
Coleção Pós-Graduação da UNIR

Enoque da Silva Reis
(Organizador)

Pesquisas do PPGEM que 
tratam do processo de 

ensino-aprendizagem da 
Matemática



Pesquisas do PPGEM que tratam do 

processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática

Enoque da Silva Reis
(Organizador)



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Reitora

Vice-Reitor 

Marília Lima Pimentel Cotinguiba

Patrícia Goulart Tondineli 

Quesler Fagundes Camargos 

Auxiliadora dos Santos Pinto

Marcele Regina Nogueira Pereira

José Juliano Cedaro

COMISSÃO CIENTÍFICA

Editora Filiada

Edufro - Editora da Universidade Federal de Rondônia
BR 364, Km 9,5
Campus Unir

76801-059 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 2182-2175
www.edufro.unir.br

edufro@unir.br

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Presidente Lou-Ann Kleppa

Ariana Boaventura Pereira 

Carlos Alexandre Trubiliano

Eliane Gemaque Gomes Barros

Gean Carla Silva Sganderla

Leandro Soares Moreira Dill

Márcio Secco

Marli Lúcia Tonatto Zibetti

Pedro Ivo Silveira Andretta

Ricardo Gilson da Costa Silva

Xênia de Castro Barbosa

CONSELHO EDITORIAL



Porto Velho - RO

Coleção Pós-Graduação da UNIR

Pesquisas do PPGEM que tratam do 

processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática

Enoque da Silva Reis
(Organizador)



© 2021 by Enoque da Silva Reis, (Organizador)
Esta obra é publicada sob a Licença Creative Commons Atribuição-Não

Comercial 4.0 Internacional.

Capa:
Lidiomar Casteluber da Silva
Priscila Miranda Engelhardt 

Revisão:
Marília Lima Pimentel Cotinguiba

Projeto gráfico:
Edufro - Editora da Universidade Federal de Rondônia

Diagramação:
Rosivan Diagramação & Artes Gráficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)  

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UNIR 
                  

        F981 Fundação Universidade Federal de Rondônia. 
 

     Pesquisas do PPGEM que tratam do processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 
/ organização Enoque da Silva Reis. Porto Velho, RO: Coleção Pós-Graduação da UNIR 
EDUFRO, 2021. 

                                
178 p.; il. 
 
ISBN: 978-65-87539-65-2 (digital) 
DOI: 10.47209/ 978-65-87539-65-2 

 
 

1. Produção científica. 2. Trabalhos de conclusão de curso - Matemática. 3. Ensino da 
Matemática. 4. Ensino-aprendizagem. I. Reis, Enoque da Silva. II. Titulo. III. Fundação 
Universidade Federal de Rondônia. 

                                                                                                  
                                                                                                        CDU 377:51(811.1) 

 
Bibliotecário Luã Silva Mendonça                                         CRB 11/905 

 
 
 

 



Sumário

7 APRESENTAÇÃO

8 UM ESTUDO SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGI-
COS DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO SOBRE AS TDIC NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

 Danielly da Silva Francisco

 Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

 Nerio Aparecido Cardoso

 Enoque da Silva Reis

24 MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISAS 
EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O MODELO 
DOS CAMPOS SEMÂNTICOS

 Luis Enrique Fernandes da Silva

 Debora Cristina Gerola da Cruz 

 Lenilson Sergio Candido

45 UMA ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE O PRO-
CESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
NO BRASIL (2000 - 2020)

 José Carlos de Almeida

 Marcia Rosa Uliana

69 UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO MATEMÁ-
TICA EM DISSERTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA GESTAR II

 Daiane Gomes da Silva

 Sérgio Candido de Gouveia Neto

 Cristiane Talita Gromann de Gouveia



83 SISTEMA DE ATIVIDADE DE UM CURSO HÍBRIDO FLEX 
DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MEDIADO PELO  
SOFTWARE MAPLE

 Hailton César Alves dos Reis

 Ewerton Rodrigues Andrade

 Liliane da Silva Coelho Jacon

100 AULAS REMOTAS DE MATEMÁTICA DURANTE A PANDE-
MIA: UMA REALIDADE DOS DOCENTES DA REDE PÚBLICA 
DE JI-PARANÁ (RO)

 Diléia da Silva Brun Scatamburlo 

 Lenilson Sergio Candido

123 ENSINO DE MATEMÁTICA NA AULA INVERTIDA: UM ESTUDO 
NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA 

 Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

 Dânlei de Oliveira Preato

141 UMA POSSIBILIDADE DE ESTUDAR EQUAÇÕES DO PRIMEI-
RO GRAU A PARTIR DAS RELAÇÕES ENTRE A MÚSICA E A 
MATEMÁTICA

 Hemerson Milani Mendes

 Enoque da Silva Reis

154 O ENSINO DA LINGUAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DA LEI-
TURA E ESCRITA

 Debora Cristina Gerola da Cruz

 Luis Enrique Fernandes da Silva

 Lenilson Sergio Candido

170 SOBRE OS AUTORES



7

APRESENTAÇÃO

O e-book Pesquisas do PPGEM que tratam do processo de ensino-aprendi-
zagem da Matemática, idealizado no Programa de Pós-graduação stricto sensu 
em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR), campus de Ji-Paraná, conta com a participação de diversos pesquisa-
dores e está dividido em 9 capítulos.

Nesta obra, são apresentados resultados de pesquisas, reflexões, olha-
res e perspectivas sobre a Educação Matemática em diversas vertentes, como 
Educação Inclusiva, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s) na 
Educação Matemática, História da Educação Matemática e elementos meto-
dológicos do ensino híbrido.

É possível observar a atualidade das temáticas inseridas nesta obra, 
buscando, assim, provocar o leitor a refletir, dentre muitos elementos, 
em especial, sobre as práticas docentes ligadas ao processo de ensino e 
aprendizagem de Matemática.

Entendemos que ações como essa oportunizam a socialização de in-
formações construídas no campo da Educação Matemática no âmbito glo-
bal, local e regional, evidenciando o 1º Programa de Mestrado Acadêmico 
em Educação Matemática da Região Norte e, assim, aproximando a comu-
nidade aos olhares que os acadêmicos e pesquisadores deste programa estão 
direcionados neste momento.

Por fim, esta obra é direcionada para todos os pesquisadores que de 
alguma forma fazem uso da matemática, aos professores que desejam refletir 
sobre o ensino e a aprendizagem no âmbito da Educação Matemática e aos 
alunos que buscam conhecimento das temáticas aqui apresentadas. Finalizo 
esta apresentação desejando a todos uma ótima leitura. 

Enoque da Silva Reis
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UM ESTUDO SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS METO-
DOLÓGICOS DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO SOBRE 
AS TDIC NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
DA MATEMÁTICA

Danielly da Silva Francisco
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

Nerio Aparecido Cardoso

Enoque da Silva Reis

INTRODUÇÃO 

O presente artigo consiste em estudo proposto pela disciplina de Me-
todologia de Pesquisa em Educação Matemática, do Programa de Pós-gra-
duação stricto sensu em Educação Matemática (PPGEM), campus UNIR de 
Ji-Paraná. O estudo teve como objetivo compreender os encaminhamentos 
metodológicos das pesquisas que tratam das Tecnologias Digitais da Informa-
ção e Comunicação no processo de ensino-aprendizagem da matemática no 
período de 2012 a 2020.

Nos últimos anos, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunica-
ção (TDIC) têm-se destacado como uma ferramenta vinculada aos processos 
de ensino e de aprendizagem em Educação Matemática. Vários pesquisadores 
têm estudado a respeito das TDIC, em vários níveis e modalidades de ensino, 
com objetivos diferentes para as tecnologias na educação (Borba; Silva; Gada-
nidis, 2020; Kenski, 2012; Moran, 2012; Bacich; Moran, 2018; Bacich; Tanzi 
Neto; Trevisani 2015; Levy, 2010, entre outros). 

É interessante destacar a importância do estudo das TDIC, como 
aponta Borba, Silva e Gadanidis (2020), e a busca pelas instituições de ensino 
em acrescentar à educação as tecnologias digitais, criando, assim, políticas 
públicas que favorecem as ações com tecnologias. Por esse e outros motivos, as 
dissertações estudadas neste trabalho mostram as sistematizações das pesquisas 
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em torno das TDIC e nas instituições de ensino que viabilizam as tecnologias 
na Educação Matemática.

No contexto das dissertações estudadas, a metodologia é tratada como 
uma parte fundamental, pois, a partir dela, o autor nos mostra como foram 
feitos os processos de construção da pesquisa. Assim como Fiorentini e Loren-
zato (2012), entendemos a importância da pesquisa e do estudo em torno dela: 

[...] a pesquisa é um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/
metódica de saberes ou compreensões acerca de um fenômeno, problema ou 
questão da realidade ou presente na literatura o qual inquieta/instiga o pes-
quisador perante o que se sabe ou diz a respeito. (Fiorentini; Lorenzato, 2012)

Com relação à pesquisa, é interessante também apontar quais são as 
metodologias que esses trabalhos utilizaram, entendendo assim quais são os 
caminhos metodológicos percorridos. Minayo (1994, p. 22) fala sobre a im-
portância da descrição da metodologia: “a metodologia que explicita as opções 
teóricas fundamentais, expõe as implicações do caminho escolhido para com-
preender determinada realidade e o homem em relação com ela”.

Desta forma, pesquisamos em diferentes repositórios dissertações sobre 
as TDIC, a fim de compreender como os autores como tem organizado o ca-
minho metodológico. A investigação nos levou a 20 dissertações de mestrado, 
sendo quatro dissertações de cada uma das cinco regiões. 

DISCUSSÕES SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS METODO-
LÓGICOS

Para o estudo de caráter bibliográfico da pesquisa, foi feito fichamentos 
das dissertações de mestrado escolhidas, que Fiorentini e Lorenzato (2012) 
caracterizaram como importante para a pesquisa bibliográfica.

É aquele que se faz preferencialmente sobre documentação escrita. O cam-
po pode ser caracterizado pelas bibliotecas, pelos museus, pelos arquivos e 
pelos centros de memórias. Nesse tipo de pesquisa, a coleta de informações 
é feita a partir de fichamento das leituras. A ficha de anotações ajuda a 
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organizar de maneira sistemática os registros relativos às informações. (Fio-
rentini; Lorenzato, 2012, p. 102)

Os fichamentos foram feitos de vinte (20) dissertações que foram sele-
cionadas em diversos repositórios de dissertações e teses, de instituições bra-
sileiras, dentre elas a mais comum o repertório da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamentos de Pessoal de Nível Superior). Escolhemos vinte disserta-
ções de mestrado, sendo elas de diferentes regiões do país. Para ter uma análise 
metodológica de diferentes regiões, foi escolhida quatro (04) dissertações das 
cinco regiões do país. O motivo que nos levou para a seleção das quatro dis-
sertações por região foi a abordagem do tema das Tecnologias Digitais (TD) 
ou TDIC no processo de ensino-aprendizagem da matemática e como estão 
sendo investigado metodologicamente.

