptada de Barbosa (2009, p. 148).

Figura 32 – Atividade de Generalização do 2° Curso

Fonte: Barbosa (2009, p. 148)

Essa  atividade  gera diversas  perguntas  relacionadas  à sequência 

representada na Figura  32,  a  exemplo  de:  quantas  peças são necessárias  para 

construir um losango de lado 50? 

A Figura 33 mostra a imagem que representa a sequência que faz parte da 

atividade do Apêndice C12, que foi adaptada de Barbosa (2009, p. 139).
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Figura 33 – Atividade de Generalização do 2° Curso

Fonte: Barbosa (2009, p. 139)

Essa imagem representa uma sequência que simula a existência de mesas 

retangulares com pessoas sentadas em volta (círculos brancos) e pizzas na mesa 

(círculos pretos). Entre as perguntas que são feitas nesta atividade, podemos citar: 

sabendo-se que em uma das mesas foram colocadas 10 pizzas, quantas pessoas 

há na mesa?

A utilização  dessas  atividades  pelos  professores  do  segundo  curso  será 

comentada  no  próximo  capítulo.  Embora  elas  não  tenham  sido  retiradas  dos 

Cadernos do Professor e do Aluno das escolas públicas do Estado de São Paulo, 

como ocorreu no primeiro curso, tivemos a preocupação de apresentar atividades 

que fossem bastante semelhantes em sua abordagem pedagógica. Além disso, foi 

solicitado aos professores  do segundo curso  que observassem as atividades de 

generalização  existentes  nos  Cadernos  do  Professor  e  do  Aluno,  antes  de 

elaborarem os seus softwares educativos. 

Parte  dos  softwares  educativos  que  foram  criados  pelos  professores  do 

segundo curso, a partir das atividades que foram mostradas nas Figuras 31, 32 e 33,  

pode ser vista nos Apêndices E3, E4, E5 e E6.

No próximo capítulo, serão analisados os dados que foram coletados durante 

o  desenvolvimento  dos  dois  cursos,  tanto  nos  encontros  presenciais,  quanto  no 

ambiente virtual de aprendizagem.
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CAPÍTULO 5 – Análise dos Dados

Este capítulo apresenta a análise dos dois cursos de formação que é feita, 

inicialmente, com foco nas inter-relações das categorias identificadas no primeiro 

curso e, posteriormente, centrada no processo de planejamento e de implementação 

do software educativo, desenvolvido com a linguagem de programação Scratch, que 

ocorreu nos dois cursos. 

5.1 Apresentação Geral dos Cursos

A formação realizada nos dois  cursos com professores  de Matemática do 

Ensino Fundamental II e Médio de escolas públicas do estado de São Paulo teve a 

intenção de propiciar o aprendizado da Linguagem de Programação Scratch, a partir 

da construção  de  um  software  educativo  com a generalização  de  padrões, 

envolvendo sequências numéricas. 

No  primeiro  curso,  constatamos  que  apenas  a  metade  dos  professores 

conseguiu se apropriar do conhecimento dos recursos tecnológicos, resultando na 

produção  de  dois  softwares  educativos.  Nesse  curso,  os  conhecimentos  da 

linguagem  Scratch  foram  abordados  de  modo  integrado  aos  conhecimentos  da 

Matemática, uma vez que, a cada encontro presencial, os professores aprendiam, 

por meio de atividades práticas, um pouco dos recursos da linguagem associados a 

conteúdos  da  Matemática,  pois  a  nossa  hipótese  inicial  era  a  de  que  uma 

abordagem de ensino integrada faria com que os professores conseguissem, mais 

facilmente,  realizar  a  integração  dos  conhecimentos  pedagógicos  e  tecnológicos 

com a Matemática. 

No entanto, percebemos que isso não foi suficiente, porque algumas vezes os 

professores  criavam  algoritmos  em  linguagem  natural  que,  para  serem 

implementados no software, seriam necessários recursos do Scratch que eles ainda 

não conheciam.  O fato  de  não conhecerem um repertório  maior  de recursos da 

linguagem deixou-os um pouco  inseguros  para prosseguirem com as  atividades 

propostas,  restringindo,  assim, a  criatividade  deles  no  momento  da  criação  do 

software educativo.

Desse modo, após a análise do primeiro curso, foi feito um novo design, cujas 
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atividades estão apresentadas, de forma detalhada, na seção 4.4 do Capítulo 4, por 

considerarmos  a  hipótese  de  que, ao  darmos  uma  ênfase  maior  aos  recursos 

tecnológicos, ou seja,  à linguagem de programação Scratch, os professores teriam 

acesso a um repertório ampliado do conhecimento tecnológico e isso poderia fazer 

com que  eles  tivessem um melhor  aproveitamento  no  momento  da  criação  dos 

softwares educativos, em relação ao que ocorreu no primeiro curso.

Sendo  assim,  no  segundo  curso,  foram  utilizadas  as  mesmas  atividades 

propostas  no  primeiro,  mas  os  recursos  da  linguagem de  programação  tiveram, 

inicialmente, um maior destaque. Na prática, funcionalidades do Scratch que foram 

trabalhadas pela primeira vez apenas no 4º encontro do primeiro curso, já estavam 

sendo utilizadas pelos professores no 3º encontro do segundo curso, pois uma das 

estratégias adotadas foi,  justamente, a antecipação do acesso deles aos tutoriais 

dos  Apêndices D3,  D4 e  D5, que possuíam exemplos simples  de programação, 

envolvendo conteúdos da Matemática. 

Essa  antecipação  era  feita  alguns  dias  antes  do  encontro  presencial, 

permitindo que os professores pudessem explorar os recursos da linguagem Scratch 

contidos nos tutoriais que seriam apresentados. Isso causou um efeito muito positivo 

entre  os  professores que  passaram a  ir aos  encontros  curiosos  e  instigados  a 

saberem mais sobre o assunto que seria abordado, inclusive aproveitando para tirar 

dúvidas e aprofundar os seus conhecimentos sobre a programação. 

Ao término do segundo curso, foi verificado que todos os professores tiveram 

maior  aproveitamento,  tanto  nas  atividades  propostas,  quanto  no  processo  de 

planejamento e na criação do software educativo, em relação aos professores do 

primeiro curso.

Obviamente,  uma  infinidade  de  fatores  pode ter  contribuído  para  que  os 

professores do segundo curso (Grupo G340) tenham obtido melhor aproveitamento 

em relação  à metade  dos  participantes  do  primeiro  curso  (Grupo  G241),  mas  a 

análise do perfil desses professores, que foi apresentada no Quadro 3, do Capítulo 

4, não evidenciou nenhum aspecto de relevância extraordinária, que possa justificar 

o melhor aproveitamento dos professores do segundo curso (Grupo G3), em relação 

aos do Grupo G2 que participaram do primeiro curso.

40 Grupo G3: professores que conseguiram ter domínio dos recursos tecnológicos para elaborar o software no 
2º curso.

41 Grupo G2: professores que não conseguiram ter domínio dos recursos tecnológicos para elaborar o software 
educativo no 1º curso.
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Vale ressaltar que, no primeiro curso, composto por seis professores, apenas 

2 softwares educativos foram criados e a elaboração de cada um deles foi feita por 

equipes compostas por duas pessoas cada uma. Isso significa que uma das equipes 

de professores do primeiro curso não conseguiu elaborar o software educativo. Além 

disso,  um  dos  professores,  que  estava  em  uma  das  equipes  que  conseguiu 

desenvolver o software, contribuiu apenas com a parte pedagógica, pois ele não 

conseguiu aprender a utilizar os recursos do Scratch. Por outro lado, no segundo 

curso,  que  contou  com  a  participação  de  quatro  professores,  foram  criados  4 

softwares educativos, desenvolvidos individualmente por cada um dos professores.

Diante disso, pode-se dizer que aspectos como o perfil dos participantes e a 

quantidade de softwares educativos produzidos nos cursos podem indicar  que o 

novo  design foi  um  dos  elementos  que  permitiu  equilibrar  as  estratégias 

pedagógicas de forma adequada, para que os professores aprendizes pudessem 

construir  um  repertório  de  conhecimento  tecnológico  suficiente  para  a 

implementação do software educativo.

5.2 Análise dos Dados do 1º Curso

Como relatado no Capítulo 3, depois da fase de categorização dos dados do 

primeiro  curso  em que foram identificadas 28 categorias  emergentes,  que estão 

relacionadas a 8 temas teóricos descritos no Quadro 1 (Capítulo 3), os 121 registros 

de dados foram agrupados e divididos em dois momentos. 

O  primeiro  momento  refere-se à  fase  de  pré-construção  do  software 

educativo,  em  que  os  professores  realizaram  atividades  gerais  envolvendo 

conteúdos  da  Matemática,  para  a  aprendizagem  da  linguagem  de  programação 

Scratch. Nessa fase, foram utilizados 88 registros de dados que deram origem a 22 

categorias emergentes. 

O  segundo  momento  corresponde  à  fase  em  que  eles  participaram  da 

construção  do  software  educativo,  utilizando, como  objeto  matemático, a 

generalização  de  padrões com  sequências  numéricas.  Nesse  momento,  foram 

utilizados 33 registros de dados que deram origem a 9 categorias, sendo que 6 delas 

não apareceram no primeiro momento do curso. 

Para realizar a análise dos dados do primeiro curso com o auxílio do software 
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C.H.I.C, foi necessária a elaboração de duas planilhas distintas, em formato CSV, 

que  deram origem a  dois  gráficos  de  similaridade,  representando  cada  um dos 

momentos  deste  curso.  As  análises  feitas  a  partir  desses  gráficos  serão 

apresentadas a seguir. 

5.2.1  Análise  do  1º  Momento:  Pré-construção  do  Software 

Educativo

No primeiro  momento,  que  corresponde  ao  período  de  pré-construção  do 

software  educativo, os  professores  começam a  ter  contato  com os  recursos  da 

linguagem  de  programação  e  a  utilizá-los  em  atividades  práticas, envolvendo 

conteúdos da Matemática. Nesta fase, eles puderem descobrir quais funcionalidades 

do Scratch seriam adequadas, tanto para a sua prática em sala de aula quanto para 

o desenvolvimento do software educativo, que foi criado por eles no 2º momento do 

curso.

As inter-relações das 22 categorias emergentes, que foram identificadas na 

análise  dos  registros  coletados  no  1º  momento  do  primeiro  curso,  podem  ser 

visualizadas na Figura 34, que corresponde ao Gráfico de Similaridade gerado pelo 

software C.H.I.C.
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Figura 34 – Gráfico de Similaridade do 1º Momento

Fonte: elaborado pela autora 

Esse gráfico de similaridade apresenta duas classes distintas que não estão 

interligadas. Isso ocorre, provavelmente, por termos dois grupos de professores (G1 

e G2) que se diferenciam em relação  às dificuldades apresentadas, ao tentarem 

associar  os  recursos  tecnológicos  aos conceitos  matemáticos.  Neste  gráfico,  a 

primeira Classe é composta pelas categorias 01T1 a 01T3, e a segunda Classe vai 

da categoria 02T1 até 02T5. 

Cada uma dessas Classes permite a compreensão das relações existentes 

nas categorias que expressam as reflexões dos professores que ocorreram no 1º 

momento do primeiro curso. O gráfico da 1ª Classe possui quatro Subclasses e dois 

Nós, cujas categorias estão descritas no Quadro 16 a seguir. 
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Quadro 16 – Descrição da 1ª Classe do gráfico do 1º Momento

Tipo Categorias

1ª Subclasse 01T1, 02T3 e 04T1

2ª Subclasse 03T3 e 04T3 (1º Nó), 06T3 e 07T3 (2º Nó)

1º Nó 03T3 e 04T3

2º Nó 06T3 e 07T3

3ª Subclasse 03T3, 04T3, 06T3, 07T3 (2ª Subclasse) e 01T7

4ª Subclasse 03T1, 05T1, 05T3 e 01T3

A 1ª Subclasse é formada pelo encadeamento das categorias [(01T1, 02T3) 

04T1], que mostra a existência de uma relação entre a fragilidade do conhecimento 

do  conteúdo da  Matemática  e  a  despreocupação com o  uso  do formalismo, ao 

descrever algoritmos em linguagem natural, envolvendo conceitos da Matemática. 

Isso  pode  acarretar  dificuldades  na  compreensão  da  linguagem  Scratch,  que 

necessita  tanto  do  conhecimento  do  conteúdo  da  Matemática,  que  está  sendo 

trabalhado na construção do algoritmo, quanto da lógica matemática, abordada na 

seção 4.3 (Capítulo 4). Um exemplo prático da ocorrência do encadeamento das 

categorias [(01T1,  02T3)  04T1]  é  mostrado na resolução do sujeito  S05, para  a 

atividade descrita abaixo.

Descrição em linguagem natural da resolução do algoritmo para a construção de 
um quadrado cuja medida do lado é 100 cm (Apêndice C1).

“Represente a figura geométrica plana que possui quatro lados iguais, sendo que cada  
lado seja igual a 100 cm.” [Registro textual de S05, 11/2013] ←  Categorias 01T1 e 
04T1

Pode-se observar que a descrição do sujeito S05 indica falta de formalismo 

na descrição do algoritmo do quadrado, pois ele utilizou apenas o conceito de lado, 

sem  falar  nada  sobre  outros  conceitos  como: ângulos,  retas  paralelas  e 

perpendiculares. Ele também não utilizou ferramentas como régua,  transferidor e 

compasso que poderiam fazer parte  da descrição deste algoritmo em linguagem 

natural. 

O fato do sujeito S05 não ter utilizado o conceito de ângulo na descrição do 

seu algoritmo deixou-o impreciso, podendo ser interpretado como sendo a descrição 
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de um losango, que também é uma figura geométrica plana de lados iguais, mas 

cujos ângulos podem ser diferentes do ângulo reto que constitui um quadrado. Isso 

demonstra a ocorrência da situação mapeada pela categoria 01T1.

Essa imprecisão pode acarretar dificuldades, ao transformar esse algoritmo 

em um programa na linguagem Scratch,  como  é exemplificado  na Figura 35, que 

mostra um trecho do programa que foi criado pelo sujeito S05, ao tentar construir um 

quadrado, utilizando a linguagem Scratch. 

Figura 35 – Código Scratch que exemplifica as categorias 01T1 e 02T3

Fonte: elaborado pela autora

Nota-se, na construção desse programa, que o sujeito S05 utilizou ângulos de 

68º, em vez de 90º, ao tentar construir um quadrado. Isso indica que o sujeito S05 

não estava utilizando a definição Matemática do quadrado42, ao tentar elaborar o 

programa mostrado na Figura 35. Essa dificuldade encontrada pelo sujeito S05 na 

construção do quadrado com a linguagem Scratch também pode ser percebida pelo 

relato dele ao final dessa atividade, conforme o registro a seguir. 

“Eu consegui fazer tudo (no Scratch), menos o quadrado” [Registro de áudio de S05,  
11/2013] ← Categoria 02T3

A 2ª Subclasse é constituída por dois  Nós interligados o [03T3, 04T3] e o 

[06T3, 07T3], sendo que ambos se apresentam com forte nível de similaridade. O 

primeiro Nó [03T3, 04T3] indica que não basta saber os comandos da linguagem de 

programação  para  poder  fazer  um  software  no  contexto  da  Matemática,  pois  a 

pessoa também  deve ter  o  conhecimento do conteúdo da Matemática.  A seguir, 

exemplos de registros que ilustram o que ocorre no 1º Nó da 2ª Subclasse.

42 Segundo Elon Lima (2009, p. 11), “Quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos  
retos”.
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Descrição  em  linguagem  natural  do  algoritmo  que  descobre  se  um  número 
fornecido pelo usuário é primo ou não (Apêndice C4).

“Digite um número. Este número deve ser divisível por ele mesmo e pela unidade. Se 
for divisível por ele mesmo e pela unidade, dar a mensagem: é primo; caso contrário,  
dar a mensagem:  não é primo.” [Registro de áudio de S02, 11/2013]  ←  Categoria 
03T3

Nesse algoritmo em linguagem natural, criado pelo sujeito S02, percebe-se 

que há certa influência do conhecimento que ele possui dos comandos da linguagem 

Scratch em sua descrição, visto que ele utiliza termos como: “digite”,  “se”,  “caso 

contrário,  dar  a  mensagem”.  Em  relação  ao  conhecimento  da  Matemática 

demonstrado por ele nesse algoritmo, apesar da definição dos números primos estar 

contida no enunciado desta atividade (Apêndice C4), o sujeito S02 definiu, de modo 

impreciso, os números primos em seu algoritmo, escrito em linguagem natural, pois 

o  correto  seria:  “este  número  deve  ser  divisível  apenas por  ele  mesmo  e  pela 

unidade”. 

Durante o processo de transformação desse algoritmo em um programa na 

linguagem  Scratch,  o  sujeito  S02  ficou  bastante  instigado  e  relatou  que,  após 

diversas tentativas de implementação deste algoritmo no Scratch, ele teve a ideia de 

colocar todos os números primos em uma tabela43,  para que a partir  dela,  fosse 

fornecida a resposta correta sobre o número digitado pelo usuário, se ele era primo 

ou não. Entretanto, pode-se notar que nessa ideia de algoritmo, o sujeito S02 não 

deu o controle total ao programa, de modo que ele fosse capaz de dar a resposta 

correta para qualquer número primo, pois, obviamente, a tabela construída por ele 

seria bastante limitada e não contemplaria todos os números primos. Isso pode ser 

percebido no registro a seguir. 

“No meu (algoritmo),  primeiro  quero  montar  uma tabela  para  pegar  cada valor  da 
tabela, que possui os números primos, e dividir o valor digitado pelo usuário por eles,  
mas aí é que está o problema. Se eu for ter que montar uma lista (de números primos),  
porque os números primos não têm fórmula para gerá-los. Então, eu tenho que montar  
uma lista completa (com os números primos), porque não dá para formar um número  
primo. Eu não conheço um algoritmo que monte os números primos.” [Registro de 
áudio de S02, 11/2013] ← Categoria 04T3

43 O recurso Lista do Scratch, visto na seção 4.3 do Capítulo 4, pode ser utilizado para implementar uma tabela 
no programa.
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Nessa ideia de criar uma tabela no Scratch contendo alguns números primos, 

o  sujeito  S02  tinha  como  objetivo  testar  se  o  valor  digitado  pelo  usuário  seria 

divisível  por  cada um  dos  números  primos  que  estariam armazenados  em  sua 

tabela. Em seguida, ele percebeu que esse método seria inviável, pois ele não sabia 

como iria gerar todos os números primos. 

Embora  o sujeito S02 demonstrasse conhecer os comandos da linguagem 

Scratch, ele sentia dificuldade em formalizar o conceito matemático que, nesse caso, 

eram os números primos, para transformá-lo em um programa. Então, pode-se dizer 

que a principal falha dessa construção em termos computacionais foi querer que o 

programa armazenasse todos os números primos, quando o correto seria “ensinar” o 

programa a descobrir se um número era primo sem que fosse necessário ter todos 

os números armazenados em uma tabela.  Entretanto, para saber ensinar isso ao 

programa, a pessoa precisa ter um conhecimento mais profundo desse conteúdo da 

Matemática.

Vale destacar nesse momento que, como no primeiro curso a maioria dos 

recursos  da  linguagem  Scratch  era apresentada aos  professores  de  maneira 

integrada, ou seja, à medida que eles iam sentindo a necessidade deles, o recurso 

Listas só foi abordado nesse curso após o sujeito S02 ter criado esse algoritmo dos 

números primos em linguagem natural, que necessitava de uma tabela.

Como  o  sujeito  S02  não  conhecia o  recurso  Lista  do  Scratch  antes  da 

elaboração desse algoritmo dos números primos, ele sentiu bastante dificuldade em 

transformar o seu algoritmo em programa no Scratch, mesmo após ter tido contato 

com o recurso Lista nessa linguagem de programação.

Isso foi  importante, porque  nos fez perceber  que se  o professor  aprendiz 

ainda não se sente  à vontade com um determinado recurso tecnológico, ele não 

consegue realizar a integração que estamos investigando nesta pesquisa. Esse fato 

fez com que, ao realizarmos o segundo curso, o recurso Lista foi apresentado aos 

professores antes da atividade com os números primos (Apêndice C4).

Voltando à análise da 1ª Classe do gráfico do 1º Momento do primeiro curso 

(Figura 34), o 2º Nó [06T3 e 07T3] que compõe a 2ª Subclasse indica que é possível 

construir o conhecimento e aprender algo novo, durante o processo de formalização 

de um algoritmo matemático em uma atividade de programação. O registro, a seguir, 

ilustra a ocorrência disso, quando o sujeito S02 tentava formalizar o seu algoritmo 
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dos  números  primos  (Apêndice  C4), para  transformá-lo  em  um  programa  na 

linguagem Scratch.

“Eu fiz a conta de 89 por 3, 5, 7, 11. Assim eu descobri que no número 11 o quociente  
dele foi o primeiro caso em que ficou menor. Ele ficou assim: 89 por 7 deu 12; 89 por  
11 deu 8; então aqui foi o primeiro que ele ficou menor. Na hora que fiz 89 por 13, ficou  
menor ainda, deu 6. Então, eu cheguei a uma conclusão:  como não tem resto zero  
aqui, eu descobri que o quociente 6 é menor que o divisor 13, então o quociente é  
menor que o divisor e o resto não é zero, assim esse número é primo. E fiz para outros  
números e deu certo. Eu nunca vi isso aqui, eu inventei isso. Eu não sei se existe  
alguma coisa que faz isso. Eu não sei se isso aqui vale sempre, mas eu acho que vale.  
Porque eu inventei uma coisa que eu acho que funciona.” [Registro de áudio de S02,  
11/2013] ← Categorias 06T3 e 07T3

Nesta nova versão do seu algoritmo, o sujeito S02 demonstrou ter descoberto 

algo que ele não sabia inicialmente. A partir dessa descoberta, ele  seria capaz de 

testar  uma  quantidade  maior  de  números  fornecidos  pelo  usuário  com  uma 

quantidade menor de números primos em sua tabela, pois agora ele iria utilizar da 

tabela  apenas  os  números  primos  cujo  valor  do  quociente  fosse  menor  que  o 

número primo utilizado como divisor em seu algoritmo. 