Os descritores usados para a busca das dissertações foram: TDIC na Edu-
cação Matemática; TDIC no processo de ensino-aprendizagem da matemática; 
Tecnologias no ensino da matemática; TDIC e Educação Matemática; TD no 
processo de ensino-aprendizagem da matemática; e TD e Educação Matemática.

O levantamento das vinte dissertações foi feito no período de 29 de 
agosto a 12 de outubro de 2021. A pesquisa foi feita a partir da realização de 
leituras do resumo buscando encontrar os objetivos, na introdução. O levan-
tamento nos bancos de teses e dissertações nos levou a muitas quantidades de 
dissertações sobre o assunto, cerca de 1.092.300, por este motivo foi necessário 
fazer uma seleção minuciosa sobre o tema e objetivos das dissertações para 
atingir o objetivo do estudo presente, resultando em 10.514 dissertações.

Assim, as vinte dissertações foram selecionadas nas cinco regiões bra-
sileiras com características e caminho metodológico com particularidades di-
ferentes, no período de 2012 a 2020, por haver uma amostragem maior de 
dissertações sobre o tema. 

METODOLOGIAS IDENTIFICADAS

Ao analisar os caminhos metodológicos das dissertações coletas, foi 
possível observar e identificar as metodologias e os teóricos que sustentam os 
encaminhamentos metodológicos ou a ausência dos teóricos.
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Das metodologias identificadas, as abordagens metodológicas foram: 
qualitativa e mista, sendo dezessete (17) dissertações de abordagem qualitativa, 
que segundo Bicudo (2006, p. 106) a pesquisa qualitativa “engloba a ideia do 
subjetivo, passível de expor sensações e opiniões” e descreve uma relação entre 
o objeto e os resultados quando não são possíveis apresentar os resultados em 
forma de números;  também três (03) dissertações de abordagem mista que 
apresentam características das duas abordagens, ou seja, dados qualitativos e 
quantitativos. Goldenberg explica que

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisa-
dor faça um cruzamento de suas conclusões, de modo a ter maior confiança 
que seus dados não são produto de um procedimento específico ou de algu-
ma situação particular. Ele não se limita ao que pode ser coletado em uma 
entrevista: pode entrevistar repetidamente, pode aplicar questionários, pode 
investigar diferentes questões em diferentes ocasiões, pode utilizar fontes 
documentais e dados estatísticos.  (Goldenberg, 2011, p. 62).  

Desta forma, a abordagem mista não é oposta uma da outra, qualitativa 
e quantitativa, mas como uma complementação de instrumentos de coletas de 
dados e análise da pesquisa.

ANÁLISE DOS DADOS

As dissertações de mestrado foram pesquisadas em diferentes reposi-
tórios de banco de dissertações, pois tínhamos como intenção analisar a me-
todologia de dissertações de regiões brasileiras. Então, para melhor análise, 
organizamos em quadros as dissertações por regiões.

Para isso, fizemos uma leitura minuciosa e interpretamos os dados. Ob-
servamos o título, autor, orientador, coorientador, Instituição de Ensino Supe-
rior (IES), abordagem metodologia e ano da defesa da dissertação.
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Quadro 01 – Dissertações envolvendo as Tecnologias Digitais de Informação e Comu-
nicação no processo de ensino-aprendizagem da matemática na região Norte do Brasil.

Título
Autor, Orienta-
dor e Coorien-

tador
IES Ano de 

defesa

Abordagem 
metodoló-

gica
A formação do 

professor de Ma-
temática e os de-
safios da inclusão 
das Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação na 

prática pedagógica.

Carma Maria 
Martinis

José Lucas Pe-
dreira Bueno

Universidade 
Federal de 
Rondônia

2013

Qualitativa: 
pesquisa des-

critivo-ex-
ploratório.

O uso de tecno-
logias digitais no 
desenvolvimento 
de atividades de 

modelagem mate-
mática.

Rhômulo Oli-
veira Menezes

Adilson Oliveira 
do Espírito 

Santo.

Universidade 
Federal do Pará 2016

Qualitativa: 
análise docu-

mental.

Formação conti-
nuada de profes-
sores da Mate-

mática analisada 
através de um 

curso em tecnolo-
gias digitais.

Rosângela Con-
ceição Brito

Universidade 
Federal do 
Amazonas

2017
Qualitativa: 

Pesquisa 
documental.

Utilização da tec-
nologia na forma-
ção dos professo-
res da matemática 
da região norte do 

brasil.

Edevaldo Go-
mes Pacheco

Universidade 
Federal do 
Tocantins

2020
Qualitativa: 

Pesquisa 
exploratória.

Fonte: Dados da pesquisa.

A busca pelas dissertações na região norte foi mais intensa, pois foram 
poucos as dissertações encontradas que atendem aos objetivos da pesquisa. Por 
este motivo, tivemos que fazem a busca em universidades na região que tivesse 
programa de mestrado em Educação ou em alguma área da matemática para 
ter êxito nas buscas.
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Analisando as dissertações que tratam da região Norte, observamos que 
as dissertações foram elaboradas em instituições federais, e quanto a metodo-
logia, a abordagem foi qualitativa.

A pesquisa de Martinis (2013) de abordagem qualitativa citou três 
referenciais para sustentar a metodologia escolhida, como Minayo (2002) e 
Chizzotti (2006), para citar sobre o estudo das relações sociais na pesquisa 
qualitativa, citou Flick (2004). Para as coletas de dados, escolheu questionários, 
citando Gil (1989), com perguntas abertas e fechadas. Outra forma de coleta 
de dados, foi a realização da entrevista para aprofundar em algumas questões, 
citou Marconi e Lakatos (2003), Gil (1989), Selltiz et al (apud GIL, 1989). A 
opção da entrevista foi a semiestruturada, seguindo um roteiro preestabelecido, 
e acrescentando outras questões. Para o tratamento dos dados coletas foi apli-
cada as técnicas da análise de conteúdo, citando Minayo (2010).

Da mesma forma, Menezes (2016) citou três referenciais para justificar 
a escolha de metodologia qualitativa, citando Malheiros (2004), Strauss e Cor-
bin (2008), Martins e Bicudo (2005). Para a coleta de dados, foi feito pesquisas 
em registros documentais do LEMM (Laboratório de Ensino de Modelagem 
Matemática), registros de áudio e imagens, para ilustra o desenvolvimento de 
atividades de Modelagem Matemática, citou Pinheiro, Kakehashi e Angelo 
(2005). Para o tratamento dos dados, citou Malheiros (2004) e triangulação de 
dados, Goldenberg (1997), Figaro (2014).

Continuando, Brito (2017) definiu sua pesquisa com abordagem quali-
tativa, buscou as definições da abordagem em Minayo (2008), Zanelli (2002), 
Firestone apud Moreira (2011). A técnica de análise de conteúdo foi baseada em 
Bardin (2011), Chiszzoti (2006). Os sujeitos da pesquisa: três formadores e oito 
professores de matemática que participaram da formação do programa piloto 
Amazonas+ Conectado. Instrumentos de análise de dados: pesquisa documental 
do programa Amazonas+ Conectado, observações, notas de campo, questionário 
e entrevista semiestruturada. Para a observação, citou Triviños (2012). Questio-
nário com perguntas fechadas e abertas, produzidas no Google Formulário. En-
trevista semiestruturada, citou Laville, Dionne (1999). Observação descritas no 
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diário de campo, Minayo (2008). Tratamento de dados, Minayo (2008) e (2011), 
Bardin (2011), Fiorentini e Lorenzato (2006) e Chizzoti (2006).

E por fim, temos Pacheco (2020) que em sua dissertação não há des-
crição da abordagem qualitativa, ou citação sobre a abordagem, mas as fer-
ramentas e a natureza da pesquisa têm método qualitativo, pois a pesquisa é 
caracterizada como pesquisa documental, por este motivo denominamos como 
abordagem qualitativa.

Quadro 02 – Dissertações envolvendo as Tecnologias Digitais de Informação e co-
municação no processo de ensino-aprendizagem da matemática na região Nordeste 
do Brasil.

Título
Autor, Orienta-
dor e Coorien-

tador
IES Ano de 

defesa
Abordagem 

metodológica

Ensinar Matemá-
tica com o uso de 
Tecnologias Di-

gitais: Um estudo 
a partir da repre-
sentação social 

de estudantes de 
pedagogia.

Dennys Leite 
Maia.

Marcilia Chagas 
Barreto

Lia Matos Brito 
de Albuquerque.

Universidade 
Estadual do 

Ceará.
2012

Mista: pesquisa 
documental; tes-
te de associação 
livre de palavras; 
e teste de ques-
tionamento de 
núcleo central. 

Integração de Tec-
nologias Digitais 

na prática pedagó-
gica: concepções 

de professores e de 
alunos do Ensino 

Médio.

Daiana Zenilda 
Moreira.

Sérgio Paulino 
Abranches.

Universidade 
Federal do 

Pernambuco.
2015 Qualitativa: pes-

quisa descritiva.

O desafio da 
linguagem Mate-
mática através das 
novas tecnologias.

Tatiana Viei-
ra dos Santos 

Paiva
Roque Mendes 

Prado

Universidade 
Estadual do 
Sudeste da 

Bahia.
2016

Qualitativa: 
Pesquisa explo-

ratória

Ensino Híbrido 
por meio da plata-
forma Quadrado 

Mágico: Estudo de 
caso da matemá-

tica.

Ivahyr Faria 
Silveira

Andrea Karla 
Nunes Ferreira

Universidade 
Tiradentes 2017 Qualitativa: 

Estudo de caso.

Fonte: Dados da pesquisa.
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As pesquisas da região Nordeste foram feitas todas no Banco de Teses 
e Dissertação da CAPES, pois o número encontrado foi satisfatório, não ten-
do necessidade de buscar em outros repositórios. Ao limitarmos por período, 
encontramos centenas de dissertações, para a escola das quatro dissertações foi 
analisado o resumo e os objetivos da pesquisa, assim escolhemos as disserta-
ções que mais se aproxima do objetivo do nosso estudo.

Das dissertações de mestrado encontradas da região Nordeste, uma (01) 
foi de programa de mestrado de universidade privada e as demais foram de 
universidades governamentais. Quanto a pesquisa a abordagem da metodo-
logia foi uma (01) mista e as outras três (03) foram de abordagem qualitativa.

Maia (2012) escolheu a abordagem mista para sua metodologia, aten-
dendo aos seus objetivos para a pesquisa. Para fundamentar a escolha da abor-
dagem, a autora escolheu o referencial de Bogdan e Biklen (1994). Para a co-
leta dos dados, foi usada análise documental dos regimentos da inserção das 
tecnologias nas escolas, outro método foi a Teste de Associação Livre das Pa-
lavras e Teste de Questionamento do Núcleo Central (TQNC). Para a funda-
mentação da escolha dos métodos, citou Abric (1998; 2001), Alves-Mazzotti 
(2007), Alves-Mazzotti e Migliari (2004), Sá (1996); (1998), Verges (2002).

  No entanto, Moreira (2015), pesquisa de abordagem qualitativa, citou 
vários regenciais, como André (1995), Lüdke e André (2013), Bogdan e Biklen 
(1982, apud Lüdke e André, 2013). A metodologia também é caracterizada como 
pesquisa descritiva, apontando Triviños, 1987), Gil (2006). As ferramentas da co-
leta de dados foram: entrevista semiestruturadas Laville; Dionne (1999), Matins 
(2006), que foi aplicado para o sujeito-professor; questionário, Martins (2006), 
Stake (2011), foi aplicado para o sujeito-aluno, Gil (2008). Para a análise de dados, 
usou análise do conteúdo citando Bardin (2011), Moraes (1999) e Franco (2008).

Já Paiva (2016) e Silveira (2017), citou apenas um referencial para 
embasamento teórico da abordagem qualitativa, Paiva (2016) citou Fonseca 
(2002); e Silveira mencionou Teixeira (2003). 

A pesquisa de Paiva (2016) de caráter de pesquisa exploratória tem 
como instrumentos de coleta de dados questionário e levantamento bibliográ-
fico. No entanto Silveira (2017) escolheu estudo de caso como característica de 
sua pesquisa, buscando na entrevista semiestruturada os dados e citou Bardin 
(2011) para análise dos dados.
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Quadro 03 – Dissertações envolvendo as Tecnologias Digitais de Informação e comu-
nicação no processo de ensino-aprendizagem da matemática na região Centro-oeste 
do Brasil.

Título
Autor, Orien-
tador e Coo-

rientador
IES

Ano de 
defesa

Abordagem 
metodológica

Ensino de 
Geometria: 

Concepções de 
professores e 

potencialidades 
de ambientes 

informatizados.

Cleia Alves 
Nogueira

Antônio Villar 
Marques de Sá.

Universidade 
de Brasília

2015
Qualitativa: 

Pesquisa parti-
cipante.

O Ambiente 
virtual de apren-
dizagem como 
apoio ao ensino 

presencial de 
matemática: uma 

proposta com 
design instru-

cional.

Sabrina Bours-
cheid Sassi

Cristiano 
Marciel

Vinícius Carva-
lho Pereira.

Universidade 
Federal de 

Mato Grosso
2016

Qualitativa: 
Estudo de 

caso.

Professores de 
Matemática da 
rede estadual de 
Goiânia: TDIC 
em perspectiva.

Terezinha Vítor 
de Lima

Nyuara Araújo 
da Silva Mes-

quita.

Universidade 
Federal de 

Goiás
2017

Qualitativa: 
Estudo de 

caso.

A colaboração 
no ensino da 

matemática por 
meio do aplicati-

vo WhatsApp.

Priscila Cam-
pos Pereira

Lúcio França 
Teles.

Universidade 
de Brasília.

2019
Qualitativa: 
Estudo de 

caso.

Fonte: Dados da pesquisa.
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No processo de investigação da região Centro-oeste, buscamos em vá-
rios repositórios de teses e dissertações de universidades da região, que te-
nham programa de mestrado que atenda as especificidades da nossa busca. 
Das dissertações encontradas, foram selecionadas quatro (04), pelos objetivos 
da pesquisa, assunto abordado e o envolvimento das TDIC no processo de 
ensino-aprendizagem.

Quanto as abordagens, o trabalho de Nogueira (2015) apoiaram-
-se em Richardson et al (1999), Triviños (1987) para citar a escolha do 
caminho metodológico qualitativo. Pesquisa participante com ferramenta 
metodológica questionários com perguntas abertas e fechadas e análise do-
cumental. Sassi (2016) teve sua pesquisa fundamentada em Denzin e Lin-
coln (2006), Stake (2007), Martins (2004) para a escolhas da abordagem 
qualitativa, considerada como uma pesquisa de estudo de caso, recorreu 
as ferramentas para realização da pesquisa: entrevista semiestruturadas e 
questionário com perguntas abertas e fechadas.

A pesquisa de Lima (2017), de abordagem qualitativa citando apenas 
Lüdke, André (1986). A pesquisa teve como método o estudo de caso, cin-
tando as descrições de Morgado (2016), Yin (2003), Peres e Santos (2005) e 
como ferramenta de coleta de dados, dois questionários. Já a pesquisa de Pe-
reira (2019), citou Flick (2009), Creswell (2010) para argumentar a escolha do 
estudo de abordagem qualitativa, com método de estudo de caso, apontando 
Yin (2015) para descrever a escolha. As ferramentas de coleta de dados foram: 
questionário, diário de bordo e entrevista, citando Flick (2009), Marconi e 
Lakatos (2010), Barbier (2007). Pesquisa configura em pesquisa exploratória, 
apontando Gil (2017), Creswell (2010) e Yin (2015) para justificar a escolha.



18

Quadro 04 – Dissertações envolvendo as Tecnologias Digitais de Informação e comuni-
cação no processo de ensino-aprendizagem da matemática na região Sudeste do Brasil.

Título
Autor, 

Orientador e 
Coorientador

IES Ano de 
defesa

Abordagem 
metodológica

Práticas peda-
gógicas com 
uso das TIC 

declaradas por 
professores de 
Matemática do 
Ensino Médio 
no contexto do 
novo currículo 

do estado de São 
Paulo.

Fabio Hen-
rique Lepri 

Boschesi

Maria Raquel 
Miotto More-

latti.

Universida-
de Estadual 

Paulista
2016

Qualitativa: 
Pesquisa 

descritiva-ex-
plicativa.

O uso do Geo-
Gebra em sala de 
aula com propos-
ta para facilitar 
a aprendizagem 

dos números 
complexos

Marcos Gues-
des de Matos

Orlando dos 
Santos Pereira

Universidade 
Federal Rural 

do Rio de 
Janeiro

2016
Qualitativa: 
entrevista e 
questionário

Formação em 
serviço de pro-

fessores dos anos 
iniciais do ensino 

fundamental 
para utilização de 
tecnologias digi-
tais no ensino da 

matemática.

Luiz Henri-
que Inignes 

Divieso

Maria Raquel 
Miotto More-

latti

Universidade 
Estadual de 
São Paulo

2017

Qualitativa: 
Pesquisa 

descritiva-ex-
plicativa

Tecnologias 
digitais na edu-
cação de alunos 

com necessi-
dades especiais 
que apresentam 
dificuldades de 
aprendizagem

Ana Paula da 
Silva Matos 

Rosimeire 
Aparecida 

Soares Borges

Universidade 
do Vale do 

Sapucaí
2017 Mista: Estudo 

de caso

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na região sudeste, as pesquisas foram realizadas todas no Banco de Te-
ses e Dissertações da CAPES, pois neste único site conseguimos encontrar 
grande número de dissertações de mestrado que atendia as nossas exigências. 
Dos estudos selecionados, três (03) são de abordagem qualitativa e uma (01) 
de abordagem mista ou qualitativa-quantitativa.

A pesquisa de Boschesi (2016) de caráter qualitativo, citando os refe-
rencia Minayo (1994) e Bogdan e Biklen (1994), de tipo descritiva-explicativa 
apoiando em Gil (2007). As ferramentas usadas para a coleta de dados foram: 
entrevista semiestruturada e questionário de perguntas abertas e fechadas.

Matos (2016), de abordagem qualitativa, não citou nenhum referencial 
para embasamento da escolha da abordagem. Quanto aos instrumentos de 
coleta de dados foram entrevistas e questionário. No entanto, Divieso (2017) 
de abordagem qualitativa com delineamento descritiva-explicativa fundamen-
ta em Gil (2010), Bogdan e Biklen (1994). O autor ainda cita que estudo 
se encaixa em pesquisa intervenção, apontando Lüdke, Cruz e Boing (2009), 
Damiani (2012), Zeichner, Diniz-Pereira (2005). As ferramentas foram: ques-
tionário e observação. 

A dissertação de Matos (2017) teve a abordagem mista, ou seja, quali-
tativa-quantitativa de estudo de caso de Yin (2005) e André (2005) com con-
tribuição de questionário e avaliação diagnóstica como ferramentas.
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Quadro 05 – Dissertações envolvendo as Tecnologias Digitais de Informação e comu-
nicação no processo de ensino-aprendizagem da matemática na região Sul do Brasil.

Título
Autor, Orien-
tador e Coo-

rientador
IES Ano de 

defesa
Abordagem 

metodológica

Em direção à edu-
cação matemática 
crítica: A análise 

de uma experiência 
de Modelagem 

pautada na Investi-
gação e no uso da 

Tecnologia

Silvana Leona-
ra Lehmkuhl

Teres

André Luís 
Alice Raabe

Universidade 
do Vale do 

Itajaí
2014 Qualitativa: 

Pesquisa-ação

O ensino de Mate-
mática nos anos 

iniciais em tempos 
de cibercultura: 

Refletindo acerca 
da formação do 

pedagogo.

Caroline Tava-
res de Souza.

Lucia Ma-
ria Martins 

Giraffa

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Rio Grande 

do Sul

2017 Qualitativa: 
Estudo de caso

As contribuições 
dos jogos cogni-
tivos digitais ao 
aprimoramento 
da resolução de 
problemas no 

contexto escolar.