É possível perceber e entender o significado disso em sua fala: “eu inventei”, 

pois naquele momento, o sujeito S02 se sentiu como sendo autor e construtor de 

uma ideia que ele não conhecia antes. E essa situação ocorreu ao tentar elaborar o 

algoritmo dos números primos, que seria implementado na linguagem Scratch. Isso 

remete  às ideias de Papert (1988) com sua abordagem construcionista, na qual o 

aprendiz participa ativamente da construção de seu próprio conhecimento durante 

as atividades de programação. 

A 3ª Subclasse é composta pelas categorias da 2ª Subclasse [03T3 e 04T3 

(1º Nó), 06T3 e 07T3 (2º Nó)] interligada à categoria 01T7, indicando que parte dos 

professores  que  participaram  do  processo  de  construção  dos  algoritmos 

apresentaram dificuldades com a linguagem de programação.  Essa situação, de 

fato, ocorreu com metade dos participantes do primeiro curso, porque não basta só 

conhecer  os  comandos do Scratch  para  dominar  essa  linguagem, é  necessário, 

também, possuir  conhecimento sobre  lógica  matemática,  mostrada na  seção 4.3 

(Capítulo 4) desta tese. 

Nesse primeiro curso, ficou evidente que alguns participantes possuíam um 

pouco mais  de  dificuldade que  outros, para  entender  os  conceitos  da  lógica  de 
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programação  e  associá-los  ao conhecimento dos conteúdos  da  Matemática  da 

maneira como foi incentivada ao longo do curso de formação. 

A 4ª Subclasse [03T1, 05T1, 05T3 e 01T3], apesar de apresentar um nível 

mais discreto de similaridade, é importante para o contexto da análise, pois mostra 

que  havia,  por  parte  de  alguns  professores,  a  preocupação  com  o  uso  do 

formalismo, no momento da descrição de um algoritmo envolvendo um conteúdo da 

Matemática, como no exemplo do registro a seguir.

“...2n-1 com n є N*...” [Registro textual de S01, 11/2013] ← Categoria 03T1

O fato de o sujeito S0144 ter descrito esse conteúdo matemático, abordado em 

uma  das  atividades  do  curso,  de  maneira  formal, demonstra  que  ele  possui  o 

conhecimento da Matemática e isso faz com que ele consiga perceber, com mais 

facilidade, quando há uma correspondência entre os recursos da linguagem Scratch 

e os conteúdos da Matemática, conforme mostrado nos registros a seguir. 

“Na  verdade  essa  funcionalidade  (da  linguagem  Scratch)  está  usando  a  ideia  de  
equação da reta.” [Registro de áudio de S01, 11/2013] ← Categoria 05T3

“Aí (na atividade com Scratch envolvendo conteúdo da Matemática) é o valor do ponto  
médio na base do triângulo. Então a gente teria que usar a fórmula da distância entre  
dois pontos do eixo das coordenadas para calcular esse valor. Com esse recurso (da  
linguagem Scratch), dá para trabalhar vetores com os alunos.” [Registro de áudio de 
S01, 11/2013] ← Categoria 05T1 e 05T3

Além disso, esse professor demonstrou ter o conhecimento da programação, 

durante as atividades de transformação de algoritmos matemáticos em linguagem 

natural para a linguagem Scratch, a exemplo da Figura 36, que contém o código 

criado pelo sujeito S01, durante a atividade de construção do quadrado (Apêndice 

C3). 

44 O sujeito S01 foi o único professor que já tinha tido contato com uma linguagem de programação, antes de 
participar do curso de formação proposto nessa pesquisa, como pode ser visto no Quadro 3 do Capítulo 4, 
que possui uma descrição do perfil dos participantes dos cursos.
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Figura 36 – Exemplo de código da categoria 01T3

Fonte: elaborado pela autora 

Neste  exemplo,  o  sujeito  S01 não  só  utiliza  o  conceito  de  ângulo,  como 

também o comando de  repetição, demonstrando ter o conhecimento do conteúdo 

matemático e da linguagem Scratch. 

A seguir, faremos a análise da 2ª Classe  do 1º momento  do primeiro curso 

que se encontra no gráfico de similaridade apresentado na Figura 34.

A 2ª Classe do 1º momento possui duas Subclasses e um Nó cujas categorias 

estão apresentadas no Quadro 17.

Quadro 17 – Descrição da 2ª Classe do gráfico do 1º Momento

Tipo Categorias

1º Nó 01T5 e 02T5

1ª Subclasse 01T2, 02T2, 01T6 e 01T4

2ª Subclasse 06T1, 02T4 e 02T6

O 1º  Nó [01T5 e 02T5] que aparece na 2ª classe, um pouco mais afastado 

dos demais, retrata que, dentre os participantes, alguns conseguiram perceber as 

potencialidades do uso do recurso tecnológico na sala de aula, em relação ao uso 

do papel e lápis. O registro do sujeito S01, a seguir, mostra o reconhecimento de 

que uma atividade de ensino, elaborada com o uso de um software, pode ajudar o 

aluno a construir o seu conhecimento.

“A vantagem de usar um software como esse, em relação ao Caderno do Aluno (livro  
adotado pela Secretaria Estadual de São Paulo), é que a gente vai sair do papel, que  
considero  totalmente  abstrato,  e  vamos  passar  para  o  concreto.  E  isso  ajuda  
perfeitamente a eles (alunos)  construírem o conhecimento.  Então,  entre apresentar  
essa atividade no papel e apresentar no software, eu acredito que eles vão se dar  
melhor no software.” [Registro de áudio de S01, 11/2013] ← Categorias 01T5 e 02T5
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A 1ª  Subclasse  [01T2,  02T2,  01T4  e  01T6] demonstra  como era  a  visão 

pedagógica  dos  participantes  do  primeiro  curso,  antes  de  eles  terem  tido  a 

oportunidade  de  desenvolver  um  software  educativo.  A seguir,  um  exemplo  de 

registro em que ocorre essa situação.

Pergunta: Você acha que o aluno conseguirá escrever a fórmula algébrica da lei 
de formação dos números ímpares no final do exercício proposto no Caderno do 
aluno adotado pelas escolas estaduais de São Paulo (Apêndice C2)?

“Eu  acho  que  não  vão  conseguir  chegar  à fórmula,  mas  você  (professor)  pode 
conseguir que eles façam. Para isso, você tem que dar alguns exemplos e explicar  
qual é a lei de formação que está tendo aqui. Assim, eles (alunos) poderão resolver o  
problema, chegando à resposta desejada: 2n +1. Então, eles fazem, mas inicialmente  
eu acho que eles não vão conseguir fazer.” [Registro de áudio de S02, 11/2013] ←  
Categorias 01T2, 02T2, 01T4, 01T6

Essa visão pedagógica que foi evidenciada pela 1ª Subclasse da 2ª Classe do 

1º momento do curso torna compreensível o motivo pelo qual, durante o 2º momento 

que corresponde  à construção do software  educativo,  os  participantes  decidiram 

criar um personagem em seu software educativo que possuía a função de professor 

e  mediador  entre  o  conhecimento  que  estava  sendo  ensinado  e  os  alunos  que 

utilizariam o software. Essa fala do sujeito S02, acima, mostra que, neste momento 

do curso, esse professor já começa a pensar em como o seu aluno aprende.

A 2ª  Subclasse  [06T1,  02T4  e  02T6]  indica  que,  para  desenvolver  uma 

estratégia  pedagógica  com  o  uso  do  software,  também  é  necessário  ter  o 

conhecimento do currículo da Matemática e saber quais são os conhecimentos que 

o aluno já possui. A seguir, um exemplo de registros em que ocorre essa situação.
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Situação que ocorreu na 2ª aula quando foi apresentado um exemplo de software 
educativo com o conteúdo matemático dos números ímpares que foi baseado na 
atividade do Caderno do Aluno das escolas públicas de São Paulo (Apêndice C2). 

“Eu  modificaria  a  mensagem  final  do  software  educativo  dos  números  ímpares  
proposto, porque poderia atrapalhar o entendimento do aluno da 6ª série (7º ano). Ali  
você colocou: “agora reescreva a fórmula de modo que a palavra azul assuma o valor  
1...”,  a partir  daí,  eu modificaria e colocaria “e N para representar a quantidade de  
quadrados”. Eu tiraria a palavra “variável”, porque eles (alunos) podem falar: o que é  
variável? Porque o primeiro contato do aluno com variável  é na 6ª  série (7º  ano).  
Então, é difícil nessa série a gente definir para ele (aluno) o que é coeficiente e o que é  
variável. Essa frase que está no software ficaria legal na 7ª série (8º ano) porque ele  
(aluno) já tem o conhecimento de variável, mas na 6ª série, ele (aluno) ficaria com  
muita dificuldade.” [Registro de áudio de S01, 11/2013] ← Categorias 06T1, 02T4 e 
02T6

Percebe-se  no  registro  acima,  que  o  sujeito  S01  conhece  o  currículo  da 

Matemática  que  é  adotado  nas  escolas  (categoria  06T1)  e  sabe  sobre  o 

conhecimento que os seus alunos possuem (categoria  02T6), pois chega a fazer 

comparações  entre  o  currículo  e  o  conhecimento  dos  alunos  em  duas  séries 

distintas. Isso acontece quando esse sujeito está tentando elaborar uma estratégia 

pedagógica  com o uso de um software  (categoria  02T4),  de  modo que o  aluno 

consiga compreender melhor o conhecimento do assunto que está sendo abordado. 

5.2.2 Análise do 2º Momento: Construção do Software Educativo

O  segundo  momento  do  curso  foi  voltado  especialmente  para  que  os 

professores pudessem desenvolver seus próprios softwares educativos, a partir de 

atividades do Caderno do Aluno de Matemática do Estado de São Paulo do 8º ano 

do  Ensino  Fundamental  II  e  da 1ª série do  Ensino  Médio,  que  abordam  a 

generalização  de padrões em sequências numéricas cujo resumo encontra-se nos 

Apêndices C9 e C10, respectivamente. 

Na produção do software educativo, os professores utilizaram os recursos da 

linguagem de programação, aplicando os conceitos que foram vistos no primeiro 

momento,  como  também  aprenderam  outros  de  forma  contextualizada.  Após  a 

análise  de  33  registros  de  dados,  foram  identificadas  9  categorias  cujas 

inter-relações são mostradas no Gráfico de Similaridade, ilustrado na Figura 37.
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Figura 37 – Gráfico de Similaridade e Categorias do 2º Momento

TIPO CATEGORIAS

1ª Subclasse 06T1 [04T6, 01T8]

1º Nó 04T6 e 01T8

2ª Subclasse 01T3 [02T4, 03T6]

2º Nó 02T4 e 03T6

3ª Subclasse [03T2, 03T5] 04T5

3º Nó 03T2 e 03T5

4ª Subclasse  [06T1, (04T6, 01T8)], 
[01T3, (02T4, 03T6)]

Fonte: elaborado pela autora 

Percebe-se, neste gráfico, que a 1ª Subclasse é composta pelo 1º Nó [04T6, 

01T8]  que  possui  um  forte  nível  de  similaridade,  indicando  que  para  criar  um 

software educativo, o professor reflete sobre as suas experiências em sala de aula, 

para saber como o aluno aprende (04T6) e para descobrir qual deverá ser a melhor 

sequência de conteúdos que irá facilitar a aprendizagem dos seus alunos (01T8). A 

interligação desse 1º Nó com a categoria 06T1 mostra que esse tipo de reflexão do 

professor envolve também o conhecimento curricular. Os registros, a seguir, ilustram 

situações em que as categorias que formam a 1ª Subclasse ocorreram no primeiro 

curso. 

“Nesta  fase  (do  software),  o  aluno  precisará  reunir  os  conceitos  aritméticos  e  
geométricos para poder trabalhar com o conceito de quadrado perfeito. Assim, primeiro  
o  aluno  deverá  observar  que  a  sequência  montada  tem relação  com os  números  
ímpares e que a soma dos números ímpares se relaciona com o quadrado perfeito.”  
[Registro textual de S01, 11/2013] ← Categorias 06T1 e 01T8

“A gente  pode  fazer  o  aluno  enxergar  o  quadrado  perfeito  também dessa  forma:  
mostrando se é um quadrado perfeito ou não e ir  explicando o porquê, através da 
soma dos números ímpares.” [Registro de áudio de S04, 11/2013] ← Categoria 04T6

No primeiro registro acima, o sujeito S01 demonstra ter o conhecimento do 

currículo que lhe permite planejar a sequência dos conteúdos que serão necessários 

ao seu aluno, para  que ele  consiga  entender  o  conceito  envolvido  no conteúdo 

matemático  quadrado  perfeito.  No  segundo  registro,  o  sujeito  S04  se  utiliza  do 

conhecimento que ele possui sobre como o seu aluno aprende, para  definir uma 
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estratégia de ensino de um conceito matemático com o uso do software que está 

sendo criado.

A 2ª Subclasse é composta pelo 2º Nó [02T4, 03T6], que possui forte nível de 

similaridade  e  mostra  que, enquanto  o  professor  articula  o  seu  conhecimento 

pedagógico com o conteúdo durante as atividades de programação, ele é instigado a 

pensar nas possíveis respostas ou nas reações dos alunos, acerca do conteúdo 

matemático envolvido.  Esse  Nó  se apresenta ligado  à categoria 01T3,  indicando 

que, para consolidar tais aspectos no software educativo, é necessário ter o domínio 

da linguagem Scratch. 

No  registro  a  seguir,  percebe-se  que  o  sujeito  S01  desenvolveu  uma 

estratégia pedagógica  de ensino  de um conteúdo da Matemática  com o uso do 

software,  tentando se antecipar para prever  como o seu aluno iria se comportar 

diante dele. 

“Se o aluno usar o princípio de fazer 1 + 1 + 1 vai completando a imagem, então eu  
poderia colocar no programa essa peça para substituir aquelas outras três (a ideia dele  
aqui é substituir três peças,  as quais possuem um quadrado cada por uma, por uma 
única peça que possui três quadrados), porque assim, o aluno vai generalizar, pois em 
vez de ele colocar sempre a unidade, ele pode partir do princípio que é só completar o  
que está faltando.  Porque assim é mais fácil  para  o aluno entender.”  [Registro de 
áudio de S01, 11/2013] ← Categorias 02T4, 03T6 e 01T3

Além disso, pode-se notar nessa fala que o sujeito S01 também possui  o 

domínio  da  linguagem  Scratch,  porque  ele  se  mostra  bastante  à  vontade, ao 

elaborar e implementar a interface gráfica do seu software, com a substituição de 

três peças por uma única peça na tela do seu programa, como pode ser visto na 

Figura 38.

Figura 38 – Peça da interface gráfica do software educativo de S01 e S05

Fonte: elaborado pela autora 

A 3ª Subclasse é composta pelo 3º  Nó [03T2, 03T5],  que possui nível  de 

similaridade  discreto,  mas  indica  que,  no  momento  da  criação  do  seu  software 

educativo, o professor sente a necessidade de consultar as orientações do material  

didático e de criar  um personagem no software, para fazer o papel de mediador 
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entre os conteúdos e os alunos, da mesma forma como ocorre em sala de aula. Isso 

é  demonstrado  nos  registros  abaixo  com  algumas  falas  dos  professores,  no 

momento da criação de seus softwares educativos.

“Cadê  o  Caderno  do  Professor?  (material  didático  que  foi  consultado  para  a 
elaboração do software). Para passar esse tipo de informação, seria interessante ter  
um personagem para falar com os alunos (no software).” [Registro de áudio de S05,  
11/2013] ← Categorias 03T2 e 03T5

“Eu montei esse software, pensando: eu sou o programa. (Isso foi dito quando ele  
estava explicando o papel do personagem em seu software)” [Registro  de áudio de 
S01, 11/2013] ← Categoria 03T5

A categoria 04T5, que interligada ao 3º Nó compõe a 3ª Subclasse, também 

apresenta nível de similaridade discreto, mas é bastante representativa no sentido 

de indicar uma dificuldade que alguns professores tiveram no momento da criação 

do software educativo, que diz respeito ao tratamento de erro do aluno. Isso ficou 

evidenciado durante a execução do software educativo que estava sendo criado 

para interagir com o aluno, pois se ele errasse, o software deveria ser capaz de 

fazer o tratamento desse erro, seja dando uma dica para que o aluno encontrasse a 

solução e acertasse a resposta ou mostrando uma nova fase que deveria servir para 

o aluno aprender determinado conceito. A seguir, alguns registros de situações em 

que essa dificuldade foi demonstrada. 

“Então, eu coloquei esse “chame o professor”, pensando justamente nessa parte (de  
tratar o erro do aluno).” [Registro de áudio de S01, 11/2013]  ← Categoria 04T5.

“Quando o aluno acerta,  dizer:  “parabéns”;  quando erra:  “ainda não”.”  [Registro de  
áudio de S02, 11/2013]  ← Categoria 04T5.

“Aqui nesse momento (em que o aluno erra no software), eu fico perdida sobre o que  
colocar.” [Registro de áudio de S04, 11/2013]  ← Categoria 04T5.

Foi  possível  notar  que  essa  situação  deixou  os  professores  um  pouco 

desnorteados, pois, inicialmente, eles não conseguiam pensar em como tratar o erro 

do aluno por meio do software. Tanto é que a primeira ideia que surgiu para lidar 

com isso foi  colocar textos como: “chame o professor” ou “ainda não”, quando o 

aluno  errasse,  durante  uma atividade  no  software.  Entretanto,  essa  situação  foi 

bastante desafiadora para eles, pois os deixou instigados a pensar no tratamento do 

erro por meio do software. 
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Para conseguir solucionar esse problema, eles tiveram que refletir  sobre a 

sua prática, recorrendo  às suas experiências em sala de aula. Isso  foi percebido 

quando alguns dos  professores  que  apresentaram essa dificuldade  conseguiram 

pensar, após um processo de reflexão, em algumas soluções para o tratamento de 

erro durante a elaboração do seu software educativo, conforme mostrado no registro 

a seguir. 

“Quando o aluno erra a resposta 25, o senão (do bloco de comando do Scratch) ficou 
assim: “pense bem! N² é igual ao número de quadradinhos da imagem representada”.”  
[Registro de áudio de S04, 11/2013]. 

Mas o que foi destacado pela categoria 04T5 também serve para demonstrar 

o quanto é importante ao professor,  no momento da construção de um software 

educativo,  ter  o  conhecimento  pedagógico  do  conteúdo  que, segundo  Shulman 

(1986, 1987) e Ball, Thames e Phelps (2008), envolve não só o conhecimento do 

conteúdo, mas também o conhecimento dos seus alunos.

Voltando ao gráfico  de  similaridade apresentado na  Figura  37,  é  possível 

notar a existência de uma interligação entre a 1ª e a 2ª Subclasses que forma o que 

chamamos de 4ª Subclasse,  demonstrando que todos os aspectos descritos em 

cada  uma dessas  classes  se  unem durante  o  processo  de  criação  do  software 

educativo pelos professores, como pode ser visto no registro a seguir.

“Depois da fase 5, podemos perguntar ao aluno até o n=10 sem ter mais as figuras (na  
tela do programa). Primeiro (o programa) verifica a resposta do aluno, mostrando uma 
figura (caso ele acerte). Nas primeiras fases (da 1ª   à   4ª fase), o aluno vai ver e achar   
bem fácil  ,   porque ele vai apenas contar   (o número de quadrados pretos e brancos nas  
figuras).  Depois,  quando  for  até  n=10  ,   ele  já  não  vai  poder  contar  na  mão e  vai  
responder (para o programa). Então, primeiro o software verifica a resposta para ver se  
é um acerto ou um erro,  depois ele (o programa) vai mostrar  a figura.  Quando (o 
software) mostrar a figura, posso perguntar ao aluno qual seria uma fórmula para a  
figura 10 (n=10). Ou então perguntar como seria a fórmula da figura 1 até a figura 10.  
Porque na verdade isso aqui (no software) é uma aula de PA e PG, porque quando eu  
vou dar uma aula de PA e PG, primeiro explico o que é uma sequência, então o aluno  
entende o que é a sequência, depois que o aluno entende isso, eu posso explicar para  
ele sobre PA e PG  .  ” [Registro de áudio de S02, 11/2013] ← Categorias 02T4, 04T6, 
03T6, 01T3, 06T1, 01T8.

Nesse registro, o sujeito S02 demonstra ter o domínio do Scratch (01T3) ao 

descrever o seu software, utilizando recursos como o bloco de repetição (“quando 

for até n=10”)  e mudança de fases no software, que não são muito triviais para 
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implementar.  Esse  texto  também  mostra  que  ele  desenvolveu  uma  estratégia 

pedagógica durante a criação deste software (02T4). Isso pode ser percebido, por 

exemplo, na seguinte fala: “primeiro, o software verifica a resposta para ver se é um  

acerto ou um erro, depois ele (o programa) vai mostrar a figura”. 

A tentativa do sujeito S02 de prever as reações do seu aluno (03T6), a partir 

do seu conhecimento sobre como ele aprende (04T6), pode ser ilustrado com a sua 

fala: “Nas primeiras fases (da 1ª à 4ª fase), o aluno vai ver e achar bem fácil, porque 

ele  vai  apenas  contar  (o  número  de  quadrados  pretos  e  brancos  nas  figuras).  

Depois, quando for até n=10, ele já não vai poder contar na mão e vai responder  

(para o programa)”. 

O  sujeito  S02  também  demonstra  se  preocupar  com  o  currículo  da 

Matemática (06T1) e com a sequência em que os conteúdos serão abordados no 

seu software (01T8) na seguinte fala: “Porque na verdade isso aqui (no software) é  

uma aula de PA e PG, porque quando eu vou dar uma aula de PA e PG, primeiro  

explico o que é uma sequência, então o aluno entende o que é a sequência, depois  

que o aluno entende isso, eu posso explicar para ele sobre PA e PG”. Isso está de 

acordo com o currículo de Matemática da 1ª Série do Ensino Médio adotado no 

estado de São Paulo, como pode ser visto na Figura 39.
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Figura 39 – Conteúdos do 1º bimestre da 1ª série do Ensino Médio

Fonte: SEE-SP (2011, p. 65)

Por  fim,  nota-se,  no  gráfico  da  Figura  37, que  a  4ª  Subclasse,  cujas 

categorias (06T1, 04T6, 01T8, 01T3, 02T4 e 03T6) foram vistas no registro de áudio 

do sujeito S02 (acima), interliga-se com a 3ª Subclasse e diz respeito: à utilização do 

material didático ao elaborar o software (03T2);  à necessidade de criação de um 

personagem no software para fazer o papel do professor (03T5); e  às dificuldades 

enfrentadas por eles para tratar o erro do aluno em seu programa (04T5), indicando 

que todos esses aspectos, descritos nesta seção, são de fundamental importância 

durante o processo de criação dos softwares educativos pelos professores. 