Aline

Rocha

Daniela Karine 
Ramos Segun-

do

Universidade 
Federal de 

Santa Cata-
rina

2017 Mista: Pesquisa 
exploratória

A formação de 
professores para 

o uso de no-
vas tecnologias: 
Estudo de caso 
do Programa de 

Apoio a Laborató-
rios Interdiscipli-

nares de Formação 
de Educadores - 
LIFE/CAPES

Ninna Carla 
Zamariolli de 
Araújo Cruz

 Márcia 
Finimundi 

Nóbile

Universidade 
Federal do 

Rio Grande 
do Sul

2019 Qualitativa: 
Estudo de caso

Fonte: Dados da pesquisa.
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No procedimento de pesquisa da região Sul, buscamos no repositório 
da CAPES as dissertações para o estudo. Encontramos muitas dissertações, 
e para a escolha das quatro (04) pesquisas fizemos as leituras dos títulos dos 
trabalhos e posteriormente do resumo, para ver se atendia a nossa busca.

Na dissertação da Teres (2014), de pesquisa qualitativa, citou Gol-
denberg (1999) de caráter pesquisa-ação sustentado por Franco (2005), Demo 
(2002) e Richardson (2008), tendo como ferramenta de coleta de dados ques-
tionário, entrevista e registro de caderno de campo. 

A investigação de Souza (2017), de abordagem qualitativa. Para abordar 
a escolha da abordagem citou Lüdke e André, (1986); Borba e Araújo, (2010); 
Bogdan e Biklen (1994), Devechi e Trevisan (2010), Silva e Menezes (2001). 
Pesquisa é exploratória com referência de Yin (2001), Triviños (1987) de mé-
todo de estudo de caso apoiado em Lüdke e André (1986). A coleta de dados 
para a pesquisa buscou fazer levantamento de dados de ementas, questionário 
e entrevista com descrição de Moraes e Galiazzi (2011).

O trabalho de Rocha (2017), de abordagem mista, citou Creswell e Clark 
(2013), Goldenberg (2011), Cozby (2003). Pesquisa exploratória, apontou Gil 
(2008), Triviños (1987) e Severino (2015). A pesquisa foi classificada também 
por pesquisa participante e pesquisa com delineamento quase-experimental, 
configurada em Malheiros (2011), Triviños (1986), Cozby (2003). Para a coleta 
de dados, os materiais (os jogos) citando Amaral, Melo e Medeiros (2012). Na 
investigação quantitativa – Questionários com perguntas abertas e fechadas, de 
referencial: Gil (2008), Severino (2007). Pré-teste e pós-teste como avaliação, 
citando Pozo (1998), Carraher (1986), Dante (1991) e Smole (2007). Para a in-
vestigação qualitativa – observação, citou: Triviños (1987), Severino (2007), Gil 
(2008); entrevista fundamentada em Severino (2007) e Gil (2008).

A dissertação de Cruz (2019) envolveu o estudo de caso como método 
de abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados: ques-
tionário e entrevista semiestruturada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos encaminhamentos metodológicos das dissertações 
apontadas no estudo, relacionadas às TDIC no processo de ensino-aprendiza-
gem da matemática, no período de 2012 a 2020, das vintes pesquisas dezessete 
são pesquisas qualitativas e três pesquisas de abordagem qualitativa-quantita-
tiva ou mista, como alguns autores preferiram escrever.

Nas análises das dissertações, algumas das ferramentas de coleta de dados 
foram: questionário com perguntas abertas e fechadas, entrevista semiestruturadas, 
documentos escritos e não escritos, levantamento bibliográfico, registro de caderno 
de campo ou caderno de bordo, avaliação diagnostica entre outros instrumentos.

Em relação ao referencial teórico metodológica a respeito da abor-
dagem escolhida, as citações mais frequentes foram de Minayo (2002); Gil 
(1989), (2010); Goldenberg (2011); Bogdan e Biklen (1994) e Lüdke e 
André (1986), (2013).

As diferenças encontradas nas regiões brasileiras a respeito das disser-
tações em relação ao tema, foi que: para as regiões sul e sudeste, o número de 
dissertações foi muito significativo em comparação com a região norte, que foi 
encontrado poucos estudos sobre o tema. Já as regiões centro-oeste e nordeste 
foi encontrada uma quantidade razoável de pesquisas. Isso nos indica que al-
gumas regiões estão mais à frente que outras. 

Este estudo teve como objetivo a compreensão dos caminhos metodológicos 
das pesquisas que tratam das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no 
processo de ensino-aprendizagem da matemática no período de 2012 a 2020.

Por fim, o estudo tem como relevância o conhecimento dos referen-
ciais metodológicos das pesquisas analisadas, compreensão dos métodos e suas 
ferramentas para a coleta de dados e observação dos processos usados para 
alcançar os objetivos das pesquisas, bem como os estudos futuros que poderão 
contribuir com os resultados das análises das pesquisas.
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MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO DE GRUPOS DE PES-
QUISAS EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO DE PROFESSO-
RES E O MODELO DOS CAMPOS SEMÂNTICOS

Luis Enrique Fernandes da Silva1

Debora Cristina Gerola da Cruz2 

Lenilson Sergio Candido

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como base apresentar concepção e resultados de uma 
pesquisa, na modalidade do tipo pesquisa bibliográfica, acerca das produções 
científicas em Educação Matemática no campo da Formação de Professores 
que ensinam matemática. 

Objetivamos um levantamento, de cunho qualitativo, para este fim, bus-
cou-se informações nas bases digitais de três grupos de estudos e pesquisas da 
área, a saber: Grupo de Estudos e Pesquisas em Modelo dos Campos Semân-
ticos e Educação Matemática (Gepemem) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES, coordenado pelos professores 
Dr. Rodolfo Chaves e Dr. Geraldo Claudio Broetto, Núcleo de Investigação, 
Divulgação e Estudos em Educação Matemática (Nideem) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – UFJF, coordenado pelo professor Dr. Amarildo Mel-
chiades da Silva e Dr. Adlai Ralph Detoni e Grupo de Pesquisa em Formação, 
Avaliação e Educação Matemática (Faem) da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – UFMS, coordenado pelos professores Dr. João Ricardo Viola 
dos Santos e Dr. Jader Otavio Dalto. A partir do mapeamento da produção 
do conhecimento acerca da Educação Matemática, mais especificamente de 
dissertações e teses que correlacionem às noções do Modelo dos Campos Se-
mânticos (MCS) em relação à formação de professores.

1 Bolsista da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES.
2 Bolsista da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES.
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No que se refere aos objetivos desta pesquisa, destacamos que reco-
nhecemos a contribuição significativa de outros grupos de estudos e pesquisa 
que também têm se dedicado ao tema. Contudo, a justificativa para escolher 
o Faem, Gepemem e Nideem, acha-se no fato de que nos últimos anos per-
cebe-se um intenso crescimento de trabalhos investigativos acerca da Edu-
cação Matemática, especificamente sobre Modelo dos Campos Semânticos 
e suas conexões com a prática escolar, como também em estudos acerca do 
campo da formação de professores que ensinam matemática, objeto de aná-
lise e apreciação ora apresentado.

Com isso, o artigo tem como fundamento central levantar a tendência 
investigativa destes grupos de pesquisas na tentativa de identificar suas contri-
buições para o avanço do debate teórico da prática docente no período de 2015 
a 2020, buscando compreender o que dizem os estudos sobre o Modelo dos 
Campos Semânticos e as discussões sobre a formação de professores.

DISCUSSÕES SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL

A educação matemática vem nos objetivar a uma formação constante, 
colocando o conhecimento matemático e integrando-nos as demais áreas do 
conhecimento a partir de como é inserido na realidade de determinado con-
texto sendo necessária uma prática reflexiva.

Aprender a ensinar pode ser considerado um processo complexo pau-
tado em diversas experiências e modos de conhecimentos que se prolonga por 
toda vida profissional do professor envolvendo, dentre outros, fatores afetivos, 
cognitivos, éticos e de desempenho (Mizukami, 2000, p.140).

Em discussão sobre o ensino da matemática, Bicudo (1991, p. 33) diz, 
em seu entender, que “O ensino da matemática tem sua tônica em como ensi-
nar determinado tópico, como desenvolver determinada habilidade, relaciona-
da a algum pedaço específico dessa disciplina é parte da educação matemática, 
mas está longe de ser o todo”.

No final do século XIX apenas em escolas normais destinadas à forma-
ção docente para professores de nível secundário tendo em vista que a oferta 
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por escolarização ainda era escassa no nosso país. No início do século XX 
começa uma preocupação com a formação apenas dos níveis secundários, pro-
fessores dito dos anos finais do ensino fundamental e médio, dando-se a cria-
ção de universidades para suprir os números de alunos, com a industrialização 
verse a profissionalização cabendo uma necessidade por profissionais, trazendo 
uma pequena expansão no sistema de ensino.

Com a Lei nº 5.692, de 1971 que reformou a educação no Brasil coloca em 
extinção as escolas normais fazendo com que a formação que essas escolas proviam, 
fosse reconhecida como apenas o ensino de segundo grau chamado de magistério. 
Sendo que com toda essa mudança, a formação perde alguma especificidade colo-
cando como sendo apenas uma habilitação no currículo do ensino do segundo grau.

Diante do fim do ensino normal ou escolas normais e com introdução 
da habilitação o magistério, a formação do professor nas séries iniciais oca-
sionou se fazendo um currículo disperso em razão de uma nova estrutura de 
currículo no nível de ensino, onde se viu uma descaracterização crescente dessa 
nova habilitação, a formação docente.

Com isso os problemas apareciam, não tinha professores suficientes 
para a demanda do sistema educacional, o que trouxe à tona uma descaracteri-
zação do sistema, como consequência apareceram inúmeras dificuldades para o 
ensino, entre elas uma preocupação para todos, como fazer com os professores 
para se qualificar vendo que precisam muito de uma formação continuada se-
guindo rumos a qualidade do aprendizado.

No início do século XX, surge a preocupação com a formação de profes-
sores habilitados para o secundário, sendo os anos finais do ensino fundamental 
e do ensino médio, dar-se início a construção de universidades. Pois antes eram 
colocados para atuarem em salas de aulas professores liberais, vendo que o nú-
mero de escolas era pequeno, assim como os números de alunos. Dando início 
a industrialização no país já nas primeiras décadas do século XX, ver-se-ia a ne-
cessidade de uma maior escolarização dando-se a expansão no sistema educativo.

O crescimento das profissões está totalmente ligado com os conheci-
mentos das informações possibilitando o avanço tecnológico ao enorme cres-
cimento dos conhecimentos sistematizados e de caráter complexo para a for-
mação prolongada de alto nível. O papel do professor está centrado no ponto 
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político e cultural, sendo além da importância econômica, os professores de-
sempenham um dos mais importantes grupos ocupacionais.

Com inúmeras transformações em conhecimento, o governo toma as 
iniciativas e publica a Lei nº 9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional em dezembro do ano de 1996 com alterações com base nas institui-
ções conhecidas como formadoras, assim também para os cursos, de formação 
de professores dando ênfase para um período de transição no sentido da sua 
implementação, mas anos mais tarde o Conselho Nacional de Educação, apro-
va as Diretrizes Curriculares como base para cada curso principalmente as 
licenciaturas sendo visto como medida de desenvolvimento do ensino.

Sendo os cursos de licenciaturas pela legislação com o objetivo de for-
mar professores para atuarem no ensino básico da educação, seja educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, isso coloca o quanto da preocupa-
ção com currículo dos professores em questão, sabendo que a formação segue 
como responsabilidade das atuais redes de ensino em nossa sociedade, dentro 
das políticas educacionais. Diante de inúmeras discussões sobre a formação de 
professores no Brasil, em nível superior surgiram muitos cursos com a finali-
dade de capacitar profissionais para a educação.

Considerando a elevação da exigência de formação de todos os pro-
fessores da educação básica para o nível superior, determinada pela legislação 
nacional, grande esforço tem sido feito por parte de diferentes instâncias, não 
só para preparar os novos profissionais que deverão promover as futuras ne-
cessidades do setor, como também para elevar o patamar de formação dos 
professores em serviço (Gatti, 2009, p. 34).

Dessa forma muitos dos professores em exercício deram continuidade 
em seu desenvolvimento como uma formação, mas concreta dando suporte às 
inúmeras exigências colocadas pela sociedade e as transformações da atualida-
de do mundo como um novo profissional da educação.

Nos anos 1970 com o surgimento de movimentos de modernização, a 
educação começa ser vista com outros olhares pelas malhas da burocracia Estado 
moderno com foco sobre o discurso em rumo à modernização, sendo apontados 
como novos rumos as reformas das escolas e no âmbito do ensino, na qual a es-
cola de segundo grau passa a alterar seu currículo e a sua estruturação decorrente 
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da sua profissionalização. Sendo que o professor passa a ser visto como apenas 
agente de transmissão dos saberes, isto é, apenas como especialista. 

Ainda assim muitas escolas foram criadas, muitas fechavam, depois 
abriam novamente, sendo como descaso no preparo do professor naquela épo-
ca dando entender que pouco se preocupavam com educação, onde muitos até 
diziam que não haveria necessidade de métodos Pedagógicos específico para 
dar aula, no entanto havia uma distância entre os discursos referente à profis-
são docente, pois até os governos pagavam mal os professores e muitos até não 
ofereciam materiais didáticos às escolas daquela época.

No entanto as escolas ditas normais ofereciam na maioria das vezes 
apenas de  dois a três anos de curso com nível significativo ou até mesmo 
inferior ao secundário, pois, segundo Aranha (2006), começa dar largada rumo 
à educação que visa “preparar o professor para saber se portar, saber o que en-
sinar e saber como ensinar.”

De uma maneira geral todas as propostas colocadas no século XIX, em 
discussão sobre a educação foram reafirmadas no século seguinte dando como 
necessidade de uma escola pública, leiga e gratuita, assim como o crescimento 
da indústria onde que devido esse movimento começa uma procura incessante 
por profissionais promovendo o encaminhamento da educação.

MODELO DOS CAMPOS SEMÂNTICOS

O Modelo dos Campos Semânticos é aqui entendido como uma pos-
sibilidade de leituras de processos de produção de significados em diversas 
áreas de conhecimento. O MCS “ele não é uma teoria para ser estudada, é uma 
teorização para ser usada” (Lins, 2012, p. 11). 

Ou seja, segundo Lins (1994),

Um campo semântico é um modo de produzir significado. Embora seja 
tentador interpretar esta definição como simples questão terminológica, 
este não é o caso. O que esta definição indica é que minha formulação de 
semântica em relação a conhecimento não faz referência primária a objetos, 
mas a modos de produzir objetos (Lins, 1994a, p. 31).
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De acordo com Lins (1999), conhecimento é um dos conceitos mais 
usados no campo da educação matemática. Conhecimento consiste em uma 
crença-afirmação (o sujeito enuncia algo em que acredita) junto com uma jus-
tificação (aquilo que o sujeito entende como lhe autorizando a dizer o que diz).  
Uma crença afirmação junto com uma justificação que me autoriza a produzir 
aquela enunciação (Lins, 1999, p 88).

Para entender o que é conhecimento, se faz necessário ter noção de sig-
nificado, que para Lins (1999, p. 86), “o aspecto central de toda aprendizagem é 
a produção de significados”. Assim, segundo Lins (2012, p. 28) “Significado de 
um objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de um objeto, no interior 
de uma atividade. Objeto é aquilo para que se produz significado”. Segundo 
Lins, a noção de objeto é que estes:

[...] são constituídos enquanto tal precisamente pela produção de significados 
para eles. Não se trata de ali estão os objetos e aqui estou eu, para a partir daí 
eu descobrir seus significados; ao contrário, eu me constituo enquanto ser 
cognitivo através da produção de significados que realizo, ao mesmo tempo 
em que constituo objetos através destas enunciações. (Lins, 1999, p. 86)

Quando produzimos significados constituindo objetos, nos movimentamos 
em uma certa direção. Operamos de certa maneira por acreditarmos que o que faze-
mos é legítimo. Essa direção se caracteriza com a noção de interlocutor. Lins (2012, 
p. 30) afirma que interlocutor é uma direção na qual se fala. Quando falo na direção 
de um interlocutor é porque acredito que este interlocutor diria o que estou dizendo 
e aceitaria/adotaria a justificação que me autoriza a dizer o que estou dizendo.

MODELO DOS CAMPOS SEMÂNTICOS E UMA CARACTERI-
ZAÇÃO PARA A COMUNICAÇÃO

Como vimos anteriormente à linguagem torna-se um fator principal de 
interação entre as pessoas, e de modo geral entre professores e alunos em sala 
de aula de matemática.

O processo de comunicação pelo Modelo de Campos Semânticos, é o 
processo em que professores e alunos juntos têm a mesma oportunidade de 



30

interação na construção de significados. É um processo em que podemos cla-
ramente ver as diferenças entre a fala do aluno e professor.

No modelo (MCS) são construídos significados e a partir das ideias 
constituídas é que o professor passa a ler a atividade matemática de seus alunos. 
Dessa maneira, conforme são constituídos os significados acontecem também 
à constituição dos objetos. Dessa forma o aluno produz significado e constitui 
objetos que para aquela situação acredita ele ser legítima.

No modelo (MCS), o professor faz a leitura da atividade do aluno e 
o ajuda a produzir significado, pois com essa ajuda do professor este aluno 
é capaz de perceber diferentes formas de produzir significados para elucidar 
aquela situação.

O processo de comunicação segundo o modelo (MCS) ocorre de três 
pontos: (Ideia, Texto e Leitor). O autor tem a ideia de que é transmitida em for-
ma de texto para um leitor que terá como resultado a produção de significados.

Neste sentido, o autor não tem certeza de que o significado produzido 
pelo leitor seja na direção da ideia inicial do texto por ele transferido. Em outra 
parte do processo (MCS), o leitor passa a produzir significados para o texto do 
autor, tomando para isto como base o que o autor diria. Esse processo ocorre 
quando a pessoa se alterna na condição de autor para o autor e um ouvinte. 
Sabendo que nem sempre as mudanças dos significados acontecem, podemos 
até achar que estamos entendendo o que estamos ouvindo, mas pelo contrário 
podemos estar distantes do que ele quis nos dizer. Este modo de caracterizar 
a comunicação nos dá uma oportunidade de reflexão. Será que os alunos estão 
entendendo o que eu digo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa enquadra-se como sendo uma pesquisa qualitativa, de ca-
ráter descritivo (Lüdke; André, 1986). O estudo tem como método a pesquisa 
bibliográfica que se realiza a partir dos registros disponíveis, decorrentes de 
pesquisas anteriores. Seu objetivo é recolher e analisar informações e conhe-
cimentos anteriores sobre um determinado fato, assunto ou problema para o 
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qual se procura caminhos de respostas ou hipóteses a se desvendar. É o que 
Lima e Mioto (2007) dizem quando afirmam que “a pesquisa bibliográfica 
implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, 
atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (Lima; Mio-
to, 2007, p. 37). Assim as autoras também apontam sua importância como “um 
procedimento metodológico importante na produção do conhecimento cien-
tífico capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação 
de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras 
pesquisas” (Lima; Mioto, 2007, p. 43).

Dessa forma, a partir deste panorama, no esforço de realizar um levan-
tamento bibliográfico de publicações que abordam as noções do Modelo dos 
Campos Semânticos realizamos um mapeamento, adjacente às bases de dados 
de três grupos de pesquisas. A busca pelos trabalhos defendidos ocorreu além das 
bases de dados dos grupos de pesquisas, bem como os repositórios institucionais 
das Universidades em que se encontram vinculados os programas de pesquisas.

As dissertações e teses estão, em sua maioria, disponíveis nos sites dos 
grupos Faem, Gepemem e Nideem que por sua vez encontra-se desativado. 
Além deste critério de direcionamento prático, foram consultados o currículo 
lattes dos professores coordenadores, onde buscamos por palavras-chave como 
“Modelo dos Campos Semânticos”, “Professores” e “Educação Matemática”, 
nos centralizando e volvendo esforços para a leitura e análise das publicações 
entre os anos de 2015 e 2020 que discutem estes assuntos em uma convergên-
cia, a qual permitiria perceber textos que tratassem sobre “modelo dos campos 
semânticos e formação de professores”. 

Segundo Ferreira (2002), este tipo de pesquisa possui como principal 
objetivo criar um panorama das pesquisas realizadas em torno de temas espe-
cíficos. Pode ser compreendido como aquele que visa empreender uma revisão 
bibliográfica acerca de uma temática.

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o de-
safio de mapear e de discutir certa produção acadêmica em diferentes campos 
do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 
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destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em 
que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 
doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos 
e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia 
de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre 
o tema que busca investigar (Ferreira, 2002, p. 258).

Doravante do direcionamento e procedimento deste cenário, lançamos 
esforços na leitura e categorização das dissertações e teses defendidas vincu-
ladas aos grupos de pesquisas mencionados para atingir os objetivos e indica-
dores de análise:

Tabela 1: Relação entre objetivos e indicadores de análise de dados

Objetivos Indicadores

Geral: Mapear a produção científica no 
campo da Educação Matemática, especifi-
camente sobre o Modelo dos Campos Se-
mânticos e formação de professores, a partir 
da tendência investigativa de três grupos de 
pesquisas na tentativa de identificar os obje-
tivos, a abordagem metodológica utilizada e 
a relação existente entre o objeto da pesquisa 
e o MCS. 