5.3 Análise dos Dados do 2º Curso

Neste  curso,  a  análise  dos  dados  também  procurou  evidências  que 

mostrassem como ocorre o processo de integração dos conhecimentos pedagógicos 

e tecnológicos  com  a  Matemática,  mas  ela  foi  centrada  nas  resoluções  das 

atividades feitas em sala de aula pelos professores, nos depoimentos dados por eles 

e nos softwares educativos que foram desenvolvidos. 

A análise  do  primeiro  curso  nos  permitiu  refletir  sobre  a  necessidade  de 

aumentar  o  repertório  dos  recursos  tecnológicos,  ou  seja,  da  linguagem  de 

programação Scratch, para que os professores conseguissem realizar a integração. 

Assim,  foi  feito  um  novo  design do  primeiro  curso,  cujas  diferenças  entre  as 

atividades estão apresentadas na seção 4.4 (Capítulo 4). 
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As principais mudanças que ocorreram no segundo curso com o novo design 

consistem em: se aprofundar um pouco mais nos elementos da programação que 

dependem da lógica matemática, a exemplo da utilização da condicional Se-Senão; 

antecipar a informação sobre os principais recursos da linguagem Scratch e dos 

tutoriais que foram criados para facilitar o seu entendimento; e  complementar as 

atividades existentes, de modo a favorecer o exercício da lógica de programação, 

envolvendo conteúdos da Matemática. 

A necessidade  de  se  aprofundar  nos  conhecimentos  sobre  a  condicional 

Se-Senão  surgiu  devido  ao  fato  de  os  professores  do  primeiro  curso  terem 

demonstrado que a  apropriação do conhecimento  desse recurso  não se deu da 

forma esperada. Isso pode ser visto, por exemplo, no registro a seguir, que mostra o 

algoritmo em linguagem natural dos números primos, feito pelo sujeito S03 em que 

ele não utiliza o Se-Senão em sua descrição. 

Esse fato faz com que esse algoritmo só não esteja totalmente correto porque 

faltou dizer  que,  após executar  a  condição de parada:  “até que se encontre um 

quociente  menor  que  o  divisor”,  o recurso Se-Senão deveria  ser  utilizado  da 

seguinte forma: “Se o número de divisores encontrados for maior que 2, conclui-se 

que o número digitado não é primo; Senão o número digitado é primo”. 

“Digite um número maior que 0 
Verifique se o número é divisível por 2 
Verifique se o número é divisível por 3 
Verifique se o número é divisível por 5 
Verifique se o número é divisível por 7 
Verifique se o número é divisível por 9 
Verifique se o número é divisível por 11 
Verifique se o número é divisível por 13 

Divida o número digitado por todos os números menores ou igual a ele, até que se  
encontre um quociente menor que o divisor. Então, conclui-se que o número é primo.”

[Registro textual de S03, 11/2013].

A Figura 40 ilustra o algoritmo em linguagem natural dos números primos feito 

pelo sujeito S06 que participou do primeiro curso. Nele, é possível perceber que o 

recurso Se-Senão também não foi utilizado.
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Figura 40 – Registro textual do Sujeito S06

Fonte: elaborado pela autora 

Essa dificuldade em utilizar o Se-Senão em algoritmos na linguagem natural 

também  se  refletiu  nos  algoritmos  implementados  no  Scratch,  pois  ao  tentar 

implementar os números primos no Scratch, o sujeito S06 demonstrou não saber 

utilizar corretamente a condicional Se-Senão, como pode ser visto na Figura 41.

Figura 41 – Parte do código Se-Senão desenvolvido pelo Sujeito S06

Fonte: elaborado pela autora 

Nota-se que, independente desse sujeito saber encaixar as peças do Scratch, 

há um erro na utilização da condicional Se-Senão, pois ele pergunta ao usuário “qual 

é o número?” e com essa resposta ele diz: “se for divisível por 1 e por ele mesmo” - 

Senão, diga “o número é primo”. 

O código do programa apresentado na Figura 41, indica que o sujeito S06 

confundiu o uso da palavra “então” com o da palavra “senão”  e além disso,  não 

conseguiu elaborar,  do  ponto  de  vista  matemático,  um  algoritmo  que  pudesse 

encontrar  apenas  os  números  primos,  pois  durante  esse  processo, esse  sujeito 

afirmava que: “Se for divisível por 1 e por ele mesmo, o número é primo”, mas todos 
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os números, sejam eles primos ou não, são divisíveis por um e por eles mesmos. O 

correto  neste  caso seria:  “Se um número for  divisível  apenas por  um e  por  ele 

mesmo, esse número será primo”.

Para exemplificar o que foi feito no segundo curso com o objetivo de dar uma 

ênfase  maior  aos  recursos  tecnológicos,  vamos  descrever,  a  seguir,  como  foi 

apresentada a  condicional  Se-Senão aos professores  no primeiro  e no  segundo 

curso.

No primeiro curso, a condicional  Se-Senão foi apresentada, inicialmente, na 

forma de um algoritmo em linguagem natural e de um fluxograma, envolvendo o 

conhecimento de um conteúdo da Matemática, conforme mostrado na Figura 42.

Figura 42 – Apresentação do Se-Senão utilizado no 1º e 2º curso

Exemplo: Dado um número x є N* fornecido pelo usuário, diga se ele é par ou ímpar.

Algoritmo em Linguagem Natural:

Sendo x є N* um número fornecido pelo usuário.
Calcule o resto da divisão do número x por 2.
Se o resto da divisão do número x por 2 for igual a zero, o número x é par. Senão, o 
número x é ímpar.

Algoritmo Representado no Fluxograma

Fonte: elaborado pela autora 

Observa-se, na  Figura  42, que  essa  abordagem,  utilizada  durante  a 

explicação da condicional Se-Senão no primeiro curso, buscava a integração entre o 

conhecimento  tecnológico  com  o  conteúdo  da  Matemática.  Entretanto,  com  a 

constatação  de  que  esse  tratamento  não  surtiu  o  efeito  esperado  com  os 

professores  do  primeiro  curso,  decidimos  enfatizar  um  pouco  mais  o  uso  da 

condicional Se-Senão no segundo curso, trazendo, inicialmente, um exemplo que 
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não envolvia  o conhecimento da Matemática  (Figura  43),  antes  de apresentar  o 

exemplo mostrado na Figura 42. 

Figura 43 – Apresentação e fluxograma de um algoritmo 

Exemplo de Algoritmo em Linguagem Natural: Receita de Brigadeiro de Micro-ondas.

Passo 1.  Despeje 200 ml de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 
colher de sobremesa de manteiga em uma vasilha de vidro alta, própria para micro-ondas.
Passo 2.  Misture tudo e leve ao forno micro-ondas, em potência alta 100% por 5 minutos. 
Passo 3. Retire do forno micro-ondas,  misture a massa e verifique se ela já está com 
consistência de brigadeiro. Se estiver pronto, vá para o Passo 5.  Se ainda não estiver 
pronto, vá para o Passo 4. 
Passo 4. Coloque o recipiente novamente no forno micro-ondas por mais 2 minutos. Em 
seguida, volte para o Passo 3. 
Passo 5.  Espere a massa esfriar, modele em formato de bolinhas e em seguida, passe 
granulado nelas.

Algoritmo Representado no Fluxograma

Fonte: elaborado pela autora 

Dessa forma, o conhecimento dos professores sobre o uso da condicional 

Se-Senão foi  aprofundado  com  a  apresentação  de  dois  exemplos  teóricos:  o 

primeiro focando apenas no uso da condicional Se-Senão, com o algoritmo de uma 

receita  de  brigadeiro  (Figura  43);  e  o  segundo,  apresentando  a  condicional 

associada ao conhecimento de um conteúdo matemático (Figura 42). 
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Assim,  os  professores  puderam  entender  o  funcionamento  da  lógica  do 

Se-Senão sem a necessidade do conhecimento da Matemática,  para, em seguida, 

compreenderem melhor  a  utilização  deste  recurso  associado  a  um conteúdo da 

Matemática, com o exemplo mostrado na Figura 42. 

Ao  observarmos  o  comportamento  dos  professores  nos  dois  cursos, 

percebemos  que  essa  ênfase  na  abordagem  da  condicional  Se-Senão, 

provavelmente influenciou o aproveitamento dos professores do segundo curso, não 

só na atividade de construção do software educativo,  como também na fase de 

resolução  de  algoritmos  envolvendo  conteúdos  da  Matemática,  a  exemplo  da 

atividade com o algoritmo dos números primos cujo enunciado era: “Sabendo que 

um número p є N é primo, se p >1 e os únicos divisores positivos de p são apenas 1 

e  p.  Escreva  em linguagem natural  um algoritmo  que  descobre  se  determinado 

número fornecido pelo usuário é primo ou não”. 

Nessa atividade, os professores do primeiro curso demonstraram ter bastante 

dificuldade  para  pensar  em  sua  implementação  na  linguagem  Scratch,  mas  no 

segundo curso, os professores conseguiram perceber, com mais facilidade, a lógica 

necessária  para  transformá-lo  em  um  programa.  Isso  pode  ser  percebido  nos 

registros de áudio do sujeito S07, a seguir. Essa situação ocorreu no momento em 

que ele estava tentando resolver essa atividade dos números primos. O fluxograma 

criado por ele, durante esse processo, será mostrado na Figura 44.

“9 é divisível por 1 e por ele mesmo e não é primo; 12 também e não é primo. Então  
por aí já não dá.”

“Nem todos os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo são primos, então,  
tem que colocar a palavra Senão.”

“Divisível por 1 todo número vai ser, então a diferença está na quantidade de múltiplos  
que ele vai ter.” 

[Registros de áudio de S07, 05/2014].

Nota-se que no algoritmo criado pelo sujeito S07, que está representado no 

fluxograma da Figura 44, não há a necessidade de armazenar previamente uma 

tabela contendo os números primos, como ocorreu com o sujeito S02 no primeiro 

curso.  Isso  faz  com  que  o  programa  gerado,  a  partir  deste  algoritmo,  tenha 
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autonomia para descobrir se um número qualquer digitado pelo usuário é primo ou 

não. 

Figura 44 – Fluxograma para o algoritmo dos números primos

Fonte: elaborado pela autora

A ideia deste algoritmo está correta, podendo ser implementada no Scratch 

conforme o código fonte mostrado na Figura 45.

Número

SE Primo SENÃO

É divisível apenas
por 1 e por 
ele mesmo

É divisível por
mais de 2 números
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Figura 45 – Código que implementa o algoritmo do Sujeito S07

Fonte: elaborado pela autora 

 Esse código possui as variáveis “número”, “contador” e “num_divisores”. A 

variável “contador” vai incrementando de 1 até o valor digitado pelo usuário, que 

será armazenado na variável “número”. Além disso, existe um bloco de repetição 

que vai testando se o número digitado pelo usuário é divisível por todos os números 

menores  ou  iguais  a  ele.  Se  ele  for  divisível  por  algum  deles,  a  variável  

“num_divisores” será incrementada. Ao final, se o valor da variável “num_divisores” 

for maior que dois, o número não será primo; caso contrário, ele será.

Vale destacar que a maioria dos professores que participou dos dois cursos 

conhecia o Crivo de Eratóstenes, não só porque ele está descrito nos Cadernos do 

Aluno e do Professor do 6º ano das escolas públicas do Estado de São Paulo45, 

conforme  será  mostrado  na  Figura  46,  como  também  porque  alguns  deles 

descreveram o seu algoritmo com base no  Crivo.  O sujeito S07 foi  um dos que 

criaram um algoritmo com uma ideia um pouco diferente do utilizado no  Crivo de 

Eratóstenes. 

45 A explicação sobre o Crivo de Eratóstenes encontra-se na página 30 do volume 1 do Caderno do 6º ano do 
Professor. 
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Apesar de  o sujeito S07, que participou do segundo curso, ter conseguido 

captar a lógica da programação ao elaborar o algoritmo para os números primos, 

nenhum dos professores do primeiro curso teve esse tipo de raciocínio para resolver 

esse algoritmo, nem mesmo o sujeito S01 que já tinha conhecimento da linguagem 

de programação Pascal, antes do curso de Scratch. 

Isso  demonstra  a  importância  de  o  professor  saber  descompactar  o 

conhecimento que ele possui, para representá-lo em outros contextos, corroborando 

com Ackermann (1996, p. 25, tradução nossa), quando diz que o conhecimento é 

uma experiência  que pode ser  “ativamente construída e reconstruída  através da 

interação direta com o meio ambiente”46. 

Nessa linha de pensamento, vale destacar as ideias de Ball, Thames e Phelps 

(2008), ao abordarem o conhecimento especializado do conteúdo da Matemática 

para o ensino,  destacando a importância de  o professor  ser  capaz de manter  o 

conhecimento  do  conteúdo  de  modo  descompactado  e  de  saber  utilizar 

representações matemáticas de forma adequada, na perspectiva de potencializar a 

construção do conhecimento do aluno.

Outro professor do segundo curso, o sujeito S09, conseguiu descrever, em 

linguagem  natural, um  algoritmo  para  os  números  primos  que  usa  o  Crivo  de 

Eratóstenes  e  não  necessita  de  uma  tabela  para  armazenar  previamente  os 

números primos, como mostrado no registro a seguir, porque após eliminar todos os 

números pares com exceção do número 2, ou seja, todos os divisíveis por 2, ele foi 

eliminando, sucessivamente, todos os divisíveis dos números ímpares.

“Eu tenho a maior dificuldade para transcrever (a ideia para o algoritmo). Só o 2 é par  
e é primo. Quando a gente faz uma tabela de números primos (conforme Figura 40) 
para os alunos, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente elimina todos os pares com 
exceção  do  2,  depois  a  gente  elimina  todos  os  divisíveis  por  3,  depois  todos  os  
divisíveis por 5, depois todos os divisíveis por 7, por 9 e assim por diante, até restarem 
os números primos". [Registro de áudio de S09, 05/2014].

Segundo  a descrição do algoritmo do sujeito  S09,  após eliminar  todos os 

divisores de 2, ele vai eliminando, sucessivamente, todos os divisores dos números 

ímpares. Essa ideia está de acordo com a definição dos números primos e com o 

Crivo de Eratóstenes, apresentados por Nicomachus (1926), nos Capítulos XI e XII 

do livro Introdução à Aritmética, respectivamente. Entretanto, vale salientar que, na 

46 “is actively constructed and reconstructed through direct interaction with the environment” (ACKERMANN, 
1996, p. 25).
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época em que Nicomachus escreveu esse livro, o  2 ainda não era  considerado 

número primo. 

A seguir, na Figura 46, o algoritmo do Crivo de Eratóstenes conforme descrito 

no Caderno do Professor do 6º ano da rede estadual de ensino de São Paulo. 

Figura 46 – Algoritmo dos números primos descrito no Caderno do Professor

1. Construir uma tabela com dez linhas e dez colunas. 

2. Escrever os cem primeiros números naturais, em ordem crescente, por linha, de 
modo que as colunas tenham sempre a mesma terminação (1, 2, 3,...). 

3. Para cada número da sequência, riscar todos os seus múltiplos até o 100, com 
exceção dele próprio e do 1. Exemplo: todos os múltiplos de 2, de 3, de 5, etc. Os 
múltiplos de 4 estão contidos na sequência dos múltiplos de 2 e já foram riscados. 

4. Seguindo esse método até o fim, restarão na tabela apenas os números primos.

Fonte: SEE-SP (2009e, p. 30) 

Como o algoritmo descrito pelo sujeito S09, baseado no Crivo de Eratóstenes, 

está correto, ele pode ser implementado no Scratch, utilizando-se de recursos como: 

repetição, variável, Se-Senão e Lista. 

De maneira geral, os participantes do segundo curso demonstraram ter um 

domínio maior dos conteúdos da Matemática. Isso fez com que eles tivessem mais 

facilidade em articular o conhecimento da tecnologia com a Matemática. Assim, eles 

avançaram na construção do software  educativo,  fazendo com que pudéssemos 
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observar e analisar como ocorre a integração dos conhecimentos pedagógicos e 

tecnológicos com a Matemática.

Sobre os softwares que foram criados pelos professores do segundo curso, 

pode-se  dizer  que  uma  característica  marcante  foi  o  fato  de esses  professores 

preferirem  criar  os  softwares  educativos  de  maneira  individual,  voltados  para  a 

realidade dos seus alunos.

Os  sujeitos  S07  e  S09  desenvolveram  os  seus  softwares  com  base  na 

atividade de generalização  de padrões com sequências  numéricas,  mostrada na 

Figura 47.

Figura 47 – Atividade com Generalização de Padrões

1. Encontre a lei de formação da sequência acima.

2.  Descreva, utilizando cálculos,  palavras  e/ou  desenhos, as  suas  ideias  sobre 
como  deveria  ser  um  software  educativo, utilizando  essa  sequência.  Quais 
perguntas você faria ao aluno neste software para que ele conseguisse completar a 
atividade? Explique detalhadamente o seu raciocínio. 

OBS: Para responder a  estas questões, você pode se basear nas sugestões das 
atividades com generalização de padrões do Caderno do Professor das escolas 
públicas do Estado de São Paulo. 

Fonte: atividade de generalização de padrões adaptada de Mason (1996, p. 85)

 A partir da atividade de generalização mostrada na Figura 47, o sujeito S07 

elaborou um software educativo com o conteúdo de Progressões Aritméticas (PA), 

devido ao fato de seus alunos serem da 1ª série do Ensino Médio. Entretanto, ele 

decidiu  modificar  um pouco a imagem da sequência,  por  achar  que ela  poderia 

confundir  os  seus  alunos.  Então,  o  software  do  sujeito  S07  utilizou  a  imagem 

mostrada na Figura 48 para representar a PA cujo termo geral é dado por: an= 3n + 1 

com n começando de zero.
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Figura 48 – Imagem da sequência utilizada no software do Sujeito S07

Fonte: elaborado pela autora 

Nos  registros  a  seguir,  é  possível  perceber  como  foi o  processo  de 

planejamento da construção do software educativo, elaborado pelo sujeito S07. 

“Pensar  em  estratégias  para  o  aluno:  1)  compreender  como  está  agrupada  a  
sequência;  2)  saber  como  funciona  a  sua  padronização;  3)  saber  como passar  a  
padronização  da  linguagem  aritmética  e  geométrica  para  a  linguagem  algébrica  
através da elaboração de uma fórmula.” 

“Devo idealizar estratégias para que o aluno descubra as posições solicitadas e fazer  
com que ele consiga escrever a lei de formação da sequência.” 

“Devo pensar em como programar o acerto e o erro do aluno.”

“1ª Fase: criar um personagem para introduzir o assunto:  olá, nesta atividade vamos 
investigar os padrões e regularidades na formação de uma sequência matemática.”

“2ª Fase: perguntar ao aluno quantos quadradinhos formam a figura 1.  Idem para a 
figura 2, até a figura 3. Programar para que estas respostas sejam armazenadas e,  
após um determinado tempo, apareçam em forma de sequência numérica. A partir da  
figura 4,  o  aluno deverá dizer  quantos quadradinhos ela  possui  sem vê-la.  Se ele  
acertar, a figura aparecerá na tela. Idem para a figura 5.”

“3ª Fase: o próximo passo é obter uma expressão que nos permita obter o termo geral  
desta PA conhecendo o 1º termo e a razão. Assim, o aluno deve observar a tabela  
obtida a partir da sequência formada na fase anterior.”

“Ao iniciar o estudo do conceito de razão, inserir um personagem que questione sobre 
o tema,  como por  exemplo: qual é a diferença entre o número de quadradinhos das  
figuras 5 e 4? Ao final, o personagem deve definir o termo razão, a partir das respostas  
do aluno.”

“4ª Fase: será para encontrar o termo geral da PA. O personagem pede ao aluno para  
digitar a resposta”.

[Registros textuais de S07, 05/2014].

Os  registros  do  sujeito  S07,  acima,  revelam  a  sua  preocupação  com  os 

aspectos  pedagógicos,  tanto na  forma  de  abordar  os  conteúdos  da  Matemática 

como ao pensar na ordem em que cada conceito aparece no software. Além disso, 

esse  sujeito  se  preocupa  com a maneira  com que  os  seus  alunos  aprendem e 
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procura antecipar as suas ações, a fim de prever os seus erros e acertos.

A Figura 49 ilustra uma das telas que constitui o software desenvolvido pelo 

sujeito S07. Nessa tela, pode-se observar que o programa faz uma pergunta para o 

aluno por meio do Sprite e, em seguida, aguarda a resposta do aluno que deverá vir 

a partir da observação da imagem que representa a sequência. 

Figura 49 – Tela da 2ª fase do software educativo do Sujeito S07

Fonte: elaborado pela autora 

Sobre o software educativo elaborado pelo sujeito S09, que lecionava para 

uma turma do 6° ano do Ensino Fundamental, pode-se dizer que ele utilizou, como 

referência, a atividade de sequência numérica proposta na Figura 47. Porém, como 

esse assunto não faz parte do currículo do 6° ano, ele decidiu criar um software que 

trabalhasse com outro conteúdo, visto que os seus alunos teriam dificuldade para 

entender  sequências  numéricas.  Isso  foi  bastante  interessante, porque  esse 

professor conseguiu, por conta própria, ressignificar essa atividade, tendo em vista a 

realidade dos seus alunos.

Inicialmente,  o  sujeito  S09  decidiu  trabalhar  o  conceito  de  sucessor  e 

antecessor por meio de personagens, como pode ser visto no registro a seguir. 
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Personagem 1 (Garoto):  “inicia dizendo: Ei!! Vamos brincar de achar as diferenças  
entre  o  sucessor  e  o  antecessor?  Você já  sabe que,  antecessor  vem (antes)  e  o 
sucessor vem (depois)?” 

Personagem 1 (Garoto):  “inicia a descrição do 1º termo da sequência colocando na  
tela um quadrado e dizendo: O que você vê?”

“Se o aluno responder: um quadrado, o garoto passa para o 2º termo da sequência. Se  
não, o garoto diz: olhe novamente a figura.”

Personagem 1 (Garoto): “mostra o 2º termo da sequência com 1 quadrado branco e  
três pintados, e diz: Você observou alguma diferença entre o 1º termo e seu sucessor? 
Se sim, o garoto pergunta Qual?”

“Se o  aluno  responder:  1  quadrado  branco e  três  pintados,  então passará  para  o  
próximo termo da sequência. Se não, o garoto diz: olhe novamente a figura.”

Personagem 1 (Garoto): “mostra o 3º termo da sequência com 4 quadrados brancos  
e três pintados,  e diz:  E agora,  você observou alguma diferença entre o 2º  e seu  
sucessor? Se sim, o garoto pergunta: Qual?”

“Se o aluno responder, 4 quadrados brancos e três pintados o garoto diz: Parabéns  
você completou o raciocínio. Se não, o garoto diz: olhe novamente a figura.” 

[Registros textuais de S09, 05/2014]. 

 Esses registros demonstram a preocupação do sujeito S09 em virtualizar o 

ambiente que ele tem em sala de aula por meio do software, com a inserção de um 

personagem que vai  interagindo com o aluno, abordando os conceitos que esse 

sujeito deseja que o seu aluno aprenda. Nota-se que apesar de já existir uma certa 

preocupação com o erro  do aluno nas falas do personagem, neste momento,  o 

sujeito S09 ainda não sabe como fazer o tratamento do erro do aluno, então ele diz 

simplesmente: “olhe novamente a figura”.

Depois, o sujeito S09 percebeu que também poderia trabalhar o conceito de 

fração com os seus alunos, utilizando a imagem da atividade proposta na Figura 47. 

Para isso, ele criou uma fase em que um personagem introduz o assunto, dizendo 

que as frações apresentam numeradores e denominadores, sendo o numerador uma 

parte do todo que está sendo representado. 

Neste caso, os quadrados pintados na cor preta representam o numerador, 

enquanto  o  denominador  é  representado  pelo  número  total  de  quadrados.  O 

programa faz diversas perguntas ao aluno,  tais  como: “quantos quadrados há em 

cada imagem que corresponde aos termos da sequência?”, e “qual é a fração que a 
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representa?”. A Figura 50 mostra a imagem da tela do software educativo criado pelo 

sujeito S09, que ilustra essa atividade com frações.

Figura 50 – Tela do software educativo do Sujeito S09

Fonte: elaborado pela autora 

O software  educativo  criado pelo sujeito  S10 foi  baseado na atividade de 

generalização de padrões com sequências numéricas mostrada, a seguir, na Figura 

51.  Ele  também não  seguiu  à risca  o  que  foi  proposto  na  atividade,  preferindo 

desenvolver  uma  ideia  própria  que  fosse  mais  adequada  à realidade  dos  seus 

alunos.
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Figura 51 – Atividade com Generalização de Padrões

A Figura acima representa duas mesas de uma Pizzaria, sendo que a primeira tem 
8 pessoas e 3 pizzas, enquanto a segunda tem 10 pessoas e 4 pizzas.

1. Sabendo-se que  em  uma  das  mesas  foram  colocadas  10  pizzas,  quantas 
pessoas há na mesa?

2. E se fossem 31 pizzas? Quantas pessoas estariam sentadas à mesa?

3. João decidiu comemorar o seu aniversário nesta Pizzaria e convidou 57 pessoas. 
Quantas pizzas ele terá que comprar para a sua mesa? 

4. Descreva utilizando cálculos, palavras e/ou desenhos as suas ideias sobre como 
deveria ser um software educativo, utilizando a sequência que surge à medida que 
o número de pessoas e de pizzas cresce. Quais perguntas você faria ao aluno 
neste  software, para  que  ele  conseguisse completar  a  atividade?  Explique 
detalhadamente o seu raciocínio.

OBS: Para responder a  estas questões, você pode se basear nas sugestões das 
atividades com generalização de padrões do Caderno do Professor das escolas 
públicas do Estado de São Paulo. 

Fonte: atividade adaptada de Barbosa (2009, p. 139)

Durante a elaboração do seu software, o sujeito S10 teve a ideia de alterar a 

imagem proposta na atividade, dando origem à imagem retratada na Figura 52.
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Figura 52 – Imagem da sequência utilizada no software do Sujeito S10

 

Fonte: elaborado pela autora

A seguir, os registros de áudio em que o sujeito S10 relata o que o seu aluno 

deve perceber nessa imagem (Figura 52) que vai sendo mostrada em seu software 

educativo,  gradativamente.  Ou  seja,  inicialmente aparecem as  duas  primeiras 

imagens que correspondem aos dois primeiros elementos da sequência proposta na 

atividade, e depois, vão aparecendo os demais elementos na tela do programa.

“Para o software, estou pensando em uma sequência numérica com as bolas pretas e  
outra sequência com as bolas brancas. Porque o que ele (aluno) enxergar,  eu vou 
trabalhar  com  ele.  Só  que,  na  hora  que  ele  achar  uma  das  sequências,  eu  vou  
direcioná-lo para a outra".

“Eu acho que ele (o aluno) vai ver a imagem e contar as bolinhas. Com as brancas, ele  
vai perceber que está aumentando de 2 em 2, e com a sequência das pretas, de 1 em  
1”. 

[Registros de áudio de S10, 05/2014].

Observa-se  nesse  registro,  que  o  sujeito  S10  transformou  a  atividade 

proposta em duas sequências numéricas, uma formada pelas bolas pretas e outra 

pelas brancas. Como os alunos do sujeito S10 são do 6º ano, ele acredita que os 

seus alunos vão contar as bolinhas, até perceberem o padrão de crescimento de 

cada uma das sequências (das bolas brancas e pretas) que foram apresentadas no 

software. 

Para  verificar  se  os  seus  alunos  conseguiram  ver  esse  padrão,  em 

determinado momento o programa pergunta se a sequência das bolas brancas e 

pretas é igual. Isso pode ser visto na Figura 53. 
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Figura 53– Tela do software educativo do Sujeito S10

Fonte: elaborado pela autora

Apesar de o sujeito S10 ter conseguido transformar a atividade proposta na 

Figura 51, deixando-a de acordo com a realidade curricular dos seus alunos,  ao 

programar  o  seu  software  ele  teve  que  superar  alguns  desafios  em  termos  de 

conhecimento  da  linguagem  de  programação  que  os  demais  professores  do 

segundo curso não enfrentaram. Isso pode ser visto no registro a seguir, quando ele 

relata  que  o  conhecimento  prévio  sobre  programar  no  Excel47 atrapalhou  o 

desenvolvimento dele no Scratch.

“Eu tenho uma certa dificuldade com o Scratch, porque como eu já tinha uma visão de  
programar no Excel, isso me atrapalha muito. Eu fico com a lógica do Excel na cabeça.  
E  é  aquela  coisa,  eu  tenho  que  desconstruir  para  construir  novamente o 
conhecimento (da programação). Tenho que falar para mim, isso aqui não é Excel. No  
começo vocês falavam que eu já sabia fazer e que ia avançar tranquilo (no Scratch),  
mas foi o contrário. Hoje eu estou sentindo bem mais dificuldade que vocês (sujeitos  
S07, S08 e S09). Eu olho para você (sujeito S08) e falo: "Nossa, eu nem cheguei ali  
ainda". Isso mostra algo que eu acho bonito que é a evolução da pessoa". 

[Registro de áudio de S10, 05/2014].

47 Excel é um editor de planilhas criado pela Microsoft que auxilia na realização de cálculos e construção de 
gráficos.  Ele  possui  internamente  a  linguagem de programação  Visual  Basic  for  Applications  que torna 
possível a automação de tarefas e a programação de funções da Matemática no Excel.
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Nesse registro, pode-se observar que o sujeito S10 acreditava, inicialmente, 

que  seria  mais  fácil  para  ele  aprender  a  linguagem  Scratch,  por  já  ter  o 

conhecimento  prévio  sobre  programar  no  Excel.  No  entanto,  ele  sentiu  mais 

dificuldade  que  os  seus  colegas  de  curso,  que  não  tinham  esse  tipo  de 

conhecimento. Então, ele reconheceu que a atividade de programação não é uma 

simples tradução de uma linguagem para outra, pois a pessoa tem que entender a 

lógica e as funcionalidades de cada linguagem. 

Diante  disso,  o  sujeito  S10  tomou  consciência  da  necessidade  de 

desconstruir  um  determinado  conhecimento  prévio  para  construí-lo  de  outra 

maneira. Isso pode ser entendido como sendo um requisito para que ele pudesse 

aprender algo novo. Neste caso, a reconstrução do conhecimento deu-se por meio 

da utilização de uma representação do conhecimento com a linguagem Scratch. 

No  questionário  de  entrada,  cujas  informações  foram  apresentadas  no 

Quadro  3  do  Capítulo  4,  o  sujeito  S10  não  revelou  ter  o  conhecimento  sobre 

programação  no  Excel.  Esse  tipo  de  programação  consiste  na  execução  de 

comandos  que  permitem  trabalhar  com  algumas  operações  e  funções  da 

Matemática.

O software  educativo  criado pelo sujeito  S08  foi  baseado na atividade de 

generalização de padrões com sequências numéricas mostrada na Figura 54.

Figura 54 – Atividade com Generalização de Padrões

Observe a sequência de losangos para responder às perguntas abaixo: 

1. Quantas peças são necessárias para construir um losango de lado 4? E de lado 
50?

2. Supondo que foram utilizadas 324 peças na construção de um dado losango da 
sequência, determine o seu perímetro.

3. Se a medida do lado de um losango for o triplo de outro, como se relacionam:
a) Os perímetros das duas figuras?
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b) As áreas das duas figuras?

4. Descreva utilizando cálculos, palavras e/ou desenhos, as suas ideias sobre como 
deveria ser um software educativo utilizando essa sequência. Quais perguntas você 
faria  ao aluno neste  software  para  que ele  conseguisse completar  a  atividade? 
Explique detalhadamente o seu raciocínio.

OBS: Para responder a  estas questões, você pode se basear nas sugestões das 
atividades com generalização de padrões do Caderno do Professor das escolas 
públicas do Estado de São Paulo. 

 Fonte: atividade adaptada de Barbosa (2009, p. 148)

Como os alunos do sujeito S08 eram da 1ª série do Ensino Médio, ele decidiu 

seguir  à risca  o  que  dizia  a  atividade  proposta  na  Figura  54,  pois  não  viu 

necessidade  de  modificá-la, por  acreditar  que  os  seus  alunos  tinham  plenas 

condições de resolvê-la. 

Na  primeira  fase  do  software,  ele  executou  o  que  foi  pedido  na  primeira 

questão, até que o aluno pudesse generalizar o losango de lado 50. Na segunda 

fase, ele trabalhou com o aluno o perímetro dos losangos, começando pelo que tem 

lado 1, até que pudesse perguntar qual é o perímetro de um losango constituído por 

324 peças. E na terceira fase do software, ele trabalhou o que foi pedido na terceira 

questão, ou seja, perguntou o que acontece com a área, quando o lado do losango é 

o triplo do outro, como pode ser visto na Figura 55.

Figura 55 – Tela do software educativo do Sujeito S08

Fonte: elaborado pela autora

A seguir,  os registros textuais do sujeito S08 que mostram o processo de 

planejamento  de construção da segunda fase do seu software  educativo.  Esses 
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registros contêm as perguntas que seriam feitas para conduzir a aprendizagem do 

aluno, por meio do software.

“Comecei com um losango de 4 lados até chegar ao de 324".

1ª pergunta: “Se o losango tem 4 peças, qual será a medida do lado?”

2ª Pergunta: “Qual é perímetro do losango de lado 2?”

3ª Pergunta: “Se o losango tem 9 peças, qual será a medida do seu lado?”

4ª Pergunta: “Qual é o perímetro do losango de lado 3?”

5ª Pergunta: “Se o losango tem 16 peças, qual será a medida do seu lado?”

6ª Pergunta: “Qual é o perímetro do losango de lado 4?”

7ª Pergunta: “Se o losango tem 324 peças, qual será a medida do seu lado?”

8ª Pergunta: “Qual é o perímetro do losango de lado 18?”

[Registros textuais de S08, 05/2014].

Observa-se nesses registros textuais  e  no código gerado pelo sujeito  S08 

(Figura 56)  na segunda fase do seu software, que não há o tratamento de erro do 

aluno, no momento em que ele não acerta a pergunta que foi feita, pois quando isso 

acontece, o software diz apenas: “Resposta errada, tente novamente!”, como mostra 

a Figura 56.

Figura 56 – Código Scratch gerado pelo Sujeito S08 

Fonte: elaborado pela autora

O  sujeito  S08  demonstrou,  ao  longo  do  curso,  ter  conseguido  aprender 

diversos recursos da programação Scratch,  tais como:  a condicional Se-Senão;  os 
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comandos de repetição;  a  mudança de fase;  o  uso de variáveis,  os operadores 

lógicos e  as diversas operações pré-definidas na linguagem, mas ele não estava 

muito preocupado em realizar o tratamento do erro do aluno por meio do software 

educativo,  apesar  de  ter  sido  incentivado  pela  formadora/pesquisadora.  Ao  ser 

questionado sobre  isso,  o  sujeito  S08 justificou-se, dizendo que  os  seus  alunos 

estavam aptos a resolverem essa atividade e, portanto, não seria necessário fazer 

intervenções para tratar o erro deles. 

Para se certificar de que o seu aluno não iria errar ao responder as suas 

perguntas, ele utilizou como estratégia colocar algumas “dicas” entre as perguntas 

que apareciam no software, induzindo o aluno a dar a resposta correta, a exemplo 

da que é mostrada na Figura 57.

Figura 57 – Exemplo de dica presente no software do Sujeito S08 

Fonte: elaborado pela autora

 A  inserção  desta  “dica”  indica  que  o  sujeito  S08  queria  controlar  a 

aprendizagem do aluno, de modo que ele não errasse, pois esse sujeito não via o 

software  educativo  como  um  ambiente  onde  o  aluno  pudesse  refletir  sobre  as 

perguntas, pensar sobre o conteúdo e construir o seu conhecimento. O argumento 

dele para criar um software educativo controlador era o fato de conhecer o seu aluno 

e, por isso, bastava ter um software que “passasse” a informação correta que o 

aluno deveria aprender.

Embora a concepção pedagógica desse sujeito fosse contrária aos preceitos 

da abordagem construcionista, ele refletiu sobre a sua prática em sala de aula, para 

tentar  antecipar  as  reações  dos  alunos  diante  do  software,  ao  tentar  prever  as 

possíveis  respostas que eles iriam dar,  ao se depararem com uma determinada 

pergunta. 

Um exemplo disso pode ser visto no código ilustrado na Figura 58 em que é 

feita  a  pergunta:  “Qual  relação  pode  haver  entre  dois  perímetros?”  e  são 

antecipadas as possíveis respostas corretas para essa pergunta: “3”, “triplo”, “triplo 

do outro”, “3 vezes” ou “terça parte do outro”.
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Figura 58 – Trecho do código do software elaborado pelo Sujeito S08

Fonte: elaborado pela autora

Isso reforça o entendimento de que esse sujeito tentou elaborar um software 

educativo  que  fosse  autossuficiente,  por  acreditar  que  o  seu  aluno  conseguiria 

completar todas as fases, sem a necessidade de intervenções no momento do erro. 

O sujeito  S08  teve  uma  atitude  diferente  dos  demais  professores  que 

conseguiram construir o software educativo, no que diz respeito ao tratamento do 

erro do aluno, mas pode-se dizer que ele conseguiu se apropriar dos recursos da 

linguagem  Scratch,  além  de  possuir domínio  do  conteúdo  da  Matemática  e  o 

conhecimento pedagógico. 

Ainda que a visão pedagógica do sujeito S08 não estivesse de acordo com a 

abordagem  construcionista de Papert, a análise dos dados mostrou evidências de 

que  ele  conseguiu  integrar  esses  conhecimentos, durante  a  atividade  de 

programação, pois embora  não tenha tratado as situações de erro do seu aluno 

diante do software,  ele  refletiu  sobre a sua prática em sala de aula e utilizou o 

conhecimento  que tinha sobre os seus alunos, para elaborar algumas “dicas” (que 

na  visão  dele  poderiam auxiliar  na  aprendizagem)  e  para  prever  as  possíveis 

respostas dos seus alunos diante do software educativo, como foi visto na Figura 58.

 No  próximo  capítulo,  será  feita  uma  análise  global  dos  dois  cursos, 

procurando mostrar os resultados encontrados e que nos auxiliaram a compreender 

como  ocorre  o  processo  de  integração  entre  os  conhecimentos  matemáticos, 

pedagógicos e tecnológicos dos professores durante as atividades de construção do 

software educativo, pois este é o principal objetivo desta tese.
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CAPÍTULO 6 – Resultados 

A  formação  continuada  desenvolvida  no  primeiro  e  no  segundo  cursos 

mostrou que, apesar de existir, inicialmente, a intenção de propiciar aos professores 

uma aprendizagem voltada para a perspectiva do TPACK, proposto por Mishra e 

Koehler  (2006)  com uma  abordagem  construcionista,  a  análise  do  processo  de 

aprendizagem dos professores apontou alguns indícios sobre a maneira  como ele 

ocorre e como é complexo. 

Primeiramente, observamos a integração da Matemática com a tecnologia; 

em seguida, o conhecimento pedagógico entra em cena e  se  sobressai um pouco 

mais,  graças  à preocupação  dos  professores  em  saber como  o  seu  aluno  irá 

aprender um determinado conteúdo da Matemática  por meio do software que eles 

estão criando. 

A complexidade se dá pelo fato de os professores terem adquirido, ao longo 

de suas experiências como estudantes e profissionais da educação, concepções e 

posturas  já  cristalizadas,  que normalmente  são  diferentes  dos pontos  de  vista 

relacionados a uma perspectiva integradora com o uso das tecnologias digitais,  as 

quais requerem, por sua vez, novas formas de representação de conhecimentos.

Desse modo,  a  análise  global  dos cursos nos exigiu  um olhar  atento  em 

relação às consequências da aplicação do novo design na formação, bem como da 

mediação  pedagógica que  ocorreu  tanto  pela  intervenção  verbal  da 

formadora/pesquisadora, quanto pela inserção de materiais de apoio, a exemplo dos 

tutoriais. 

Nessa análise percebemos que alguns aspectos se  mostraram essenciais, 

para  que  a  aprendizagem  da  tecnologia  ocorresse  de  forma  integrada  aos 

conhecimentos pedagógicos com a Matemática nos dois cursos de formação. 

Esses  aspectos  foram derivados  de  dez  categorias48 emergentes  que 

surgiram  durante  a  análise  dos  dados  do  primeiro  curso,  mas  tiveram a  sua 

importância confirmada, após a análise do segundo curso. A seguir, apresentaremos 

cada um desses aspectos, acompanhados, por meio de parênteses, das categorias 

que os originaram.

a) o conhecimento do currículo (06T1) e do horizonte da Matemática (01T8); 

48 Todas as categorias reveladas com a análise do primeiro curso encontram-se no Quadro 1 do Capítulo 3.
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b)  o  conhecimento  da  tecnologia  com  a  apropriação  da  linguagem  de 

programação no contexto da Matemática (01T3); 

c) o conhecimento pedagógico para desenvolver estratégias de aprendizagem 

(02T4) e promover a mediação por meio do software (03T5);

d)  o  conhecimento  sobre  o  conhecimento  dos  seus  alunos  (02T6), que 

engloba saber  como eles  aprendem  (04T6) para tentar  prever  as reações deles 

diante do software educativo (03T6), e também para saber tratar os possíveis erros 

do aluno (04T5);

e) o conhecimento pedagógico do conteúdo ao demonstrar a necessidade de 

consultar o material didático, que neste caso era o Caderno do Professor49, adotado 

nas escolas estaduais de São Paulo, para saber como articular o uso do software 

educativo com os conteúdos curriculares (03T2).

As relações entre esses conhecimentos que emergiram dos dados que foram 

analisados e são necessários para a integração possuem sustentação na teoria do 

Shulman (1986, 1987), pois entre os saberes que o autor destaca para a prática de 

ensino  em  sala  de  aula  estão:  o  conhecimento  do  conteúdo,  o  conhecimento 

pedagógico, o conhecimento do currículo, o conhecimento pedagógico do conteúdo, 

além do conhecimento sobre os alunos e as suas características. 

O mesmo acontece com o conhecimento da tecnologia para a apropriação da 

linguagem de programação no contexto da Matemática em relação à teoria proposta 

por Mishra e Koehler (2006), ao afirmarem que os professores precisam saber, não 

apenas a matéria que ensinam, mas também a maneira pela qual um assunto pode 

ser transformado por meio do uso da tecnologia. 

Nesse  caso,  a  matéria  ensinada  é  a  Matemática  e  a  linguagem  de 

programação Scratch é a tecnologia, mas vale ressaltar que o uso da tecnologia 

proposto por Mishra e Koehler não se referia  à atividade de programação, que é 

enfatizada  pela  sua  potencialidade  cognitiva  por  autores  como  Papert  (1988), 

Valente (1995), Prado (1996), Almeida (2005b), Voelcker, Fagundes e Ribeiro (2011), 

entre outros, que defendem os princípios construcionistas com o uso da tecnologia.

A abordagem construcionista orientou o uso da tecnologia digital nos cursos 

de formação propostos nesta pesquisa, pois envolveu a construção de softwares de 

49 O Caderno do Professor  das escolas públicas de  São Paulo possui  algumas sugestões de estratégias 
pedagógicas que os professores podem utilizar,  para direcionar as atividades que estão no Caderno do 
Aluno.
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cunho pedagógico,  permitindo ao professor  não só aprender fazendo,  segundo a 

perspectiva da espiral de aprendizagem de Valente (2005a), como também se sentir 

“empoderado”50, por ser autor daquilo que ele está criando. A construção do software 

educativo requer do professor o conhecimento tecnológico, o conhecimento sobre os 

seus alunos, o conhecimento de um conteúdo específico,  além do conhecimento 

pedagógico deste conteúdo. 

Outro conhecimento que surgiu durante a análise dos dados foi o horizontal 

da Matemática que, segundo Ball,  Thames e Phelps (2008),  refere-se à maneira 

como o professor deve ensinar um conteúdo da Matemática que é necessário por 

estar  relacionado  a  outros  assuntos,  de  modo  a  contribuir  para  que  os  alunos 

possam aprender estes outros conteúdos no futuro.