• Problemática e foco proveniente de 
cada trabalho;

• Tipos de pesquisas e panorama da 
metodologia adotada.

Específicos Indicadores

Analisar as fundamentações teóricas e meto-
dológicas que subjazem os estudos disserta-
tivos em Educação Matemática.

• Tema com maior relevância de es-
tudo. 

Construir uma compreensão de Formação de 
Professores a partir do ponto de vista dos três 
grupos de pesquisadores analisados.

• Principais resultados das pesquisas. 

Contribuir para os estudos sobre Modelo 
dos Campos Semânticos, a partir do levan-
tamento das propostas apresentadas nas pes-
quisas analisadas. 

• Produção das pesquisas acerca da 
temática. 

Fonte: Os autores (2021). 
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Para atingir o propósito da pesquisa, a análise ocorreu a partir do reco-
nhecimento da produção das pesquisas do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Modelo dos Campos Semânticos e Educação Matemática (Gepemem) do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES; 
Núcleo de Investigação, Divulgação e Estudos em Educação Matemática (Ni-
deem) da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF e Grupo de Pesquisa em 
Formação, Avaliação e Educação Matemática (Faem) da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul – UFMS.

No Gepemem, toma como referência os seguintes princípios: No que se 
refere aos processos de formação de professores é indispensável que se trabalhe 
indissociavelmente a partir da tríade ensino, pesquisa e extensão. Tem como 
objetivo estudar e aplicar o Modelo dos Campos Semânticos em aulas de ma-
temática e nas respectivas pesquisas de seus integrantes.

O Nideem tem como principal objetivo congregar pesquisadores em 
Educação Matemática, professores que ensinam Matemática em todos os ní-
veis de ensino, estudantes de Licenciatura em Matemática e do Curso de Pe-
dagogia para desenvolver pesquisa aplicada na área de Educação Matemática. 

Já o Faem, se constitui como um espaço de pesquisa e desenvolvimento 
na área de Educação Matemática. O grupo foi constituído no ano de 2013 no 
interior do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul. As atuais temáticas de pesquisa e 
desenvolvimento do Faem são: Conhecimentos de professores que ensinam 
matemática; Avaliação e análise da produção escrita em matemática; Formação 
inicial e continuada de professores que ensinam matemática.

Ao entrar em contato com as dissertações e teses, após a leitura deta-
lhada das produções dos grupos, selecionamos aquelas que tratavam de MCS 
e formação de professores e, com esse levantamento, conduzimos a apresenta-
ção das pesquisas ao mediar com os autores nas seguintes questões: objetivos, 
contexto de realização da pesquisa, metodologia adotada e algumas conclusões.
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A ANÁLISE EMPREENDIDA  

Ao versar estes grupos, foi realizada uma leitura das publicações aces-
síveis no banco de dados das instituições em que se encontram vinculados. 
Objetivou-se, nesta fase inicial, realizar o levantamento das pesquisas desen-
volvidas na área da Educação Matemática que versasse as noções do Modelo 
dos Campos Semânticos em relação à formação de professores.

No grupo Gepemem do IFES, foi possível localizar, de 2015 a 2020, um 
total de seis produções, sendo cinco dissertações de mestrado e uma tese de dou-
torado, sendo que apenas uma dessas produções abordam as noções do Modelo 
dos Campos Semânticos em relação à formação de professores (Tabela 2).

Tabela 2: Mapeamento das produções do grupo Gepemem-IFES

Educação
Matemática

Pesquisas que abordam as 
noções do MCS

MCS na formação de pro-
fessores

6 6 1
Fonte: Os autores (2021). 

Como observado, o Gepemem tem realizado amplas e significativas 
pesquisas na área da Educação Matemática, entre elas estão as produções de: 
Dutra (2020), que abordam o conceito das noções do Modelo dos Campos 
Semânticos em relação à formação de professores. Tal trabalho está elencado 
na Tabela 3 a seguir:  

Tabela 3: Relação dos trabalhos do grupo Gepemem que tratam do MCS em relação 
à formação de professores

Ano Título Autor/Orientador Tipo de pesquisa
2020 Produção de significado a res-

peito de números figurados em 
um processo de formação de 
professores de matemática

Tiago Magno de 
Souza Dutra

Rodolfo Chaves

Dissertação

Fonte: Os autores (2021). 

A pesquisa de Dutra (2020) aborda a produção de significados em 
um processo de formação de professores numa abordagem da Aritmética 
Pitagórica em que trabalharam, no trânsito entre os modos de produção de 
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significado geométrico, aritmético e algébrico. Dutra (2020) teve como ob-
jetivo analisar a dinâmica da produção de significado dos atores do processo 
acerca da apresentação de uma proposta que envolva Aritmética Pitagórica 
dos números figurados.  A metodologia utilizada pelo autor foi uma aborda-
gem qualitativa, as ações de pesquisa foram elaboradas nos moldes da me-
todologia adotada, a pesquisa-ação, e como método de análise utilizou-se o 
Modelo dos Campos Semânticos.

Destarte, a pesquisa de Dutra (2020) aborda a questão da formação 
inicial e continuada acerca da Aritmética Pitagórica dos números figurados. 
O autor utilizou para a produção de dados reuniões semanais com professores 
das redes públicas, participantes das práticas ministradas a partir do viés de 
extensão do Projeto “Pitágoras: em (e além do) Teorema” em oficinas e mi-
nicursos na modalidade de extensão. Como instrumento de coleta dos dados, 
foi utilizado diário de campo e instrumentos de gravação de voz.  Após a 
análise e discussão dos dados, foi possível afirmar que a proposta em formação 
de professores, foi possível vivenciar e analisar alguns significados produzidos, 
os grupos trabalhavam e interagiam, e assim percebe-se possíveis causas de 
limites epistemológicos ocorridos durante a dinâmica. Os resultados também 
apontaram que as etapas, ao serem seguidas tal como propostas na dinâmica 
planejada, tendem a minimizar possíveis limites epistemológicos.

Neste sentido, Dutra (2020) destacou que o aprendizado do MCS pos-
sibilitou repensar suas práticas docentes. Passando a ver e, sobretudo, ouvir 
o aluno de outra maneira. Saber de onde ele fala e porque fala, passou a ser 
essencial no processo de ensino. O entendimento de algumas ideias centrais 
do MCS, tal como processos de impermeabilização e descentramento e limi-
tes epistemológicos, foram fundamentais para procurar estabelecer um espaço 
comunicativo, não só com os atores da pesquisa, mas principalmente com seus 
alunos, em suas aulas.

Isto posto, apresentaremos as contribuições do grupo Faem, que pro-
duziram no total 8 dissertações e 3 teses sobre Educação Matemática, postas 
na Tabela 4 a seguir.
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Tabela 4: Mapeamento das produções do grupo Faem-UFMS

Educação
Matemática

Pesquisas que abordam as 
noções do MCS

MCS na formação de  
professores

11 11 6

Fonte: Os autores (2021). 

No grupo Faem da UFMS, de 2015 a 2020 houve um total de 11 tra-
balhos. Do total, no campo do MCS são 11 pesquisas publicadas; sobre MCS 
em relação à formação de professores, 6 pesquisas.

Tabela 5: Relação dos trabalhos do grupo Faem que tratam do MCS em relação à 
formação de professores

Ano Título Autor/Orientador Tipo de pesquisa

2015

Conhecimentos de professo-
res que ensinam matemática 
em um grupo de trabalho que 
analisa produções escritas em 
matemática

Darlysson Wesley da Silva

João Ricardo Viola dos 
Santos

Dissertação 

2016
Um long play sobre formação 
de professores que ensinam 
matemática

Edivagner Souza dos 
Santos

João Ricardo Viola dos 
Santos

Dissertação

2017 Possibilidades na formação 
de professores de matemática

Larissa Ávila Santana

João Ricardo Viola dos 
Santos

Dissertação

2017

Um estudo sobre professores 
de matemática que analisam 
produções escritas em grupos 
de trabalho

Pedro Anísio Ferreira 
Novais

João Ricardo Viola dos 
Santos

Dissertação

2018

(De)versos, se fez narrativas 
(ou: estórias sobre formação 
continuada de professores 
de matemática no estado de 
Mato Grosso)

Magno Rodrigo da Silva

João Ricardo Viola dos 
Santos

Dissertação

2020

Compreendendo formação 
de professores no âmbito do 
Modelo dos Campos Se-
mânticos

João Pedro Antunes de 
Paulo

Maria Aparecida Viggiani 
Bicudo

Tese

Fonte: Os autores (2021). 
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Desse modo, percebemos que este grupo tem realizado amplas pes-
quisas na área da Educação Matemática, das quais destacamos as produ-
ções de: Silva (2015), Santos (2016), Santana (2017), Novais (2017), Silva 
(2018) e Paulo (2020).

A pesquisa de Silva (2015) investiga as produções escritas de professo-
res, a pesquisa tem por objetivo analisar conhecimentos específicos da docência 
de professores que ensinam matemática, em um grupo de trabalho que analisa 
produções escritas em matemática. Utilizou- se como referencial teórico-me-
todológico o Modelo dos Campos Semânticos e Análise da Produção Escrita. 
Trabalho de cunho qualitativo, os dados foram produzidos a partir de grava-
ções (áudio e vídeo) de oito encontros de um grupo de trabalho com profes-
sores o qual tinha o intuito de discutir as práticas docentes, a partir de análises 
de produções escritas de alunos e de professores. As análises foram elaboradas 
com intenção de contar, de maneira analítica e plausível, uma história a res-
peito de conhecimentos específicos da docência de professores que ensinam 
matemática. Apresentando potencialidades da análise da produção escrita e 
suas discussões com inferências do Modelo dos Campos Semânticos.

Sendo assim, Silva (2015) assume uma posição de apresentar caracterís-
ticas, elementos e circunstâncias do conhecimento específico da docência, uma 
primeira caracterização da noção de Grupo de Trabalho e algumas indicações 
para formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. 
Silva (2015) conclui dizendo que as formações contínuas de professores que 
ensinam matemática são constituídas de maneira idealizada, com intenções 
claras de onde se quer ir, com o conteúdo que se quer trabalhar.