Um dado importante sobre o processo de construção do software educativo é 

que ele se mostrou capaz de estimular reflexões do professor sobre a sua prática 

em sala de aula. Isso está de acordo com as teorias de reflexão (SCHÖN, 1992; 

ALARCÃO, 2003) que enfatizam a importância da reflexão do professor sobre a sua 

ação,  que  pressupõe  um  distanciamento  da  ação  para  poder  reconstruí-la 

mentalmente.  Isso  pôde  ser  visto no  processo  de  construção  do  software,  pois 

mesmo estando distante da sua prática em sala de aula,  o professor refletiu sobre 

ela  para  reconstruí-la  não  só  mentalmente,  como também  por  meio  de  uma 

explicitação representada no seu software educativo. 

Esse  fato  aparece  nos  registros  de  dados  dos  dois  cursos,  quando  os 

professores sentem a necessidade de criar um personagem no software para fazer o 

papel de mediador entre o conteúdo que está sendo ensinado e os seus alunos,  

como pode ser visto nos registros a seguir. 

50 Esse termo vem da palavra empowerment e foi utilizado por Papert(1988).
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Personagens do Software elaborado no 1º Curso

Personagem 1 (Professor): “Nossa aula de hoje será sobre sequências. Alguém sabe 
alguma coisa sobre o assunto?” 
Personagem 2 (Aluno - Pedro): “Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... é uma sequência.”
Personagem 1 (Professor): “Muito bem Pedro! Mais alguém gostaria de falar?” 
Personagem 3 (Aluna - Marina): 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... é uma sequência e 1, 3, 5, 7,  
9,... é uma sequência. 
Personagem  1  (Professor): “Correto,  Marina.  Mais  alguém  gostaria  de  dar  um 
exemplo, só que agora com letras? ”
Personagem 4: (Aluna – Sílvia): “Sim, a, c, e, g, i, k, ...” 
Personagem 1 (Professor):  “Perfeito,  Sílvia.  Vejo que vocês já entendem o que é 
uma sequência. Agora gostaria de passar um desafio com uma figura.” 

[Registros capturados no software elaborado pelos sujeitos S02 e S03, 11/2013].

Personagens do Software elaborado no 2º Curso

Personagem (Professor): “Hoje vamos tratar de um tema bem importante no ensino  
da Matemática”. 
Personagem (Professor): “A Progressão Aritmética, mais conhecida como PA”. 
Personagem  (Professor): “As  progressões  Aritméticas  se  destacam  como  uma 
sequência de números que obedecem a uma determinada lógica”. 
Personagem (Professor): “Na atividade que iremos apresentar vamos investigar os  
padrões e regularidades na formação de uma sequência”. 
Personagem (Professor): “Observe a sequência de figuras”. 
Personagem (Professor): “Quantos quadrados formam a primeira figura?” 

[Registros capturados no software elaborado pelo sujeito S07, 05/2014].

Percebe-se  que,  nesses  registros capturados  nos  softwares  criados  por 

sujeitos do primeiro (S02 e S03) e do segundo curso (S07), em ambos os casos eles 

tentaram  virtualizar  as  suas  experiências  práticas  de  sala  de  aula  no  software 

educativo, tal como ocorre em seu dia a dia, seja utilizando uma prática pedagógica 

mais dialógica ou mais diretiva, centrada no professor. 

Pode-se dizer que, no início, esses professores refletiram sobre sua prática 

quando  tentaram  virtualizar  a  sala  de  aula  real  no  software,  mas  depois  eles 

alcançaram um outro nível de reflexão ao transformarem essa experiência, quando 

tentaram antecipar as possibilidades de erro dos seus alunos no software, de modo 

a criar situações de intervenção para a aprendizagem dos alunos, no momento do 

erro. Embora  esse tipo de reflexão tenha ocorrido nos dois cursos de formação, 

somente  no segundo curso a reflexão fez com que alguns sujeitos  (S09 e S10) 

fizessem uma  ressignificação  da  atividade  proposta, por  estarem pensando  nas 

necessidades  pedagógicas  dos  seus  alunos,  como  foi  detalhado  na  seção  5.3 
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(Capítulo 5). 

Essa reflexão do professor sobre a sua prática, que ocorre tanto ao pensar no 

erro  do  aluno quanto  ao ressignificar  uma atividade durante  a  programação dos 

softwares  educativos,  pode  ser  entendida  como  sendo  a  abstração  refletida  de 

Piaget (1995), por ser uma reflexão que tem origem no pensamento do professor, 

que se recorda das interações que ele faz em sala de aula, visando construir o seu 

software educativo. A partir das suas reflexões, o professor tenta prever/antecipar as 

reações dos seus alunos no momento de utilização deste software. 

Nesse sentido, a abstração refletida pode ser inserida no ciclo de ações de 

aprendizagem por meio da programação, proposto por Valente (2005a), quando o 

sujeito representado no ciclo for um professor e não, um simples aluno, como pode 

ser visto na Figura 59. 

Figura 59 – Ciclo de Ações dos Professores durante a Programação

Fonte: elaborado pela autora51

A Figura 59 retrata o processo reflexivo do professor que já atua em sala de 

aula  (profissional  docente).  Essa  imagem  mostra  que  o  professor  aprendiz,  ao 

programar o seu software, planeja e descreve em linguagem natural o algoritmo e as 

fases  que  deverão  compor  o  seu  software.  Essa  descrição  é  traduzida  para  a 

linguagem  de  programação  (código  do  software  educativo)  e  executada  pelo 

computador, que devolve um resultado na tela (feedback). Em seguida, o professor 

aprendiz  analisa  o  feedback, reflete  sobre  o  código  do  software  educativo  para 

corrigir possíveis erros, como também para desvendar possibilidades de ensinar um 

51 Figura adaptada a partir de Valente (2005a, p. 54).
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determinado conteúdo matemático para os alunos, de modo que possa contribuir  

para a construção do conhecimento deles. 

Ainda sobre o ciclo de aprendizagem (Figura 59), a mediação promovida pela 

formadora/pesquisadora  permitiu  que  fossem  feitas  intervenções  para  auxiliar  o 

professor durante a elaboração do software educativo. 

Nesse processo, o professor aprendiz vivencia: a abstração pseudo-empírica, 

que é o momento em que pode efetuar construções que se tornarão dedutivas, a 

exemplo da constatação das operações numéricas por  meio do ábaco (PIAGET, 

1995); a abstração empírica, que se apoia sobre os aspectos materiais da própria 

ação do professor aprendiz, de modo que ele possa extrair informações dos objetos 

ou  das  suas  ações  sobre  eles  (MANTOAN,  1994;  PIAGET,  1995);  a  abstração 

reflexiva,  que  está  relacionada  à experiência  lógico-matemática  do  professor 

aprendiz e à abstração dessas ideias (MANTOAN, 1994; VALENTE, 1993a); e, por 

fim, ocorre a abstração refletida, que segundo Piaget (1995, p. 6), torna-se evidente 

quando a reflexão é obra do pensamento, ou seja, é aquela que se caracteriza por 

ser uma reflexão sobre a reflexão. 

Durante o ciclo de aprendizagem mostrado na Figura 59, a abstração refletida 

ocorre quando o professor aprendiz reflete sobre as reflexões que advêm da sua 

experiência de ensino em sala de aula, tentando antecipar as possíveis reações dos 

seus  alunos  sobre  aquilo  que  eles sabem  ou  não  dos  conceitos  matemáticos 

envolvidos ao interagirem com o software educativo. 

Os professores que chegaram a esse nível de reflexão durante o processo de 

construção do software  demonstraram ter  conseguido integrar  os  conhecimentos 

pedagógicos e tecnológicos com os da Matemática.  Além disso,  percebe-se que 

esse momento foi bastante desafiador para eles, pois tiveram que pensar em outras 

estratégias  pedagógicas  para  construírem novas  práticas  educativas  durante  a 

atividade de programação e explicitá-las  por  meio  do software.  Isso indicou que 

esses  professores  também  conseguiram  realizar  a  integração  por  terem 

compreendido como descompactar o conhecimento para representá-lo de uma nova 

forma, com o uso da linguagem Scratch. 

Portanto, isso  demonstra  que, para desenvolver um software educativo em 

uma perspectiva construcionista, o professor precisa interagir com o conhecimento 

da linguagem de programação (Conhecimento Tecnológico), com o conhecimento do 
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assunto a ser estudado (Conhecimento da Matemática), com o conhecimento sobre 

a  forma  como  esse  assunto  será  abordado  com  os  alunos  (Conhecimento 

Pedagógico) e com o conhecimento sobre o conhecimento que o aluno possui. 

Esses  conhecimentos,  que  estão  retratados  no  diagrama  da  Figura  60  a 

seguir, mostraram-se necessários para que o professor pudesse fazer a integração 

entre  os  conhecimentos  pedagógicos  e tecnológicos  com  a  Matemática,  no 

momento da construção do software educativo em ambos os cursos. 

Figura 60 – Conhecimentos necessários para a Integração

Fonte: elaborado pela autora

Nesse diagrama, o conhecimento da Matemática engloba o conhecimento do 

conteúdo, do currículo e do horizonte da Matemática52; o conhecimento pedagógico 

refere-se  ao  conhecimento  das  implicações  dos  processos  de  ensino  e 

aprendizagem  e  do  conhecimento  pedagógico  do  conteúdo;  o  conhecimento 

tecnológico diz  respeito  ao  conhecimento  dos  recursos  tecnológicos que, neste 

caso, é  a  linguagem  de  programação  Scratch;  e  o  conhecimento  sobre  o 

conhecimento  dos  alunos que  está  associado,  diretamente, à compreensão  do 

professor sobre o que o aluno sabe ou precisa saber para poder prever as reações 

do aluno diante do software. 

52 De acordo com Ball, Thames e Phelps (2008), esse conhecimento faz o professor pensar sobre o que e 
como deve ensinar  um conteúdo da  Matemática  que será  requisito  para  os alunos  aprenderem outros 
conteúdos no futuro.
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Todas essas características se mostraram fundamentais para a integração do 

conhecimento tecnológico, pedagógico e da Matemática por parte dos professores, 

ao longo dos cursos de formação.

Outro dado relevante desta pesquisa diz respeito ao nível de conhecimento 

dos  professores  que  participaram  dos  cursos,  mas  não  conseguiram  realizar  a 

integração,  pois  percebeu-se  que  eles  possuíam  níveis  de  apropriação  dos 

conhecimentos bastante diversificados. 

Esses níveis de conhecimento estão representados na Figura 61.

Figura 61 – Representação das Zonas de Conhecimento

LEGENDA53

1. Conhecimento da Matemática

2. Conhecimento Pedagógico

3. Conhecimento Tecnológico

4. Conhecimento sobre o 
Conhecimento dos Alunos

Fonte: elaborado pela autora

A Figura 61 representa as zonas de conhecimento apresentadas no diagrama 

da Figura 60, que são:  a do conhecimento da Matemática (1),  a do conhecimento 

Pedagógico (2),  a do conhecimento  Tecnológico (3) e  a do conhecimento  sobre o 

conhecimento  dos  Alunos  (4).  A região  do  mapa  preenchida  com  a  cor  verde 

representa  os  professores  que  realizaram  a  integração  dos  conhecimentos no 

primeiro curso (os sujeitos S01, S02 e S03) e no segundo curso (os sujeitos S07, 

S08, S09 e S10). 

Em relação aos professores que não conseguiram integrar os conhecimentos 

(os sujeitos S04, S05 e S06), pode-se dizer que, no último dia do curso, o sujeito 

53 Os conhecimentos descritos nas variáveis 1, 2, 3 e 4 referem-se aos mostrados na Figura 60.
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S04 encontrava-se na região (célula da imagem) composta pelos números 124 na 

Figura  61,  pois  demonstrou ter  o  conhecimento  da Matemática,  o  conhecimento 

Pedagógico  e  o  conhecimento  sobre  o  conhecimento  dos  alunos,  conforme  os 

registros a seguir.

“(falando sobre o software) vou começar mostrando potenciação com o n² (que é) um  
número multiplicado por ele duas vezes,  depois  sobre os números ímpares com a  
soma 1 + 3 + 7 + 9 (para explicar sobre quadrados perfeitos).” [Registro de áudio de  
S04, 11/2013]  ← Conhecimento da Matemática (1).

“Se ele (o aluno) não conseguir chegar  ao valor 9 (3x3=9), você (o personagem) vai  
dizer (no software): qual é o número que multiplicado por ele mesmo chega ao número  
de quadradinhos da próxima imagem da sequência? Se a resposta (do aluno) for igual  
a 25, diga (ao aluno): o aluno acertou. Senão: diga (ao aluno): pense bem, n² é igual  
ao número de quadradinhos da imagem representada.”  [Registro de áudio de S04,  
11/2013]   ←  Conhecimento  Pedagógico  (2)  e  Conhecimento  sobre  o 
Conhecimento dos Alunos (4).

Apesar de demonstrar que possuía três dos conhecimentos necessários para 

a integração, o sujeito S04 não conseguiu se apropriar do conhecimento sobre a 

linguagem de programação Scratch (conhecimento tecnológico),  ou seja,  ele não 

chegou  a  desenvolver  um  software  educativo,  ficando  apenas  na  fase  de 

verbalização do algoritmo em linguagem natural do software. 

O sujeito S05 também estava na região (célula da imagem) composta pelos 

números 124 da Figura 61, como pôde ser percebido nos registros abaixo.

“o aluno irá digitar a soma dos 8 primeiros números ímpares que seriam 1 + 3 + 5 + 7 +  
9 + 11 + 13 + 15. E vai dar 64 que é a raiz de 8.” [Registro de áudio de S05, 11/2013]  
← Conhecimento da Matemática (1).

“poderia ter 1 (uma peça) aqui. Porque na hora que o aluno for arrastar (a peça), ele irá 
fazer 1 + 1 + 1.” [Registro de áudio de S05, 11/2013]  ← Conhecimento Pedagógico 
(2) e Conhecimento sobre o Conhecimento dos Alunos (4).

Esse  professor  também  não  conseguiu  se  apropriar  do  conhecimento 

tecnológico, pois demonstrou ter bastante dificuldade, até o final do curso, em utilizar 

recursos da programação, como a condicional Se-Senão e o comando de Repetição, 

que eram essenciais para a construção do software educativo. 

A situação  do  sujeito  S06  foi um  pouco  diferente  dos  demais,  pois  ele 

demonstrou  ter  bastante  insegurança  em  relação  ao  conhecimento  sobre  a 

Matemática, desde o início do curso. Isso pôde ser ilustrado pelas respostas dadas 
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por ele, durante a resolução da atividade que pedia para escrever, em linguagem 

natural, um algoritmo que determinasse se um número fornecido pelo usuário era 

primo ou não,  muito  embora o enunciado já  informasse a definição de números 

primos (Apêndice C4). 

Respostas apresentadas pelo Sujeito S06 para a descrição em linguagem natural 
do algoritmo que descobre se um número fornecido pelo usuário é primo ou não 
(Apêndice C4).
 
p є N    p > 1
            5 > 1

1ª tentativa: Digite um número natural e divida por 2; se for diferente de zero, o número  
é ímpar  (n ÷ 2 ≠ 0) [Registro textual de S06, 11/2013]

2ª tentativa: Digite um número natural, divida por n. Se o quociente for menor que o  
divisor com o resto,  ele será primo; senão ele não será.  [Registro textual de S06,  
11/2013]

Pelas respostas do Sujeito S06, percebe-se certa fragilidade em relação ao 

conhecimento da Matemática, uma vez que na primeira tentativa ele confundiu os 

números primos com os ímpares, e na segunda tentativa o algoritmo  mostrou-se 

bastante impreciso, porque não foi definido que tipo de número é o divisor “n”, nem 

se o valor do resto deve ser diferente de zero. 

Supondo que ele quis dizer que o valor do resto seria diferente de zero e que 

o  divisor  “n”  seria sempre  um número  ímpar,  ao  dividirmos um número  natural 

qualquer por n (número ímpar), se o quociente for menor que o divisor, nem sempre 

ele vai corresponder a um número primo. Um exemplo disso é a divisão de 9 por 7 

(divisor), pois terá quociente igual a 1, que é um valor menor que o seu divisor, e o 

seu resto será diferente de zero; porém, o número 9 não é primo. 

Esse registro textual do Sujeito S06 mostra que ele possui uma compreensão 

equivocada deste conteúdo da Matemática. Além disso, o sujeito S06 também não 

conseguiu se apropriar dos recursos da linguagem de programação,  ou seja,  do 

conhecimento da tecnologia, visto que, quando ele utilizou o Scratch para fazer um 

programa sem a ajuda dos colegas,  o  código fonte  que foi  entregue evidenciou 

dificuldades, inclusive para encaixar as peças do programa, como pode ser visto na 

Figura 62. 
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Figura 62 – Atividade de programação desenvolvida pelo Sujeito S06

Fonte: elaborado pela autora 

Ao investigarmos o conhecimento pedagógico do Sujeito S06, com base em 

suas atitudes ao longo do curso, percebemos que ele não participou verbalmente da 

parte pedagógica da elaboração do software educativo, pois apenas o seu parceiro 

de grupo deu sugestões. Além disso, ele não entregou nenhum texto escrito com as 

suas contribuições para o software educativo. Por esta razão, as participações do 

sujeito  S06  no  curso  não  nos  permitem dizer  como  era  o  seu  conhecimento 

pedagógico nem o seu conhecimento sobre o conhecimento dos alunos. 

Uma possível explicação para o sujeito S06 não ter participado ativamente da 

elaboração do software educativo com o seu parceiro de grupo pode ter sido o fato 

do  seu  conhecimento  da  Matemática  ser  um  pouco  frágil.  Por  isso,  ele  não 

conseguiu descompactá-lo  ao  vivenciar  uma  nova  experiência  de  representação 

desse conhecimento, já que esse sujeito não chegou nem ao nível de verbalização, 

como aconteceu com os sujeitos S04 e S05.

O fato de  ele não ter conseguido se apropriar do conhecimento tecnológico 

proposto no curso pode ser devido a sua pouca intimidade com os recursos básicos 

do computador, visto que, durante as atividades de programação do curso, em que 

se pedia às equipes  para fazerem um revezamento de papéis,  de maneira que, 

enquanto um deles estivesse em frente ao computador programando, o outro estaria 

ao lado, dando ideias para o software,  e vice-versa, mas  o sujeito S06 passou o 

curso todo sem conseguir assumir o papel de programador. Ele se recusava a ficar 

em frente do computador, até mesmo nas situações mais simples, como digitar um 

texto ou arrastar os blocos de comandos do Scratch, ainda que tivesse o auxílio do 
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seu parceiro de grupo. Essa dificuldade foi identificada nesse sujeito desde o início 

do curso, tendo sido o único que não conseguiu acessar com facilidade o ambiente 

virtual nos primeiros encontros, apesar de seu login e senha estarem corretos. 

O sujeito S06 passou um bom tempo sem conseguir fazer o  download dos 

arquivos do ambiente virtual, apesar de isso ter sido explicado em sala de aula e de 

existir um tutorial sobre o uso do ambiente virtual.  E mesmo depois de conseguir 

fazer o  download desses arquivos, que eram exemplos de programas no Scratch, 

ele continuou alegando que não conseguir abrir tais arquivos. A Figura 63, a seguir, 

ilustra um diálogo que ocorreu com o sujeito S06 por e-mail, que retrata um pouco 

dessa dificuldade. 

Figura 63 – Diálogo por e-mail com o Sujeito S06

Fonte: elaborado pela autora

Inicialmente, ele afirma não estar conseguindo abrir os arquivos, mesmo após 

ter  obtido  a explicação sobre  como abrir  o  arquivo no programa Scratch,  que é 

equivalente  a  abrir  um arquivo  no  Word,  Excel,  entre  outros  programas de  uso 

comum no computador. Por fim, o sujeito S06 diz: “Não consigo abrir, mesmo no 

ambiente virtual”.  Nessa fala, percebe-se que ele não entendeu nada do que foi 

explicado, pois em vez de tentar abrir o arquivo no programa Scratch, ele estava 

tentando abrir no navegador de Internet que era utilizado para acessar o ambiente 

virtual. Obviamente, ele nunca iria conseguir abrir um arquivo do Scratch fazendo 

dessa forma.



138
Vale  ressaltar  que  a  explicação  sobre  como  abrir  um arquivo  no  Scratch 

ocorreu em mais de uma situação ao longo do curso e esse sujeito enviou e-mail 

com essa dúvida apenas na última semana do curso. Esse episódio reflete a pouca 

habilidade do sujeito S06 diante do computador. 

Segundo Almeida e Valente (2011, p. 28), “o domínio instrumental de uma 

tecnologia,  seja  ela  qual  for,  é  insuficiente  para  compreender  seus  modos  de 

produção e incorporá-la ao ensino, à aprendizagem e ao currículo”. O sujeito S06 

demonstrou,  em  diversas  situações  ao  longo  do  curso  de  formação,  que  não 

possuía, sequer, o domínio instrumental do computador. Logo, seria muito difícil para 

ele conseguir aprender uma linguagem de programação e, com ela, representar o 

seu conhecimento pedagógico e matemático. 

Diante de tudo isso, pode-se dizer que a participação do sujeito S06 no curso 

de formação não nos deu informações suficientes para determinar se ele estaria em 

alguma das zonas de conhecimento ilustradas na Figura 61, que correspondem aos 

conhecimentos necessários à integração, durante a atividade de criação do software 

educativo.

Em relação aos sujeitos S04 e S05, que também não conseguiram realizar a 

integração no primeiro curso, a análise da zona de conhecimento deles evidencia 

que eles estavam na zona 124 ao final do curso, indicando que, se eles tivessem 

conseguido obter o domínio do conhecimento tecnológico, ou seja, da linguagem de 

programação,  provavelmente  teriam conseguido  criar  os  seus próprios  softwares 

educativos e promovido a integração dos conhecimentos, como ocorreu com todos 

os professores do segundo curso. 

Esse fato  aponta indícios de que o novo  design do segundo curso,  cujas 

atividades foram apresentadas na seção 4.4 do Capítulo 4, favoreceu a apropriação 

da tecnologia por parte dos professores e isso afetou  no processo de integração 

deles  em  relação  aos  conhecimentos  pedagógicos e tecnológicos  com  a 

Matemática.

Sendo assim, podemos dizer que os dois cursos de formação nos deram a 

compreensão  do quanto  é  desafiador  e  difícil  trabalhar  com  a  integração  dos 

conhecimentos,  até  porque,  para  conseguir  integrá-los, não  basta  juntar  dois 

conhecimentos,  é preciso conhecê-los profundamente. Isso está de acordo com a 

visão de Prado (2005, p. 16), ao afirmar que, para ocorrer a integração entre um 
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conhecimento  com  a  tecnologia, não  basta  fazer  a  justaposição  deles,  sendo 

necessário “compreender  as características inerentes às duas áreas e às práticas 

pedagógicas” para que essa integração possa se concretizar. 

Nesse  sentido  da  integração,  a  análise  nos  mostrou  que  a  proposta  da 

atividade  de  construção  dos  softwares  educativos, voltado  para  o  conteúdo 

matemático usando a linguagem de programação na perspectiva construcionista,  foi 

fundamental, por ter propiciado aos professores vivenciarem um processo rico de 

aprendizagem, reflexões e (re)construções de conhecimentos. 

A análise do processo de construção dos softwares educativos no primeiro e 

segundo curso nos revelou que a maioria dos professores, ou seja, os sujeitos S01, 

S02,  S03,  S07,  S08,  S09  e  S10  que  conseguiram  realizar  a  integração  dos 

conhecimentos,  sentiu a  necessidade  de  fazer  um  planejamento  prévio  do  seu 

software,  levantando os questionamentos e ações que seriam desenvolvidas nas 

fases do software para instigar  os seus alunos a refletirem e construírem o seu 

conhecimento. 

Essa fase de planejamento também mostrou ter sido o momento em que os 

professores descobriram novos recursos da linguagem de programação, que eram 

necessários para eles implementarem no software o que estavam planejando. Na 

fase de implementação, os professores foram desafiados a representar os conceitos 

matemáticos de forma dinâmica e interativa no Scratch, e isso requereu muito deles, 

tanto  acerca  do  conhecimento  da  sintaxe  da  linguagem  quanto  dos  aspectos 

pedagógicos.

Apesar  de  toda  a  complexidade  envolvida  na  atividade  de  construção  do 

software educativo, percebemos que a maioria dos professores que participou desta 

pesquisa  conseguiu superar  as  dificuldades,  ao  vivenciar diferentes  níveis  de 

reflexão e demonstrou ser possível aprender a integrar o conhecimento sobre um 

conteúdo matemático com o pedagógico por meio da atividade de programação.

A  seguir,  serão  apresentadas  as  considerações  finais  desta  pesquisa  e 

algumas sugestões para trabalhos futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  compreender  como  ocorre  o 

processo  de  integração  entre  os  conhecimentos  matemáticos,  pedagógicos  e 

tecnológicos dos professores.

Para  tanto,  foram  desenvolvidas  ações  formativas  no  âmbito  do  Projeto 

Observatório da Educação em dois cursos que contaram com a participação de 10 

professores que atuam no Ensino Fundamental II e/ou Médio da rede estadual do 

Estado de São Paulo. Estes cursos tiveram o intuito de propiciar aos professores 

vivenciarem novas situações  de  aprendizagem  envolvendo  atividades  com  a 

linguagem de programação Scratch no contexto da Matemática, ao mesmo tempo 

que nos permitiram a coleta dos dados para a realização desta pesquisa. 

Durante  a realização dos cursos de formação,  a  pesquisadora  assumiu  o 

papel  de  formadora.  Como  os  professores  que  participaram  desses  cursos 

lecionavam  na  rede  estadual  de  ensino,  pode-se  dizer  que  os  resultados 

apresentados nesta tese dizem respeito a este escopo, mas acreditamos que este 

estudo pode ser expandido para outros contextos de ensino. 

A análise dos dados que foram coletados  se  fundamenta em Shulman que 

propõe a integração do conhecimento específico com o pedagógico e curricular; nos 

estudos  da  Ball,  Thames  e  Phelps  que  ampliam essa  teoria, focando  as 

especificidades do conteúdo  da Matemática; e na teoria do TPACK, proposta por 

Mishra e Koehler, que resgata a teoria de Shulman, integrando ao seu modelo o 

conhecimento tecnológico. 

Nesta  pesquisa,  o  conhecimento  tecnológico  foi  desenvolvido  pelos 

professores durante a realização de atividades com a linguagem de programação 

Scratch, na perspectiva da abordagem construcionista, a exemplo da criação de um 

software  educativo,  envolvendo  a  generalização  de  padrões  com  sequências 

numéricas. 

Essa  experiência  revelou  algumas  particularidades  como  o  fato  de  a 

programação desencadear um processo reflexivo no professor, sobre a maneira de 

intervir com o aluno diante do erro. Isso ficou bastante evidenciado no momento em 

que  os  professores  antecipavam  as  possíveis  reações  dos  alunos, enquanto 

construíam o software educativo. Essa antecipação das reações dos alunos está 
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contida no que chamamos de conhecimento sobre o conhecimento dos alunos no 

Capítulo 6. E a reflexão do professor para fazer intervenções por meio do software, 

que surgiu como um dos resultados da nossa pesquisa, é aquela denominada por 

Piaget de abstração refletida que incluímos no ciclo de aprendizagem por meio do 

computador proposto por Valente, como pode ser visto na Figura 59  (Capítulo 6), 

para o caso em que o sujeito aprendiz da tecnologia é um professor com experiência 

de ensino em sala de aula. 

O  ciclo  de  aprendizagem  do  professor, ao  programar  o  seu  software 

educativo,  mostrado  na  Figura  59,  também  revela  um  outro  resultado  desta 

pesquisa:  a  importância  da  mediação  na  perspectiva  de  Vygotsky,  feita  pela 

pesquisadora/formadora, que auxilia no processo de integração dos conhecimentos 

pedagógicos e tecnológicos com a Matemática por parte dos professores. 

Isso foi percebido nos momentos em que foram feitas as intervenções para 

que os professores pudessem se apropriar do conhecimento tecnológico ou para 

instigá-los em relação ao uso do conhecimento pedagógico, a exemplo de algumas 

situações mostradas no Capítulo 5, tais como: a ênfase que foi dada ao recurso da 

condicional Se-Senão no  segundo  curso;  e  as  intervenções  feitas  quando  o 

professor ainda não se havia atentado para a necessidade de tratar o erro do aluno 

por meio do software. 

A delimitação do escopo de análise dessa pesquisa não envolveu a utilização 

do software educativo criado pelos professores com os seus alunos, nem o ensino 

da linguagem Scratch com conteúdos da Matemática em a sala de aula, visto que a 

proposta de construção do software educativo pelos professores foi  a ferramenta 

que  utilizamos  para  investigar  como  ocorre  o  processo  de  integração  dos 

conhecimentos. Entretanto,  alguns  professores  dos  cursos  (sujeitos  S01  e  S10) 

tiveram, espontaneamente, a iniciativa de trabalhar a programação Scratch com os 

seus alunos, desenvolvendo atividades com conteúdos da Matemática. 

No registro a seguir, o sujeito S10 relata como levou a linguagem Scratch com 

atividades de Geometria para os seus alunos do 6º  ano do Ensino Fundamental. 

Esse relato foi  interessante, porque pudemos perceber que a mediação feita por 

esse sujeito com os seus alunos baseou-se na experiência que ele teve durante o 

curso de formação.
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“Eu já estou usando o Scratch em sala de aula. Comecei a trabalhar com uma sala  
teste para ver como ficaria. Eu mostrei para eles o triângulo, o quadrado como você  
(formadora)  mostrou para nós.  Dei  essa atividade para  eles  desenvolverem,  como  
você fez com a gente. Eu trabalho dessa mesma forma com eles. Deixo eles buscarem  
algumas coisas e vou fazendo umas intervenções. O que estou vendo de interessante  
é a evolução de alguns e a dificuldade de outros. Inclusive dois alunos estão bem  
avançados, fazendo coisas que nem eu sabia que dava para fazer, por exemplo: eu  
falei  para eles que dá para colocar  imagens externas no Scratch,  então um deles  
pegou uma foto  do pai  com a mãe e  fez  uma historinha,  deixou os  personagens  
conversando. Depois eles falaram: “Professor dá para sumir com a imagem?” Então eu  
mostrei o software que estou fazendo aqui no curso (de formação), mas não mostrei os  
comandos utilizados. E eles foram lá e fizeram do jeito deles, não ficou exatamente  
igual ao meu, mas eles conseguiram montar algumas coisas sem que eu interviesse. 
Fizeram  o  personagem  andar,  falar,  descobriram  o  balãozinho  que  é  a  fala  do  
pensamento. Depois eles perguntaram: “Dá para colocar um fundo?”. Quer dizer, eles  
fizeram várias perguntas, tiveram várias curiosidades. Esses dois alunos chegaram a 
esse nível por mérito deles, eu fui apenas o mediador.” [Registro de áudio do S10,  
05/2014]

Esse registro demonstra que o sujeito S10 aprendeu no curso de formação, 

não só a integrar os conhecimentos pedagógicos e tecnológicos com a Matemática 

por meio da construção do software educativo, como a preparar os seus alunos  a 

terem autonomia para aprender fazendo, descobrindo e vivenciando uma forma de 

aprender,  baseada  nos  princípios  construcionistas  de  Papert  e  no  ciclo  de 

aprendizagem de Valente. 

O  registro  acima  também  mostrou  o  quanto  foi  significativa  a  mediação 

pedagógica,  vivenciada  pelo  sujeito  S10  no  curso,  pois  ele  conseguiu 

recontextualizá-la, adotando uma postura de mediador junto aos seus alunos, no 

sentido proposto por Vygotsky. Assim, ficou evidenciado que, se o professor tem o 

conhecimento tecnológico e sabe integrá-lo com o conhecimento pedagógico e do 

conteúdo,  ele  é  capaz  de  propiciar  aos  seus  alunos  uma  aprendizagem  da 

Matemática integrada aos recursos tecnológicos.

A análise  dos  dados  desta  pesquisa  revelou  o  potencial  da  programação 

como uma atividade que propicia o desenvolvimento de diferentes níveis de reflexão 

explicitados por Piaget, que favorecem o processo de construção do conhecimento. 

No entanto, ficou claro que promover a integração dos conhecimentos não é 

uma tarefa fácil e, para entender como esse processo ocorre, foi necessário criar 

uma  situação  em  que  os  professores  participantes  vivenciassem  uma  atividade 

reflexiva,  criativa  e  de  autoria, ao  longo  dos  dois  cursos  de  formação,  com  a 

utilização da linguagem Scratch associada ao conteúdo matemático. 
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O primeiro curso mostrou o quanto o processo de integração é complexo, pois 

apenas a metade dos professores conseguiu integrar os diferentes conhecimentos. 

Não obstante,  após a  análise  dos dados desse curso,  pudemos perceber  quais 

aspectos  poderiam favorecer  o  processo  de  apropriação  dos  conhecimentos  da 

tecnologia por parte dos professores. Esses aspectos derivaram de dez categorias 

(06T1,  01T8,  01T3,  02T4,  03T5,  02T6,  04T6,  03T6,  04T5,  03T2)  que  surgiram 

durante a análise dos dados do primeiro curso,  tendo sido fundamentais para a 

elaboração do novo  design, implementado no segundo curso, em que foi possível 

confirmar alguns resultados apresentados no primeiro curso e desvelar outros. 

Como  resultados confirmados, podemos  citar a  importância  de  se  ter 

conhecimento  sobre  o  conhecimento  dos  alunos, para  realizar  a  integração  dos 

conhecimentos  pedagógicos e tecnológicos  com  a  Matemática, durante  as 

atividades de programação do software educativo; e que para o professor aprendiz 

conseguir  realizar  a  integração  de um conhecimento  que  ele  já  possui, como  a 

Matemática, com  um  novo  conhecimento, como  a  linguagem  de  programação 

Scratch,  não  adianta  tentar  lhe  ensinar de  forma  integrada,  como  ocorreu  no 

primeiro  curso  de  formação,  pois  quem  precisa  realizar  a  integração  dos 

conhecimentos é o professor aprendiz. E isso ele só consegue fazer quando já se 

apropriou do novo conhecimento que, neste caso, é a linguagem de programação 

Scratch. 

Entre os resultados desvelados podemos citar: a possibilidade de se atingir 

diferentes níveis de reflexão durante a atividade de programação, contribuindo para 

a construção dos conhecimentos do aprendiz; e a importância da mediação durante 

o processo de integração dos conhecimentos pedagógicos e tecnológicos com a 

Matemática. 

Diante  desse  cenário,  podemos  dizer  que  a  presente  pesquisa  também 

revelou que se propiciarmos ao professor uma situação em que ele possa programar 

um software educativo, de acordo com a abordagem construcionista de Papert, ele 

pode vivenciar a experiência de ser construtor de uma ideia voltada para a realidade 

dos seus alunos; e de refletir sobre a sua prática pedagógica, o que irá transparecer 

em seu software educativo. 

Além disso, constatamos que, para ocorrer a integração dos conhecimentos 

pedagógicos e tecnológicos com a Matemática, é necessário que os sujeitos tenham 
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o  domínio  de  cada  um  desses  conhecimentos  individualmente.  Ou  seja,  esse 

domínio  vai  além  da  simples  memorização  de  regras  e  de  definições,  pois  é 

necessário compreender o conceito para poder descompactá-lo e recontextualizá-lo, 

ao utilizá-lo em outras formas de representação do conhecimento. 

Nesta  pesquisa, a  representação  do  conhecimento  foi  feita  por  meio  da 

atividade de programação com a criação do software educativo pelos professores. 

Durante  essas  atividades, percebemos  que  o  processo  de  integração  dos 

conhecimentos ocorria sempre que eles demonstravam ter, pelo menos, quatro tipos 

de conhecimento:  o conhecimento da Matemática,  o  conhecimento pedagógico, o 

conhecimento tecnológico e o conhecimento sobre o conhecimento dos seus alunos. 

Isso  está  intimamente  ligado  às  características  inerentes  à  construção  do 

software  educativo  na  visão  construcionista,  devido  à  necessidade  de  se  fazer 

intervenções quando o aluno erra, demandando, do professor, uma postura diferente 

daquela que ele está acostumado a desenvolver em sala de aula, em que prevalece 

a visão de que basta oferecer uma “boa aula” expositiva para o aluno aprender. 

Essas  intervenções  que  os  professores  fizeram  durante  a  elaboração  do 

software  educativo  também  tiveram  a  influência  da  mediação  propiciada  pela 

formadora/pesquisadora, que se estabeleceu, de forma dialógica, com indagações e 

intervenções feitas com base na ZDP, para preservar a autonomia e a criatividade 

dos  professores,  o  que  permitiu  que  os  professores  aprendessem  a  usar  a 

tecnologia integrada aos conteúdos matemáticos e pedagógicos.

Os  resultados desta  pesquisa  nos  permitem indicar  como sugestões para 

trabalhos futuros a elaboração de um curso de formação, cujo objetivo seja  fazer 

com que  os professores levem a atividade de programação para os seus alunos, 

visto que isso surgiu de forma espontânea em alguns professores que participaram 

dos cursos ofertados ao longo desta pesquisa. 

Nessa  perspectiva  de  levar  a  atividade  de  programação  para  os  alunos, 

pode-se destacar a necessidade de utilizar a abordagem construcionista de Papert, 

permitindo que o aluno vivencie a espiral de aprendizagem de Valente, favorecendo, 

assim, a construção do conhecimento do aluno, bem como, a mediação do professor 

nos momentos em que os alunos estiverem com dúvidas. 

Uma outra sugestão consiste em trabalhar a perspectiva de integração dos 

conhecimentos  pedagógicos e tecnológicos  com  o  conteúdo  matemático  na 
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formação inicial dos professores, pois esta pesquisa mostrou que existem algumas 

lacunas,  principalmente,  no  domínio  do  conhecimento  da  Matemática  e  da 

tecnologia  por  parte  dos  professores  que  atuam  nas  escolas.  Então,  faz-se 

necessária  uma  formação  inicial  que  prepare  o  professor  para  integrar  as 

tecnologias com o conteúdo abordado em sala de aula.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Questionário 

A1 – Questionário 1 – Professor de Matemática. 

I) IDENTIFICAÇÃO: 

1. Nome Completo: ___________________________________________________

2. Gênero: (  ) Masculino   (  ) Feminino

3. Idade: (  ) Menos de 20   (  ) 21 a 30   (  ) 31 a 40   (  ) 41 a 50    (  ) Mais de 50 

II) INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 

1. Escola(s) em que leciona: ____________________________________________

2. Série(s) em que leciona: _____________________________________________

3. Turno: ( ) Manhã   (  ) Tarde   (  ) Noite

4. Tempo de serviço atuando como professor: ______ ano(s). 

III FORMAÇÃO:

1. Qual é a sua formação e o ano de conclusão? 

___________________________________________________________________

2. Como você considera que foi a sua formação em Matemática para o ensino em 
sala de aula?
(  ) Excelente   (  ) Satisfatória   (  ) Insuficiente  – Justifique: ___________________

___________________________________________________________________

IV) CURSOS DE CAPACITAÇÃO:

1.  Já  participou  de  cursos  de  capacitação  ou  aperfeiçoamento  na  área  de 
Educação?
(  ) Sim   (  ) Não  –  Se a resposta for afirmativa, especifique o(s) curso(s) dizendo 
se ele foi presencial, semi-presencial ou a distância. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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2.  Já  participou  de  cursos  de  capacitação  ou  aperfeiçoamento  na  área  de 
Matemática? 
(  ) Sim   (  ) Não  –  Se a resposta for afirmativa, especifique o(s) curso(s) dizendo 
se ele foi presencial, semi-presencial ou a distância.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Já participou de algum curso sobre o uso das novas tecnologias em sala de aula?
(  ) Sim   (  ) Não  –  Se a resposta for afirmativa, especifique o(s) curso(s) dizendo 
se ele foi presencial, semi-presencial ou a distância. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

V) EM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS: 

1. Assinale a opção que você considera mais difícil no ensino da Matemática: 
(  ) Ensinar o conceito    (  ) Ensinar o algoritmo    (  ) Ambos    (  ) Nenhum  –  
Justifique a sua resposta: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

2. Cite alguns conteúdos que oferecem a você uma maior dificuldade de ensino.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Cite alguns conteúdos que os seus alunos possuem pior desempenho.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

VI) EM RELAÇÃO AOS RECURSOS DIDÁTICOS:

1. Marque um X nos recursos didáticos que você já utiliza nas suas aulas:

(  ) Livro didático  (  ) Material Concreto   (  ) Simulação   (  ) Vídeos   (  ) Computador 
( ) Calculadora   ( ) Jogos   ( ) Objetos de Aprendizagem   ( ) Outro, especifique:
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

VII) EM RELAÇÃO AO LIVRO DIDÁTICO: 

1.  Além  do  Caderno  do  Professor  de  matemática  fornecido  pela  Secretaria  de 
Educação do Estado de São Paulo, qual(is) o(s) livro(s) didático(s) que você está 
utilizando com sua(s) turma(s)?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Você considera que as atividades do livro didático e do Caderno do Professor de 
matemática  adotados na(s)  escola(s)  que você trabalha são adequados para  os 
seus alunos?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.  Suas  aulas  são  preparadas  com  base  no  livro  didático  ou  no  Caderno  do 
Professor adotado pela escola?
(  ) Sempre   (  ) Às vezes   (  ) Nunca.

4.  Além do livro  didático  e  do Caderno do Professor  de  matemática  que outros 
materiais de apoio você utiliza em suas aulas?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

VIII) EM RELAÇ  ÃO AO   U  SO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA  

1.  Como  você  classificaria  o  seu  grau  de  afinidade  em  relação  ao  uso  do 
computador?

( ) Muita aptidão  ( ) Aptidão moderada  (  ) Pouca aptidão. 
Cite alguns exemplos de softwares que você utiliza com facilidade no computador: 

___________________________________________________________________

2. Você já sabe programar em alguma linguagem de programação?  (  ) Sim  (  ) Não 
Se a resposta for afirmativa, especifique a(s) linguagem(ns): _____________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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3. Você já utilizou algum software educativo voltado ao ensino da matemática? Em 
caso afirmativo, cite estes softwares educativos.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4.  Você  já  utilizou  algum  recurso  tecnológico  e/ou  software  educativo  em  suas 
aulas? Em caso afirmativo, cite estes recursos e/ou softwares educativos e nos diga 
de que forma você os utilizou. Você ficou satisfeito(a) com eles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Se você nunca utilizou recursos tecnológicos e/ou software educativo em suas 
aulas, qual o motivo para não tê-los utilizado?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Você considera que o ensino da Matemática utilizando o computador possa ajudar 
na sua prática pedagógica? Por quê?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Se fosse desenvolvido um software educativo cujo objetivo seja facilitar o ensino 
dos conteúdos de Matemática que você possui  maior dificuldade de ensinar aos 
seus alunos, você o adotaria em suas aulas? Em caso afirmativo, quais seriam os 
conteúdos que você gostaria de contar com um software educativo para auxiliá-lo? 
Conte-nos as suas dificuldades em relação a eles.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Quais são as suas expectativas em relação ao curso sobre o uso das tecnologias 
no ensino da matemática que está começando hoje? O que você espera aprender 
nele?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE B – Roteiro das Entrevistas Semiestruturadas

B1 – Entrevista 1 – Para todos os professores participantes. 

1. O que você achou do curso de formação continuada sobre o uso da linguagem de 
programação  Scratch  aplicada  ao  ensino  da  Matemática?  Ele atendeu  as  suas 
expectativas?

2.  Você  já  conhecia  alguma  linguagem  de  programação  antes  do  curso?  Se  a 
resposta for afirmativa: Qual(is) linguagem(ns) você já conhecia?

3. Você teve dificuldade em aprender a linguagem Scratch?

4. Você teve dificuldade em utilizar o ambiente virtual de aprendizagem?

5. Você chegou a acessar o ambiente virtual proposto no curso? Se a resposta for 
negativa:  Por  quê?  Se  a  resposta  for  positiva:  O ambiente  virtual  te  ajudou  a 
esclarecer as dúvidas que você teve ao longo do curso? Se a resposta for negativa: 
Por quê?

6. Baseado na sua experiência em sala de aula,  o que você achou da ideia de 
ensinar os seus alunos a programar na linguagem Scratch, a fim de construírem o 
conhecimento dos conteúdos da Matemática à medida que vão programando? Se a 
resposta for positiva: Você pretende levar a linguagem Scratch com conteúdos da 
Matemática para os seus alunos?

7. Você já se sente capaz de criar seus próprios softwares educativos?

8. Você acha que conseguirá utilizar em sala de aula o que foi proposto no curso de 
formação continuada?

9. Você considera que a criação dos seus próprios softwares educativos vai ajudar 
no ensino dos conteúdos de Matemática?