A pesquisa de Santos (2016) investigou a formação de professores que 
ensinam matemática, problematizando duas teorizações a respeito de co-
nhecimentos desses professores e analisando um Grupo de Trabalho (GT) 
de professores que analisaram produções escritas e produções de vídeos em 
matemática. Santos (2016) utilizou-se da abordagem qualitativa de pesqui-
sa e tomando como referência teórico-metodológica o Modelo dos Campos 
Semânticos, os dados foram produzidos por meio de gravações em vídeos e 
em áudios de nove encontros de um Grupo de Trabalho com professores que 
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ensinam matemática. Tomou como base a construção de um Long Play (LP), 
que potencializou sua pesquisa. 

A pesquisa de Santana (2017) investiga um Grupo de Trabalho, cons-
tituído por professores de matemática que atuam na Educação Básica, no qual 
problematizam atividades que envolvam categorias do cotidiano. Mobilizada 
por algumas noções do Modelo dos Campos Semânticos em uma análise qua-
litativa, tendo como dados os diálogos dos membros do grupo gravados em 
“áudio e vídeo” que, posteriormente, foram transcritos e textualizados. Santana 
(2017) traz seu trabalho em forma de scrapbook. A pesquisa é composta por 
três textos: um sobre Grupo de Trabalho, outro sobre o Modelo dos Campos 
Semânticos (MCS) e o terceiro sobre os Estudos Culturais.

A pesquisa realizada por Novais (2017) aborda e discute a formação de 
professores de matemática participantes de grupos de trabalho que analisaram 
produções escritas em matemática. A pesquisa é de cunho qualitativo, na qual 
se utilizou a História Oral e o Modelo dos Campos Semânticos.

A dissertação de Silva (2018) que tinha como foco problematizar a 
formação continuada de professores de matemática. Caracteriza como uma 
produção/arte de compor através de narrativas, uma leitura de uma política 
de formação continuada. Propôs a implementação de um Grupo de Trabalho 
em que se discutiram atividades baseadas em categorias do cotidiano. Realiza-
ram-se seis encontros de um Grupo de Trabalho na Universidade Federal de 
Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, foi gravado em áudio e vídeo e, 
depois, transcritos. Foi realizada uma revisão bibliográfica e documental, com-
preendendo o período entre 1996 e 2015, com a intenção de problematizar 
rupturas e permanências na política de formação continuada de professores no 
estado de Mato Grosso, tomando como principal referência teórico-metodo-
lógica o Modelo dos Campos Semânticos.

A pesquisa de Paulo (2020) teve como objetivo elaborar compreensões 
acerca de que modo um projeto de formação de professores pode ser produ-
zido considerando trabalhos que tomam o Modelo dos Campos Semânticos 
como referencial teórico no período de 1992 a 2012. São abordados temas 
como: as noções nucleares de um Modelo Didático dos Campos Semânticos; 
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as possibilidades do Modelo dos Campos Semânticos dar sustentação a dis-
cussões no âmbito da Filosofia da Educação Matemática; Leitura Plausível 
como método de análise; as noções “interação”, “conhecimento”, “diferença”, 
“estranhamento” e “descentramento” e relações possíveis entre o modo como 
elas são mobilizadas no Modelo dos Campos Semânticos.

Paulo (2020) observou após a análise dos dados produzidos que a pro-
dução do Modelo dos Campos Semânticos permitiu evidenciar que esse mo-
delo teórico surge como uma necessidade de possibilitar aos professores um 
modo de ler as interações que acontecem durante a aula, a fim de possibilitar, 
na dinâmica do processo, que mantenham a interação com seus alunos.

Após a apresentação e análise destas produções, podemos ressaltar que 
a forma como os professores trabalham as noções do Modelo dos Campos Se-
mânticos e os conceitos matemáticos que possuem influenciam no processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos. Podemos observar que o grupo possui uma 
contribuição muito rica para a Educação Matemática, mas ainda são poucas as 
pesquisas sobre o MCS em relação à formação de professores que ensinam ma-
temática, ressaltando a importância de novas pesquisas que abordem a temática. 

A tabela 6 ilustra o quantitativo da produção do Nideem. Nela obser-
vamos que o cerne de pesquisa deste grupo não está centrado na formação de 
professores.

Tabela 6: Mapeamento das produções do grupo Nideem-UFJF

Educação
Matemática

Pesquisas que abordam as 
noções do MCS

MCS na formação de professores

13 10 1

Fonte: Os autores (2021). 

No grupo Nideem da UFJF, de 2015 a 2020 houve um total de 13 tra-
balhos, sendo estes, todas dissertações. Do total, 10 pesquisas publicadas no 
campo do MCS e 1 pesquisa sobre MCS em relação à formação de professores.
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Tabela 7: Relação dos trabalhos do grupo Nideem que tratam do MCS em relação à 
formação de professores

Ano Titulo Autor/Orientador Tipo de pesquisa

2015

Design e Desenvolvimen-
to de um curso de for-
mação continuada para 
professores em educação 
financeira escolar

Andréa Stambassi Souza

Amarildo Melquiades 
da Silva

Dissertação

Fonte: Os autores (2021). 

Destacamos na Tabela 7 a pesquisa de Souza (2015), que investiga uma 
proposta de formação de professores da Educação Básica sobre o tema Educa-
ção Financeira na escola. A pesquisa se caracterizou por uma abordagem qua-
litativa de pesquisa e tem como objetivo a proposição de um curso de formação 
continuada de professores que ensinam matemática. A análise se pautou nas 
informações coletadas na pesquisa de campo e na análise das entrevistas com 
professores cursistas e docentes de um curso de formação planejado. A análise 
da produção de significados dos professores cursistas foi feita com base nos 
pressupostos propostos pelo Modelo dos Campos Semânticos.

 Alguns resultados que Souza (2015) traz a leitura que os professores 
cursistas fizeram a respeito dos diversos temas abordados durante as entrevis-
tas, foram envolventes. Esta foi uma excelente oportunidade de ver o movi-
mento que o Modelo dos Campos Semânticos propõe. A dinâmica do proces-
so de produção de significados dos sujeitos de pesquisa se mostrou através da 
constituição das características do curso de formação.

PARA CONCLUIR 

Ao longo do texto tencionamos realizar um mapeamento de disserta-
ções e teses no encontro de estudos/pesquisas que versassem sobre as noções 
do Modelo dos Campos Semânticos e, mais especificamente, no campo da for-
mação de professores que ensinam matemática. Para esta finalidade, como vi-
mos, conduzimos olhares e esforços para a classificação do perfil de três grupos 
de estudos e pesquisa no campo da Educação Matemática. Como fruto deste, 
objetivamos encontrar aqueles que se concatenassem com o objeto da pesquisa. 
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Quanto aos grupos, observamos que o Gepemem tem, em sua traje-
tória, pesquisas voltadas à análise da produção de significados em relação à 
Matemática, assim como das habilidades matemáticas e sua relação com a 
aprendizagem. Já as produções do Faem, estas se relacionam com a Educação 
Matemática, mas com enfoque teórico da formação de professores, com estu-
dos sobre produção de significados de professores que ensinam matemática e, 
também, sobre linguagem matemática. O Nideem é de natureza formativa, a 
maioria de suas produções reúne contribuição da Educação Matemática com 
estudos sobre a compreensão e formação de conceitos de estudantes e crianças 
em relação à Educação Financeira Escolar e a Geometria, além de atuar na 
formação continuada de professores que ensinam matemática.

Com tudo o que foi exposto, o levantamento das produções dos grupos 
estudados neste trabalho evidenciou a importância da formação dos professo-
res em relação à Matemática e como isto pode influenciar tanto no seu desen-
volvimento profissional quanto no desenvolvimento científico. As dissertações 
e teses defendidas reúnem elementos característicos do MCS, os quais repre-
sentam importante avanço ao debate teórico sobre a prática docente, promo-
vendo também estudo e reflexão para pensar em fomentar práticas pedagógi-
cas para a formação inicial e continuada de professores.

A experiência obtida com a prática de mapear as pesquisas decorrentes 
do processo descrito ao longo do texto oportunizou compreender e voltar o 
olhar aos professores que ensinam matemática, que este exerce influência no 
desenvolvimento cognitivo em seus alunos.

Em síntese, a partir da análise das produções dos grupos de pesquisa 
analisados, podemos inferir que tais demonstram produção relevante na área 
da Educação Matemática, porém, são poucas as pesquisas que se dedicam a es-
tudar o Modelo dos Campos Semânticos na formação do professor que ensina 
matemática. Portanto, os resultados evidenciam a importância de novos estu-
dos que abordem a temática em relação com a formação inicial e continuada 
de professores. 
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UMA ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE O 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATE-
MÁTICA PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPEC-
TRO AUTISTA NO BRASIL (2000 - 2020)

José Carlos de Almeida

Marcia Rosa Uliana

INTRODUÇÃO 

Os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em fase escolar 
podem ser compreendidos como sujeitos que apresentam tempos de aquisição 
do aprendizado diferenciados do grupo referência do qual fazem parte, dire-
ta ou indiretamente. Assim como qualquer outro indivíduo possuem as suas 
limitações, necessidades, potencialidades e sua forma particular de aprender. 
Na perspectiva inclusiva, a Educação Matemática para alunos com TEA deve 
“romper com os paradigmas da segregação e da integração, buscando novas 
metodologias e formas de ensino, a fim da promoção da aprendizagem” (Ro-
drigues; Medeiros; Alves, 2019, apud Walker; Borges, 2020, p. 23). 

Esta pesquisa parte da premissa de que, apesar de ter tido aumento no 
número de pesquisas sobre a escolarização de pessoas com TEA na última década, 
ainda “existem poucas pesquisas que envolvem o ensino de matemática para alunos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA)” (Nascimento, 2020, p. 7). Conforme 
apontado, Nascimento, Cruz e Braun (2016, p. 20) verificaram que há inúmeros 
estudos que abordam a escolarização destes alunos, entretanto, “poucos são aqueles 
que tratam de estratégias de ensino, diretamente, relacionadas ao ambiente da sala 
de aula”. Ou seja, ainda há escassez de pesquisas que evidenciam o processo de 
ensino e aprendizagem de alunos com TEA, especialmente na área da matemática.