10. Você já havia participado de algum curso sobre a utilização de tecnologias no 
ensino?  Se  a  resposta  for  positiva:  Você  considera  que  o  curso  de  formação 
continuada sobre Scratch, no contexto da Matemática, trouxe algum conhecimento 
novo em relação aos outros cursos que você já havia participado sobre o uso de 
tecnologias em sala de aula? 

11. Depois deste curso, houve alguma mudança na ideia que você tinha sobre o uso 
do computador na sala de aula? 

12. Você teria alguma sugestão para a melhoria do curso sobre o uso da linguagem 
de programação Scratch aplicada ao ensino da Matemática?
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B2 – Entrevista 2 – Para os professores que levaram a proposta do curso 
para os seus alunos.

 
1.  Qual  foi  a  reação  dos seus alunos  no primeiro  contato  com a linguagem de 
programação Scratch?

2.  Como foi  a  atividade que você propôs a eles? Foi  um software desenvolvido 
apenas por você ou seus alunos participaram na criação do software?

3. Qual foi o conteúdo da Matemática que você desenvolveu nesta atividade?

4. Seus alunos tiveram muita dificuldade para realizar a atividade proposta utilizando 
o Scratch?

5. O que mais te surpreendeu durante a realização desta atividade?

6. Na sua opinião, a utilização da linguagem Scratch com seus alunos te ajudou no 
ensino do conteúdo da Matemática que você escolheu para a atividade proposta?

7. Pelo feedback dos seus alunos, você considera que o resultado geral da atividade 
foi satisfatório? Ficou dentro do que você esperava antes de propor a atividade?

8. Você pretende utilizar novamente a linguagem Scratch em outras atividades com 
os seus alunos?
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APÊNDICE C – Atividades Presenciais

C1 – Atividade 1

1. Escreva em linguagem natural o algoritmo para a construção de um quadrado 
cujo tamanho do lado é 100 cm. 

2. Escreva em linguagem natural o algoritmo para a construção de um triângulo 
equilátero cujo tamanho do lado 100 cm. 
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C2 – Atividade 2

USANDO LETRAS NA REPRESENTAÇÃO DE PADRÕES

Observe as sequências de bolinhas e responda as seguintes perguntas:

a) Desenhe as bolinhas que devem ocupar as posições 5 e 6.

b) Preencha a tabela, associando o número de bolinhas com a posição da figura.

c) Quantas bolinhas terá a figura que ocupa a 10ª posição?

d) E a figura que ocupa a 45ª posição?

e) Descreva em palavras, o padrão de formação dessa sequência.

1.  Você acha que o aluno conseguirá escrever a fórmula algébrica da lei de 
formação dos números ímpares ao final do exercício proposto? Justifique a 
sua resposta.

___________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________
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C3 – Atividade 3

1. Utilize o algoritmo do quadrado de lado 100 cm que você escreveu em linguagem 
natural na 1ª atividade para criar um programa que construa um quadrado de lado 
100 passos no ambiente de programação Scratch. 

2. Crie um programa para construir um triângulo equilátero de lado 100 passos no 
ambiente de programação Scratch. 

3.  Crie um programa para construir um triângulo equilátero de lado 100 passos 
inscrito em um quadrado de lado 100 passos. 
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C4 – Atividade 4

1. Sabendo que um número p є N é primo, se p >1 e os únicos divisores positivos 
de p são apenas 1 e p. Escreva em linguagem natural um algoritmo que descobre 
se determinado número fornecido pelo usuário é primo ou não. 
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C5 – Atividade 5

a) MDC entre dois números
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b) Soma da Progressão Aritmética

c) Teorema de Pitágoras ( h² = a² + b² )
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C6 – Atividade 6

1. Utilize o algoritmo dos números primos que você escreveu em linguagem natural 
na  4ª atividade  para  criar  um programa que  descobre se  determinado  número 
fornecido pelo usuário é primo ou não. 
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C7 – Atividade 7

1. Modifique o programa do quadrado de lado 100 cm que você criou no ambiente  
de programação Scratch na aula passada,  de modo que ele solicite  ao usuário a 
medida do lado, para que o programa passe a calcular a área do quadrado.

2. Faça uma nova modificação em seu programa, para que ele solicite ao usuário a 
medida da base e da altura do quadrado. Se o usuário responder valores diferentes 
para a base e altura, pense sobre quais intervenções o seu programa deve fazer, 
para que o usuário perceba que o quadrado possui medidas iguais  tanto  para a 
base quanto para a altura.
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C8 – Atividade 8

1. Leia com atenção as atividades dos  Cadernos do  Professor e do  Aluno sobre 
representação de padrões,  que estão  disponíveis  no  fórum do ambiente  virtual 
referente a atividade que o seu grupo irá utilizar para criar o software educativo. Em 
seguida, descreva com palavras e/ou imagens as ideias que você teve sobre como 
deverá ser o software educativo de vocês. Quais perguntas você faria ao aluno 
neste software, para que ele consiga completar toda a atividade?
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C9 – Atividade 9

RESUMO DA ATIVIDADE – CADERNO DO 8º ANO

1: Encontre outro quadrado cuja área seja o dobro da dele.

2: Na investigação de padrões em sequências numéricas, Pitágoras apoiava-se na 
representação  figurativa  destes  padrões.  Números  figurados  são  aqueles 
representados por determinada configuração geométrica. A forma figurada permite 
observar  a  “anatomia”  da  sequência.  A seguir,  cada  termo  da  sequência  está 
representado por certa disposição de quadradinhos.

a)  Faça a representação figurativa dos próximos dois números da sequência na 
malha abaixo.

b) Associando cada figura ao número de quadradinhos que a compõem, escreva a 
sequência numérica que corresponde à sequência figurativa. Você reconhece os 
termos dessa sequência?

    c)  Observando a sequência figurativa, percebemos que o primeiro elemento é um 
quadrado  de  uma  unidade  de  lado.  Quando  encaixamos  o  segundo  termo  no 
primeiro,  completamos um quadrado cujo  lado tem uma unidade a  mais  que o 
primeiro termo. Numericamente encontramos a seguinte relação: 1 + 3 = 4. 
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d)  Quando encaixamos o terceiro termo nesse quadrado, completamos um novo 
quadrado  que  tem  por  lado,  novamente,  uma  unidade  a  mais  que  o  anterior.  
Numericamente temos: 1 + 3 + 5 = 9. Em cada encaixe em um quadrado de lado x 
obtemos um quadrado maior, de lado x + 1. Repita essa operação com os outros  
termos da sequência. Organize suas anotações e, refletindo um pouco mais sobre 
as condições oferecidas no problema, expresse, em palavras, uma conclusão que 
relacione o quadrado dos números naturais com os números ímpares.

    3: A propriedade encontrada na atividade anterior foi uma das que mais fascinaram 
Pitágoras.

a) Aplique a atividade anterior para encontrar o quadrado do número 13.

b) Como podemos aplicar esse método para determinar a raiz quadrada de um 
número? Aplique-o para o número 64.

c) Verifique que a raiz quadrada de 72 não é um número inteiro.

4:  O problema de traçar ângulos retos foi  resolvido pelos egípcios de modo tão 
engenhoso quanto simples. Eles descobriram que todo triângulo de lados 3, 4 e 5 
unidades  de  comprimento  era  necessariamente  um  triângulo  retângulo,  os 
arquitetos e construtores egípcios usavam uma corda com 13 nós distribuídos em 
intervalos iguais. Dobrando a corda de modo que formasse um triângulo de lados 3, 
4 e 5, e emendando-a pelas extremidades (1º e 13º nós) obtinham um ângulo reto,  
oposto ao lado 5. Pitágoras tomou conhecimento da propriedade do triângulo 3, 4 e 
5.  Seu  espírito  crítico  logo  o  levaria  a  estabelecer  outra  relação  entre  esses 
números. Vamos acompanhar, nesta atividade, um suposto caminho percorrido por 
Pitágoras. Vamos chamar de quadrado geométrico de um segmento a construção 
de um quadrado que tenha esse segmento por lado.
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E vamos chamar  de  quadrado  aritmético o  cálculo  em potência  de  expoente 
quadrado (2) do número que representa a medida daquele lado. Com o número 3, 
encontramos o quadrado aritmético 32 = 9 

a) Em uma folha avulsa, construa os quadrados geométricos dos segmentos de 
medidas: 3, 4 e 5. Pinte de cores diferentes o interior de cada um deles. Calcule os 
quadrados aritméticos dos números 3, 4 e 5 e escreva seus resultados sobre os 
quadrados geométricos. 

b) Analisando os valores dos quadrados aritméticos, podemos concluir uma relação 
entre eles. Tente descobri-la, relatando-a no espaço a seguir.

c) Recorte os quadrados geométricos dos segmentos 3, 4 e 5. Construa na malha 
quadriculada abaixo um triângulo de lados 3, 4 e 5. Acomode, sem sobrepor as 
figuras, sobre cada lado do triângulo,  o quadrado geométrico do segmento que 
corresponde  à  sua  medida.  O  lado  maior  do  triângulo  retângulo  chama-se 
hipotenusa (do grego hypoteinousa – “esticado abaixo”, no lado dos catetos) e os 
outros lados são denominados catetos (do grego kathetos – “coisa perpendicular”). 
Formule uma sentença que combine esses termos com as descobertas feitas sobre 
os quadrados geométricos e aritméticos associados ao triângulo 3, 4 e 5.

5: Com base nos conhecimentos adquiridos até agora, vamos nos tornar discípulos 
de Pitágoras e buscar outros triângulos que possuam a mesma propriedade do 
triângulo 3, 4 e 5, isto é, que formem um triângulo retângulo com lados de medidas 
inteiras e cuja área do quadrado sobre a hipotenusa seja igual à soma das áreas 
dos quadrados construídos sobre os catetos.
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C10 – Atividade 10

RESUMO DA ATIVIDADE –  CADERNO DA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Problema 1: Observe a sequência de  figuras:

a) quantos quadradinhos brancos deverá ter a 6ª figura dessa sequência?

b) escreva  uma  fórmula  que  permita  calcular  a  quantidade  de  quadradinhos 
brancos, em função da posição n  da figura na sequência. (Sugestão: você pode 
organizar os dados em um quadro como o que segue). 

Problema 2: A seguir, estão os primeiros elementos de uma sequência de figuras 
que representam os chamados números quadrangulares. Analise-os e responda as 
questões propostas.

a) Quantos quadrinhos deverá ter o 6º elemento dessa sequência? E o 10º termo?

b) Escreva a expressão do termo geral dessa sequência.
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Problema 3: Observe a figura: 

Nessa  representação,  os  números  escritos  logo  abaixo  da  figura  indicam  a 
quantidade de quadrinhos de cada um desses conjuntos. Sendo assim responda: 

a) Qual é a soma dos números escritos abaixo da 5ª figura?

b) Que relação pode ser estabelecida entre esse resultado e a figura analisada?

c) Utilize os resultados de suas observações para determinar, sem efetuar a adição, 
o resultado de 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15.

     d) Observe as linhas completas da tabela e complete as que estiverem em branco.
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C11 – Atividade 11

ATIVIDADE54 

1. Encontre a lei de formação da sequência acima.

2.  Descreva,  utilizando  cálculos,  palavras  e/ou  desenhos,  as  suas ideias  sobre 
como  deveria  ser  um  software  educativo,  utilizando  essa  sequência.  Quais 
perguntas você faria ao aluno neste software para que ele conseguisse completar a 
atividade? Explique detalhadamente o seu raciocínio. 

OBS: Para responder a  estas questões, você pode se basear nas sugestões das 
atividades com generalização de padrões do Caderno do Professor das escolas 
públicas do Estado de São Paulo.

54 Atividade de generalização de padrões adaptada de Mason (1986, p. 85).
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C12 – Atividade 12

ATIVIDADE55 

Observe a sequência de losangos para responder às perguntas abaixo: 

1. Quantas peças são necessárias para construir um losango de lado 4? E de lado 
50?

2. Supondo que foram utilizadas 324 peças na construção de um dado losango da 
sequência, determine o seu perímetro.

3. Se a medida do lado de um losango for o triplo de outro, como se relacionam:

a) Os perímetros das duas figuras?
b) As áreas das duas figuras?

4. Descreva utilizando cálculos, palavras e/ou desenhos, as suas ideias sobre como 
deveria ser um software educativo utilizando essa sequência. Quais perguntas você 
faria  ao aluno neste  software  para  que ele  conseguisse completar  a  atividade? 
Explique detalhadamente o seu raciocínio.

OBS: Para responder a  estas questões, você pode se basear nas sugestões das 
atividades com generalização de padrões do Caderno do Professor das escolas 
públicas do Estado de São Paulo.
 

55 Atividade de generalização de padrões adaptada de Barbosa (2009, p. 148).
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C13 – Atividade 13

ATIVIDADE56 

A Figura acima representa duas mesas de uma Pizzaria, sendo que a primeira tem 
8 pessoas e 3 pizzas, enquanto a segunda tem 10 pessoas e 4 pizzas.

1. Sabendo-se que  em  uma  das  mesas  foram  colocadas  10  pizzas,  quantas 
pessoas há na mesa?

2. E se fossem 31 pizzas? Quantas pessoas estariam sentadas à mesa?

3. João decidiu comemorar o seu aniversário nesta Pizzaria e convidou 57 pessoas. 
Quantas pizzas ele terá que comprar para a sua mesa? 

4. Descreva utilizando cálculos, palavras e/ou desenhos as suas ideias sobre como 
deveria ser um software educativo, utilizando a sequência que surge à medida que 
o número de pessoas e de pizzas cresce. Quais perguntas você faria ao aluno 
neste  software,  para  que  ele  conseguisse completar  a  atividade?  Explique 
detalhadamente o seu raciocínio. 

OBS: Para responder a  estas questões, você pode se basear nas sugestões das 
atividades com generalização de padrões do Caderno do Professor das escolas 
públicas do Estado de São Paulo. 

56 Atividade de generalização de padrões adaptada de Barbosa (2009, p. 139).
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APÊNDICE D – Materiais de Apoio dos Cursos

D1 – Algoritmo em Linguagem Natural com o Uso da Matemática

Exemplo: Dado um número x є N* fornecido pelo usuário, diga se ele é par ou ímpar.

Algoritmo em Linguagem Natural:

Sendo x є N* um número fornecido pelo usuário.
Calcule o resto da divisão do número x por 2. 
Se o resto da divisão do número x por 2 for igual a zero, o número x é par. 
Senão, o número x é ímpar.

Algoritmo Representado no Fluxograma
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D2 – Algoritmo em Linguagem Natural sem o Uso da Matemática

Exemplo de Algoritmo em Linguagem Natural: Receita de Brigadeiro de Micro-ondas.

Passo 1. Despeje 200 ml de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 
colher de sobremesa de manteiga em uma vasilha de vidro alta, própria para micro-ondas.
Passo 2.  Misture tudo e leve ao forno micro-ondas, em potência alta 100% por 5 minutos. 
Passo 3. Retire do forno micro-ondas,  misture a massa e verifique se ela já está com 
consistência de brigadeiro. Se estiver pronto, vá para o Passo 5.  Se ainda não estiver 
pronto, vá para o Passo 4. 
Passo 4. Coloque o recipiente novamente no forno micro-ondas por mais 2 minutos. Em 
seguida, volte para o Passo 3. 
Passo 5.  Espere a massa esfriar, modele em formato de bolinhas e em seguida, passe 
granulado nelas.

Algoritmo Representado no Fluxograma
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D3 – Apresentação dos Principais Comandos da Linguagem Scratch 

Figura 1 – Tela inicial do ambiente de programação Scratch

1. Categorias de  comandos: Movimento,  Aparência,  Som,  Caneta,  Variáveis, 
Eventos, Controle, Sensores, Operadores, Mais Blocos; 

2.  Comandos: existem várias opções de comandos para cada uma das categorias 
do item nº 1; 

3.  Área de edição que se modifica de acordo com a aba selecionada no item nº 9; 

4.  Área para a seleção, edição ou criação do(s) Sprite(s) e do(s) palco(s);

5.  Palco: local onde visualizamos o(s) Sprite(s); 

6.  Botões para iniciar (cor verde) e parar (cor vermelha) o programa; 

7.  Botões para alterar o tamanho de visualização do palco na tela;
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8.  Botões para editar o Sprite no palco: duplicar, apagar, aumentar e encolher;

9.  Abas para as opções roteiros (categorias de comandos), fantasias e sons;

10. Menu principal do ambiente de programação;

11. Botão para mudar o idioma do programa.

O  Quadro  1,  a  seguir, possui  a  descrição  dos  comandos  da  linguagem 

Scratch que serão utilizados nos exemplos mostrados nos Apêndices D4 e D5.

Quadro 1 – Comandos Básicos do Scratch

Comandos Descrição dos comandos

Inicia o programa quando a bandeira verde for clicada.

Mostra o texto especificado na tela pelo tempo que foi 
definido.

Apresenta uma pergunta na tela e espera pela resposta 
digitada pelo usuário.

Armazena nesta variável o valor digitado pelo usuário 
ao responder uma pergunta usando o teclado.

Operação de adição de dois valores.

Retorna  o  quociente  (com uma casa  decimal)  do  1º 
valor pelo 2º.

Verifica se o 1º valor é igual ao 2º.

Verifica se o 1º valor é maior que o 2º.

Retorna o resto da divisão do 1º valor pelo 2º.

Verifica  se,  pelo  menos,  uma  das  duas  condições 
dadas estão satisfeitas. Retornando um valor booleano 
Verdadeiro ou Falso. 

Permite criar uma variável.
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Altera o valor de uma variável.

Possui armazenado o valor atual de uma variável.

Permite criar uma lista.

Possui armazenado todos os valores de uma lista.

Insere na lista um valor em uma posição especificada.

Recupera o  valor da lista que está em uma posição 
especificada.

Se a condição dada for satisfeita, executa os comandos 
do bloco se, caso contrário, executa os comandos do 
bloco senão.
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D4 – Criação e Utilização de Variáveis no Scratch 

Inicialmente,  criaremos  um  exemplo  em  que,  dadas as  variáveis  A e  B, 
determinaremos o valor de C, sabendo que C = A + B. Neste caso, a primeira coisa 
que  devemos  fazer  é  criar  as  três  variáveis.  Para  isso,  basta  clicar  no  item 
“variáveis” (Figura 1  do Apêndice D3),  depois, no botão “criar uma Variável”,  em 
seguida, digitar o nome da variável e,  finalmente, clicar no botão “Ok” (Figura 2). 
Repita esse procedimento para as variáveis A, B e C.

Figura 2 – Criação das variáveis

Depois da criação das variáveis A, B e C, vamos escrever um programa que 

dados A= 15 e B= 20, deve calcular  C = A + B.  A Figura 3,  mostra  os comandos 

utilizados na atribuição de valores para as variáveis A e B;

Figura 3 – Processo de atribuição de valores as variáveis

Na  Figura  4,  temos  todos  os  comandos  do programa  proposto.  Nele, 

podemos ver que A recebeu o valor 15,  B recebeu o valor 20 e para a variável C 

calcular a soma entre A e B tivemos que clicar no item “Operadores” (Figura 1 do 

Apêndice D3), arrastar o operador soma e, em seguida, clicar no item “Variáveis” 

(Figura  1  do Apêndice  D3) para  arrastar  as  variáveis  A e  B até os  campos do 

operador soma, como pode ser visto na Figura 4.
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Figura 4 – Comandos do programa

A Figura 5 apresenta o resultado que será mostrado na tela do computador 

ao executarmos esse programa.

Figura 5 – Resultado do programa

No próximo exemplo, vamos aproveitar o programa que acabamos de criar 

para adicionar uma pequena mudança. Dessa vez, os valores das variáveis  A e B 

serão definidos pelo usuário. Observe essa mudança nos comandos mostrados na 

Figura 6.

Figura 6 – Comandos do programa

Podemos perceber que as diferenças desse exemplo em relação ao outro se 

concentram no fato de o usuário poder digitar o valor das variáveis A e B. Para isso, 
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clicamos no item “Sensores”  (Figura 1  do Apêndice D3) e utilizamos o comando 

“pergunte [Digite o valor da variável A/B] e espere”, que serve para perguntar 

algo ao usuário e capturar a resposta dada por ele no comando “resposta”. Depois, 

fizemos “mude A para <resposta>” e “mude B para <resposta>”. Note que o valor 

da variável C continuou igual ao do exemplo anterior (C=A+B). No final, adicionamos 

o comando “diga” para que o Sprite possa falar ao usuário o valor de C. Além disso, 

no começo do programa fizemos “mude A, B e C para 0 (zero)”, para garantir que o 

programa irá executar corretamente o cálculo da variável  C, utilizando apenas os 

valores fornecidos pelo usuário.

Agora vamos alterar o programa mostrado na Figura 6, para que ele guarde 

em uma variável Lista os valores de A e B fornecidos pelo usuário e, em seguida, 

faça o cálculo da variável C, a partir dos valores (A e B) que foram armazenados na 

Lista. 

Neste caso, a primeira coisa que devemos fazer é criar uma lista. Para isso, 

clique no item “Variáveis”  (Figura 1  do Apêndice D3) e no botão “Cria uma lista”, 

em seguida, dê um nome para a sua lista e clique no botão “Ok”. Neste exemplo, o 

nome que demos à lista foi  Lista.  Os comandos desse novo programa podem ser 

vistos na Figura 7.

Figura 7 – Comandos do programa

O que ocorre ao executarmos o programa mostrado na Figura 7 é o seguinte: 

primeiro todos os itens da variável Lista são apagados e a variável C é zerada para 

garantir que o programa irá executar corretamente o cálculo, utilizando apenas os 
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dados fornecidos pelo usuário. Em seguida, o programa pergunta ao usuário o valor 

da variável A, guardando esse valor na 1ª posição da Lista. Depois, ele pergunta o 

valor da variável B que será guardado na 2ª posição da Lista. Feito isso, a variável 

C vai receber o valor da 1ª posição da Lista + o valor da 2ª posição da Lista. Por 

fim, o programa vai mostrar na tela do computador o valor da variável C que acabou 

de ser calculado.
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D5 – Utilização de Operadores e da Condicional Se-Senão

Neste exemplo, veremos um programa que, dado um número Natural N*,  é 

informado ao usuário se esse número é par ou ímpar. Os comandos desse programa 

podem ser vistos na Figura 8.

Figura 8 – Comandos do programa

O que ocorre ao executarmos o programa mostrado na Figura 8 é o seguinte: 

inicialmente,  o  usuário  fornece  o  valor  de  N  que  fica  guardado  no  comando 

“resposta”. Em seguida, o programa testa se esse valor, quando dividido por 2, tem 

resto igual a zero. Para isso, ele utiliza comandos que estão no item “Operadores” 

(Figura 1 do Apêndice D3) “resto de [ ] por [ ]” = [ ]” e no item “Controle” (Figura 1 

do Apêndice D3) Se-Senão. Caso esse teste seja verdadeiro, será mostrada a frase 

“O número N é Par”, senão “O número N é ímpar”.

No próximo exemplo,  calcularemos a média de um aluno, a partir  de três 

notas  fornecidas  pelo  usuário.  Sabendo  que  a  média  necessária  para  ele  ser 

aprovado  é, no  mínimo, 7.0,  o  programa  irá  dizer  se  o  aluno  está  aprovado, 

reprovado ou  em recuperação, a partir do cálculo da média. Os comandos  desse 

programa podem ser vistos na Figura 9.
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Figura 9 – Comandos do programa

O que ocorre ao executarmos o programa mostrado na Figura 9 é o seguinte: 

primeiro, esse programa pede que o usuário forneça cada uma das três notas do 

aluno e vai  atribuindo essas respostas nas variáveis  nota1,  nota2 e  nota3.  Em 

seguida, ele usa os operadores “[ ] / [ ]”, “[ ] + [ ]”, “[ ] + [ ]” para atribuir à variável 

média o valor [( nota1 + nota2 + nota3 ) / 3]. Após o cálculo da média, o programa 

utiliza dois pares de Se-Senão para fazer o seguinte teste:

     Se média maior ou igual a 7 → “O aluno está Aprovado”;

     Senão, Se média maior ou igual a 5 → “O aluno está em recuperação”

Senão,

“O aluno está reprovado”

OBS¹: No  caso  do  Se  média  maior  ou  igual  a  5  →  “O  aluno  está  em 

recuperação”, além da média ser maior ou igual a 5, ela também é menor que 7,  
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porque se fosse maior o programa nem teria chegado a esse “Se”, pois teria dado 

como resposta o “Se” anterior em que o aluno é aprovado.

OBS²: No caso do Senão → “O aluno está reprovado”, quando o programa chega 

a  este  “Senão”,  indica  que  a  média  do  aluno  é  menor  que  5,  então  ele  está 

reprovado.
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APÊNDICE E – Softwares Educativos dos Professores

E1 – Tela e Código Fonte do 1º Software Educativo do 1º Curso

As Figuras 1, 2 e 3, a seguir, retratam uma tela do programa e dois exemplos 
do  código  fonte  na  linguagem  Scratch,  respectivamente,  de  uma  das  fases  do 
software  educativo  desenvolvido  pelos  sujeitos  S01  e  S05,  a  partir  da  atividade 
mostrada no Apêndice C10.

Figura 1 – Tela do 1º Software Educativo do 1º Curso
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A seguir, partes do código fonte que compõe a fase retratada na Figura 1.

Figura 2 – 1º Exemplo de Código do 1º Software Educativo do 1º Curso
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Figura 3 – 2º Exemplo de Código do 1º Software Educativo do 1º Curso
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E2 – Tela e Código Fonte do 2º Software Educativo do 1º Curso

As Figuras 4 e 5, a seguir, retratam uma tela do programa e um exemplo do 
código fonte na linguagem Scratch, respectivamente, de uma das fases do software 
educativo desenvolvido pelos sujeitos S02 e S03, a partir da atividade mostrada no 
Apêndice C09.

Figura 4 – Tela do 2º Software Educativo do 1º Curso
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A seguir, parte do código fonte que compõe a fase retratada na Figura 4.

Figura 5 – Exemplo de Código do 2º Software Educativo do 1º Curso
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E3 – Tela e Código Fonte do 1º Software Educativo do 2º Curso

As Figuras 6 e 7, a seguir, retratam uma tela do programa e um exemplo do 
código fonte na linguagem Scratch, respectivamente, de uma das fases do software 
educativo desenvolvido pelo sujeito S07, a partir da atividade mostrada no Apêndice 
C11.

Figura 6 – Tela do 1º Software Educativo do 2º Curso
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A seguir, parte do código fonte que compõe a fase retratada na Figura 6.

Figura 7 – Exemplo de Código do 1º Software Educativo do 2º Curso
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E4 – Tela e Código Fonte do 2º Software Educativo do 2º Curso

As Figuras 8 e 9, a seguir, retratam uma tela do programa e um exemplo do 
código fonte na linguagem Scratch, respectivamente, de uma das fases do software 
educativo desenvolvido pelo sujeito S09, a partir da atividade mostrada no Apêndice 
C11.

Figura 8 – Tela do 2º Software Educativo do 2º Curso
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A seguir, parte do código fonte que compõe a fase retratada na Figura 8.

Figura 9 – Exemplo de Código do 2º Software Educativo do 2º Curso
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E5 – Tela e Código Fonte do 3º Software Educativo do 2º Curso

As Figuras 10 e 11, a seguir, retratam uma tela do programa e um exemplo do 
código fonte na linguagem Scratch, respectivamente, de uma das fases do software 
educativo desenvolvido pelo sujeito S08, a partir da atividade mostrada no Apêndice 
C12.

Figura 10 – Tela do 3º Software Educativo do 2º Curso
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A seguir, parte do código fonte que compõe a fase retratada na Figura 10.

Figura 11 – Exemplo de Código do 3º Software Educativo do 2º Curso
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E6 – Tela e Código Fonte do 4º Software Educativo do 2º Curso

As Figuras 12 e 13, a seguir, retratam uma tela do programa e um exemplo do 
código fonte na linguagem Scratch, respectivamente, de uma das fases do software 
educativo desenvolvido pelo sujeito S10, a partir da atividade mostrada no Apêndice 
C13.

Figura 12 – Tela do 4º Software Educativo do 2º Curso
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A seguir, parte do código fonte que compõe a fase retratada na Figura 12.

Figura 13 – Exemplo de Código do 4º Software Educativo do 2º Curso
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APÊNDICE F – Revisão Sistemática

Neste  apêndice,  serão  descritas  as  etapas  que  foram executadas  para  a 

revisão sistemática de literatura deste trabalho.

1 Introdução

A  revisão  sistemática  é  uma  forma  de  identificar,  avaliar  e  interpretar 

pesquisas disponíveis e relevantes a uma determinada questão ou área de interesse 

(KITCHENHAM, 2004). O que diferencia as revisões sistemáticas das tradicionais é 

o  rigor  empregado  durante  o  processo  da  pesquisa  bibliográfica.  Segundo 

Kitchenham (2004),  as  três  principais  etapas de uma revisão sistemática  são:  o 

planejamento; a realização da revisão; e a apresentação dos resultados.

A fase do planejamento inclui  a identificação dos objetivos da revisão e a 

definição  das  estratégias que  serão  empregadas  para  encontrar  os  trabalhos 

relevantes.  Nesta revisão,  foram utilizadas as seguintes estratégias: escolha dos 

portais onde seriam realizadas as buscas; definição das palavras-chave que seriam 

utilizadas;  e  a  determinação  dos  critérios  de  seleção  dos  trabalhos que 

determinariam a inclusão ou a exclusão de um trabalho. 

Após a fase de planejamento, essas estratégias foram executadas na fase 

seguinte,  denominada  realização  da  revisão. Por  fim,  foram  apresentados os 

resultados da revisão sistemática,  que correspondem a uma lista com os trabalhos 

que foram selecionados.

2 Planejamento

Inicialmente, foram definidos os objetivos da revisão sistemática que estão 

descritos, a seguir, na ordem em que foram pesquisados:

1) Identificar  pesquisas  que  abordem  a  generalização  de  padrões  na 

Matemática com alunos ou na formação de professores, utilizando softwares com 

abordagem construcionista. 

2) Buscar  pesquisas  sobre  a  formação  de  professores  para  o  uso  de 

linguagens de programação no ensino da Matemática. 
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Em seguida, foram definidos os critérios de inclusão e exclusão dos estudos 

que seriam encontrados. O Quadro 1, a seguir,  apresenta os critérios que foram 

adotados para cada um dos objetivos.

Quadro 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão das Pesquisas

Objetivos
Critérios

Inclusão Exclusão

1) Identificar  pesquisas 
que  abordem  a 
generalização  de  padrões 
na Matemática com alunos 
ou  na  formação  de 
professores,  utilizando 
softwares com abordagem 
construcionista. 

2) Buscar pesquisas sobre 
a formação de professores 
para o uso de linguagens 
de programação no ensino 
da Matemática. 

Trabalhos  com  data  de 
publicação  a  partir  de 
1980.

Trabalhos  anteriores  a 
1980.

Os  documentos  devem 
estar  disponíveis  no 
Google  Acadêmico  ou  no 
Portal da Capes.

Trabalhos em que não foi 
possível a identificação do 
local de publicação.

Os  artigos,  teses  e 
dissertações  devem  estar 
no  idioma  Inglês  ou 
Português. 

Livros  digitais  não  devem 
fazer  parte  dessa 
pesquisa. 

O trabalho deve descrever 
de  forma  detalhada  as 
fases  e  os  resultados  da 
pesquisa.

Trabalhos  cuja  descrição 
seja  insuficiente  para  a 
compreensão  dos 
procedimentos  utilizados 
durante a pesquisa.

Trabalhos  devem  conter 
pesquisas  realizadas  com 
alunos  e/ou  professores 
que  atuem  em  séries 
equivalentes  ao  Ensino 
Fundamental II ou Médio.

Pesquisas  realizadas  com 
alunos  e/ou  professores 
que  atuem  no  Ensino 
Fundamental I ou no Nível 
Superior  serão 
descartadas.

Como estratégia para a realização das buscas pelos trabalhos, definimos que 

o portal dos Periódicos da Capes57 e o Google Acadêmico58 seriam utilizados para a 

busca de artigos, teses e dissertações nos idiomas inglês e português. A seguir, o 

Quadro 2 apresenta a lista das palavras-chave que foram utilizadas nas buscas.

57 Site: http://www.periodicos.capes.gov.br
58 Site: http://scholar.google.com.br
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Quadro 2 – Palavras utilizadas na busca dos trabalhos

Objetivos
Palavras

Português Inglês

1) Identificar  pesquisas 
que  abordem  a 
generalização  de  padrões 
na Matemática com alunos 
ou  na  formação  de 
professores,  utilizando 
softwares com abordagem 
construcionista.

"padrões na matemática" 
+"sequências numéricas"

"generalization patterns" 
+"Mathematics"

"generalization"+ 
"numerical 

sequences"+"Mathematics”

"generalização de 
padrões"+"matemática"

"generalization patterns" 
+"algebra" 

"matemática"+"software"+"
construcionista"+"generaliz

ação"

"mathematics"+"software"+
"generalization"+"construct

ionism"

"mathematics"+"software"+
"generalization"+"microwor

ld" 

2) Buscar pesquisas sobre 
a formação de professores 
para o uso de linguagens 
de programação no ensino 
da Matemática. 

“formação de professores” 
+”ensino de matemática” 

+”linguagem de 
programação”

"teacher training" + 
"programming language" 
+"Mathematics Learning”

"formação de professores" 
+"ensino de matemática" 

+"Scratch" 

"teacher training" + 
"programming language" 

+"Mathematics instruction”

"formação de professores" 
+"ensino de matemática" 

+"linguagem Logo"

"teacher training" + 
"programming language" 
+"teaching mathematics”

3 Realização e Resultados da Revisão Sistemática 

A  realização  da  pesquisa  bibliográfica  sistemática  ocorreu  entre  14  de 

novembro  e 31 de dezembro de 2014,  tendo  sido  retornadas 3713 ocorrências. 

Devido ao grande número de ocorrências, inicialmente, foi  feita uma análise pelo 

título, palavras-chave e/ou o resumo, resultando na pré-seleção de 147 trabalhos 

que foram lidos integralmente, até que fosse possível identificar se eles estavam de 

acordo  com os  critérios  descritos  no  Quadro  1.  Feito  isso, restaram 18 artigos 

selecionados. 
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O Quadro 3,  a  seguir,  apresenta  o detalhamento  do número de trabalhos 

encontrados,  pré-selecionados  e  selecionados  para  cada  um dos  dois  objetivos, 

após a realização de buscas com a utilização das palavras-chave apresentadas no 

Quadro 2.

Quadro 3 – Quantitativo de Trabalhos da Revisão Sistemática 

Objetivos Base
Trabalhos 

Encontrados
Trabalhos

 Pré-Seleção59
Trabalhos

Selecionados

1) Identificar pesquisas 
que  abordem  a 
generalização  de 
padrões  na 
Matemática  com 
alunos ou na formação 
de  professores, 
utilizando  softwares 
com  abordagem 
construcionista. 

Google 
Acadêmico 
(Português)

554 33 6

Google 
Acadêmico 

(Inglês)

1997 30 1

Portal 
CAPES

(Português)

40 9 1

Portal 
CAPES
(Inglês)

60 9 1

2)  Buscar  pesquisas 
sobre  a  formação  de 
professores para o uso 
de  linguagens  de 
programação  no 
ensino da Matemática. 

Google 
Acadêmico 
(Português)

452 21 3

Google 
Acadêmico 

(Inglês)

502 36 2

Portal 
CAPES

(Português)

15 3 3

Portal 
CAPES
(Inglês)

93 6 1

Nº Total de Trabalhos 3713 147 18

Nesta  pesquisa,  primeiro  realizamos  as  buscas  no  Google  Acadêmico, 

utilizando as palavras-chave descritas no Quadro 2, nos idiomas português e inglês, 

considerando que essas palavras poderiam estar em qualquer lugar dos trabalhos. 

Em seguida, fizemos o mesmo procedimento no portal de periódicos da CAPES. 

59 Na pré-seleção, estão os trabalhos que aparentam estar de acordo com o objetivo da busca, mas ainda não 
foram submetidos a todos os critérios de inclusão e exclusão, definidos no Quadro 1.
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Por  não  termos  utilizado  nenhum  software  de  apoio  para  gerenciar  as 

referências, não foi possível informar o número total de trabalhos encontrados no 

Google Acadêmico e no Portal da CAPES que eram repetidos, mas garantimos que 

entre os trabalhos selecionados não há repetição. 

Quando um trabalho selecionado aparecia no Portal da CAPES e no Google 

Acadêmico, optávamos por computá-lo como sendo do Google Acadêmico.  A lista 

com todos os trabalhos que foram selecionados estão no Quadro 4, a seguir.  Eles 

estão de acordo com os critérios de inclusão e exclusão elencados no Quadro 1.

Quadro 4 – Lista de Selecionados na Revisão Sistemática 

Objetivos Base Referência dos Trabalhos

1) Identificar  pesquisas 
que  abordem  a 
generalização  de  padrões 
na Matemática com alunos 
ou  na  formação  de 
professores  utilizando, 
softwares com abordagem 
construcionista. 

Google 
Acadêmico 
(Português)

(FARIA,  2012),  (MINELI,  2012), 
(CONCEIÇÃO,  2012),  (FARIA; 
MALTEMPI,  2012,  2011),  (CUNHA, 
2010), 

Google 
Acadêmico 

(Inglês)

(MAVRIKIS et al., 2012)

Portal CAPES
(Português)

(TREVISANI, 2012)

Portal CAPES
(Inglês)

(NOSS; HEALY; HOYLES, 1997)

2) Buscar pesquisas sobre 
a formação de professores 
para  o  uso de linguagens 
de programação no ensino 
da Matemática.

Google 
Acadêmico 
(Português)

(YONEZAWA;  KONSIANSKI;  FILHO, 
2013),  (AFINI;  JR  SOUZA;  CARDOSO, 
2013), DRISOSTES (2005)

Google 
Acadêmico 

(Inglês)

(FREUDENTHAL  et  al.,  2013), 
(KYNIGOS, 2007)

Portal CAPES
(Português)

(VECCHIA,  2012),  (OLIVEIRA; 
SCHERER,  2013),  (BALDOVINOTTI, 
2011) 

Portal CAPES
(Inglês)

(STEVENS; TO; HARRIS; DWYER, 2008)
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ANEXOS – TERMOS DE CONSENTIMENTO 

ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título  da  Pesquisa:  A  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  NA  CRIAÇÃO  DE 

MICROMUNDOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Nome do Pesquisadora da Pesquisa: Ana Karina de Oliveira Rocha

O(A) senhor(a) foi convidado(a) a participar do Projeto de Pesquisa intitulado 

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CRIAÇÃO DE MICROMUNDOS PARA A 

FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  DE  MATEMÁTICA por  ser  professor  de 

Matemática  do Ensino Fundamental  II  e/ou  Médio.  As informações a  seguir  são 

fornecidas para sua participação no projeto de formação e pesquisas que tem por 

objetivo:  desenvolver  e  analisar  o  processo  de  construção  de  um  núcleo 

investigativo  com e sobre  o  trabalho  docente  do  professor  de  Matemática,  com 

vistas à reconstrução da prática pedagógica e, consequentemente, a melhoria dos 

processos  de  ensino  e  de  aprendizagem de  conteúdos  estruturantes  do  Ensino 

Fundamental  II  e  Médio.  Consideramos  sua  contribuição  fundamental  para  a 

produção de conhecimento da área de Educação Matemática.

Eu, Ana Karina de Oliveira Rocha, pesquisadora desse Projeto de Pesquisa e 

Formação vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Bandeirantes Anhanguera, Campus Maria Cândida, sou responsável 

pela equipe de pesquisa que nele atua. Em qualquer momento do estudo, o(a) Sr.(a)  

terá acesso para esclarecimento de eventuais dúvidas.  Os contatos poderão ser 

feitos por telefone (11) 98348-XXXX ou via e-mail anakarina [at] ufs [dot] br.

O material coletado durante o projeto, as atividades realizadas, as gravações 

de  áudio  e  vídeo,  as  transcrições,  os  registros  escritos,  são  estritamente 

confidenciais.  Somente  os  pesquisadores  terão  conhecimento  dos  dados.  Os 

participantes  terão  seus  nomes  trocados  por  pseudônimos  preservando  o  sigilo 

sobre sua identidade. 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados para publicações em 

periódicos,  livros,  eventos  científicos,  cursos  e  outras  divulgações 

acadêmico-científicas.  A  veiculação  de  imagem  de  sujeitos  em  divulgações 

mailto:nielce.lobo@aedu.com


217
científicas só será realizada com o consentimento dos envolvidos.

A qualquer participante é garantida a liberdade de se recusar a participar e 

ainda  se  recusar  a  continuar  participando  em  qualquer  fase  da  pesquisa,  sem 

qualquer  prejuízo.  A participação  no  Projeto  de  pesquisa  não  traz  complicações 

legais aos participantes. Ressaltamos que, de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, toda pesquisa envolvendo seres humanos apresenta 

riscos, entretanto neste Projeto os riscos são mínimos, por exemplo, pode haver 

desconforto  ao  responder  as  questões  ou  algum  constrangimento  pessoal  ao 

participar das discussões sobre os aspectos didáticos dos conteúdos matemáticos 

que  estão  sendo  tratados.  Nenhum dos  procedimentos  usados  oferece  riscos  à 

dignidade  e  os  procedimentos  adotados  obedecem  aos  Critérios  da  Ética  em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº. 196/96. Não há despesas 

pessoais  para  o  participante  em  qualquer  fase  do  estudo,  assim  como  não  há 

compensação financeira relacionada à sua participação.

A  participação  nesta  pesquisa  e  nas  reuniões  presenciais  semanais  ou 

quinzenais do projeto, assim como as aplicações de atividades em sala de aula não 

trará  nenhum  benefício  direto,  entretanto,  esperamos  que,  como  retorno  os 

participantes  tenham  a  oportunidade  de  participar  em  uma  formação  que  pode 

contribuir  para seu desenvolvimento profissional  e para as práticas pedagógicas. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer  fase do estudo, 

assim como não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Entendo que fui convidado(a) a participar como voluntário(a) dessa pesquisa 

e acredito ter sido suficientemente informado(a) segundo o que li  e o que me foi  

explicado a respeito da mesma. Ficaram claros para mim quais os propósitos do 

estudo, as garantias de confidencialidade, o uso de imagens e de comunicações 

orais e escritas feitas por mim, exclusivamente para as pesquisas vinculadas ao 

Projeto de Pesquisa intitulado A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CRIAÇÃO DE 

MICROMUNDOS  PARA A FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  DE  MATEMÁTICA. 

Entendo que minha participação é isenta de despesas ou reembolsos
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Eu,___________________________________________________________, 

concordo  voluntariamente  em  participar  deste  estudo  e  poderei  retirar  o 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido com a minha participação 

nele.

Assinatura do participante: ______________________________________________

RG:_________________________________

Declaro  que  obtive  de  forma  apropriada  e  voluntária  o  Consentimento  Livre  e 

Esclarecido deste colaborador para a participação neste estudo.

Assinatura do pesquisador responsável pelo estudo.

____________________________________

São Paulo,  ___/___/______.
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ANEXO 2 – Termo de Autorização de Uso de Imagem

Título  da  Pesquisa:  A  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  NA  CRIAÇÃO  DE 

MICROMUNDOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Nome da Pesquisadora da Pesquisa: Ana Karina de Oliveira Rocha 

Eu,  ______________________________________________________________, 

portador(a)  de  cédula  de  identidade  nº  ______________________,  autorizo  a 

pesquisadora Ana Karina de Oliveira Rocha e a sua equipe oficialmente inseridos no 

Projeto de Pesquisa intitulado A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CRIAÇÃO DE 

MICROMUNDOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA a 

gravarem em vídeo as imagens, tirar fotos e depoimentos dos professores durante 

os  encontros referentes ao desenvolvimento do  referido Projeto de Pesquisa e  a 

veicular  em  qualquer  meio  de  comunicação  para  fins  didáticos,  de  pesquisa  e 

divulgação de conhecimento científico sem quaisquer ônus e restrições.

Fica  ainda  autorizada,  de  livre  e  espontânea  vontade,  para  os  mesmos fins,  a 

cessão  de  direitos  da  veiculação,  não  recebendo  para  tanto  qualquer  tipo  de 

remuneração.

Assinatura do participante:______________________________________________

RG:___________________________________

Declaro  que  obtive  de  forma  apropriada  e  voluntária  o  Consentimento  Livre  e 

Esclarecido deste colaborador para a participação neste estudo.

Assinatura do pesquisador responsável pelo estudo.

____________________________________

São Paulo,  ___/___/______