Com isso, passamos a nos questionar: que tipo de pesquisas foram re-
alizadas nas últimas duas décadas (2000-2020) sobre o processo de ensino e 
aprendizagem de matemática para estudante com TEA? De modo a responder 
esta questão norteadora, esta pesquisa objetivou analisar aspectos gerais das 
pesquisas de dissertações e teses sobre o processo de ensino e aprendizagem de 
Matemática para estudantes com TEA no Brasil (2000-2020).
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Os aportes teóricos centralizam-se em autores que tiveram como foco 
de estudos a educação de estudantes com TEA, porém, limitando-se aos estu-
dos que abordam o ensino de matemática. Metodologicamente, foi realizada 
uma pesquisa de cunho qualitativo, do tipo bibliográfica. Para seu desenvolvi-
mento foi realizado o inventario de dissertações e teses publicadas no Brasil, 
no período de 2000 a 2020, que abordaram sobre o processo de ensino e apren-
dizagem de matemática para estudantes com TEA.

  Considerando que o banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD) e da Plataforma Sucupira têm o intuito de 
integrar, em um único portal, os sistemas de informação de teses e dissertações 
em texto integral, os escolhemos para ser nosso banco de dados. Neste processo 
foram utilizadas como descritores nas buscas as seguintes palavras/expressões: 
matemática e autista; ensino de matemática e TEA; matemática e Transtorno 
do Espectro Autista; matemática e Asperger. Na sequência, passamos para a 
seleção e análise das pesquisas inventariadas.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS PESQUISAS INVENTARIADAS 

Ao todo foram inventariadas 27 (vinte e sete) pesquisas, sendo 24 (vinte e 
quatro) dissertações e 03 (três) teses sobre o processo de ensino e aprendizagem 
da matemática para estudantes com TEA. Faz-se importante destacar a discre-
pância encontrada entre a quantidade de pesquisas de dissertações e teses. Isto 
pode ser explicado pelo fato de no Brasil haver maior quantidade de programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado do que de Doutorado. De 
acordo com dados disponíveis na Plataforma Sucupira, no Brasil em 2021 há 
o total de 7.054 cursos de Pós-Graduação, sendo 3.693 em nível de Mestrado 
Acadêmico, 2.443 em nível de Doutorado Acadêmico, 863 em nível de Mestra-
do Profissional e 58 em nível de Doutorado Profissional (CAPES, 2021)1.

O levantamento realizado considerou o recorte temporal de 2000 a 
2020, entretanto, não foi identificada nenhuma publicação sobre o processo de 
ensino e aprendizagem da matemática para estudantes com TEA defendidas 
nos anos de 2000 a 2010.

1 Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/
quantitativos/quantitativoRegiao.xhtml. Acessado em: 29 de julho de 2021.
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O Quadro 1, apresenta os autores das pesquisas, título das pesquisas 
orientadores, distribuição por ano, título e tipo de pesquisa – Tese (T) e Dis-
sertação (D).

Quadro 1 – Distribuição das pesquisas inventariadas por autor e tipo nível Stricto Sensu

Ano Autor Orientador Título Tipo

2011

Élida Tamara 
Prata de 

Oliveira Praça

Profa. Dra. Regina 
Coeli Moraes 

Kopke
Uma reflexão acerca da inclusão de 

aluno autista no ensino regular D

Emanuela Valé-
rio Jorge

Profa. Dra. Julian-
ne Fischer

As possibilidades e os desafios da 
utilização do lúdico para a aprendi-
zagem em matemática de educando 

com Síndrome de Asperger
D

2012 Daniel Sá Roriz 
Fonteles

Prof. Dr. Marcos 
José da Siqueira 

Mazzotta

Avaliação de habilidades matemá-
ticas de alunos com transtornos do 

espectro do autismo
T

2014 Cristina Maria 
Lima Miguel

Profa. Dra. Lígia 
Silva Leite

Avaliação da implementação do 
currículo adaptado para autistas em 

escola de Ensino Fundamental
D

2015

Sofia Seixas 
Takinaga

Profa. Dra. Ana 
Lúcia Manrique

Transtorno do Espectro Autista: 
contribuições para a Educação Ma-
temática na perspectiva da Teoria da 

Atividade  
D

Janivaldo Pa-
checo Cordeiro

Prof. Dr. Edmar 
Reis Thiengo

Dos (des)caminhos de Alice no País 
das Maravilhas ao autístico Mundo 
de Sofia – a matemática e o teatro 

dos absurdos
D

Emerson Strutz Prof. Dr. Mauro 
Scharf

Autismo: aprendizagem baseada em 
problemas com foco na inclusão D

2016

Diana Maria 
Pereira Cardoso

Prof. Dr. Félix 
Marcial Díaz 

Rodriguez

Funções executivas: habilidades ma-
temáticas em crianças com Transtor-

no do Espectro Autista (TEA)
T

Stênio Camargo 
Delabona

Profa. Dra. Ja-
queline Araújo 

Civardi

A mediação do professor e a aprendi-
zagem de geometria plana por aluno 
com Transtorno do Espectro Autista 

(Síndrome de Asperger) em um 
laboratório de matemática escolar

D

Roberta Caeta-
no Fleira

Profa. Dra. Solan-
ge Hassan Ahmad 

Ali Fernandes

Intervenções pedagógicas para a 
inclusão de um aluno autista nas 

aulas de matemática: um olhar Vy-
gotskyano

D

Rafael Vilas 
Boas Garcia

Prof. Dr. Antonio 
Celso de Noronha 

Goyos

Ensino de relações numéricas com o 
uso de discriminações condicionais 

para crianças com 

Transtorno do Espectro Autista

D
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2017

Elton de An-
drade Viana

Prof. Dr. Roger 
Miarka

Situações didáticas de Ensino da 
Matemática: um estudo de caso de 

uma aluna com transtorno do espec-
tro autista

D

Iêda Clara 
Queiroz Silva 

do Nascimento
Prof. Dr. Elielson 
Ribeiro de Sales

Introduções ao sistema de numeração 
decimal a partir de um software livre: 
um olhar sócio-histórico sobre os fa-
tores que permeiam o envolvimento e 
a aprendizagem da criança com TEA

D

2018

Mateus Bibiano 
Francisco

Profa. Dra. Denise 
Pereira de Alcân-

tara Ferraz

Desenvolvimento do pensamento 
algébrico de alunos com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA): um 
estudo à luz da teoria dos registros de 

representação semiótica

D

Gioconda Gua-
dalupe Cristales 

Flôres

Profa. Dra. Car-
men Vieira Ma-

thias

A construção de mosaicos no plano 
por um aluno com transtorno do 

espectro autista
D

Marily Oliveira 
Barbosa

Profa. Dra. Kátia 
Regina Moreno 

Caiado

Estudantes com Transtorno do Es-
pectro do Autismo (TEA) na escola: 
desafios para a ação educativa com-

partilhada
T

Íria Bonfim 
Gaviolli

Profa. Dra. Mi-
riam Godoy Pen-

teado

Cenários para investigação e Educa-
ção Matemática em uma perspectiva 

do deficiencialismo
D

2019

Ana Karla 
Varela da Silva 

Siqueira
Profa. Dra. Mércia 
de Oliveira Pontes

Matemática inclusiva: Um estudo co-
laborativo sobre jogos com regras D

Lígia Santana 
Filha

Profa. Dra. Iva-
nete Batista dos 

Santos

Uma caracterização de atividades de 
livros didáticos do 6° ano relacio-
nados a números e operações para 
alunos com transtorno do espectro 

autista (TEA)

D

Andiara Cristi-
na de Souza

Prof. Dr. Gui-
lherme Henrique 
Gomes da Silva

O uso de tecnologias digitais edu-
cacionais para o favorecimento da 

aprendizagem matemática e inclusão 
de estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista em anos iniciais de 
escolarização

D

Silvia Cristina 
Costa Brito

Profa. Dra. Marli-
se Geller

Bases da aprendizagem matemática 
e o Transtorno do Espectro Autista: 
um estudo sobre relações numéricas 
nos anos iniciais do Ensino Funda-

mental

D

Rosângela 
Pereira de Al-

meida

Profa. Dra. Ja-
queline Araújo 

Civardi

O uso dos recursos pedagógicos me-
diados pelo professor no ensino dos 
conceitos geométricos a um educan-

do com TEA
D

Christiane Ho-
norato Taverna

Profa. Dra. Rose-
meire de Araújo 

Rangni

Raciocínio lógico-matemático em 
um aluno do Ensino Fundamental 

com Síndrome de Asperger
D
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2020

Ana Gabriela 
Cardoso do 
Nascimento

Profa. Dra. Gisela 
Maria da Fonseca 

Pinto

Cartografia de práticas de profes-
sores que ensinam matemática para 

autistas
D

Tatiane Daby 
de Fatima Faria 

Borges

Prof. Dr. Guilher-
me Saramago de 

Oliveira

Ensino de Matemática e a aprendi-
zagem da pessoa autista: contribui-

ções da Teoria Instrucional de Robert 
Gagné

D

Josely Alves dos 
Santos

Prof. Dr. Guilher-
me Saramago de 

Oliveira

TEA: Possibilidades para o desen-
volvimento da prática pedagógica nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental

D

Karina de Kas-
sia Abreu

Profa. Dra. Evelise 
Roman Corbalan 

Gois Freire

Uma revisão sistemática do Ensino 
de Matemática para estudantes com 

Transtorno do Espectro Autista
D

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação à quantidade de pesquisas defendidas por ano, foi en-
contrado o seguinte resultado: 02 em 2011; 01 em 2012; 01 em 2013; 03 
em 2015; 04 em 2016; 02 em 2017; 04 em 2018; 06 em 2019 e 04 em 2020. 
Conforme já citado, as primeiras publicações surgiram nessa última década, 
com a iniciativa dos pesquisadores Praça (2011) e Jorge (2011), que mar-
caram o início dessas investigações com suas dissertações de mestrado. A 
partir de 2011, em exceção ao ano de 2013, em todos os anos subsequentes 
identificamos pesquisa sobre essa temática.  

Ainda que a quantidade média de pesquisas tenha sofrido pequeno 
crescimento no decorrer da última década, é notável o crescimento quanti-
tativo nos últimos cinco anos analisados. No ano de 2019, foi identificado o 
maior quantitativo 06 (seis) pesquisas de dissertações. Esse crescimento, em-
bora seja pequeno, é de extrema relevância para compreensão e quiçá melhoria 
do processo educacional de estudantes com TEA. Como pontuam Bittencourt 
e Fumes (2020), por meio das pesquisas e estudos na área, os profissionais da 
educação podem aprimorar sua prática e contribuir para a equidade do de-
senvolvimento dos estudantes com TEA. Além desses estudos contribuírem 
para a compreensão dos desafios, necessidades, percepções e intervenções em 
relação ao ensino e aprendizagem da matemática para pessoas com TEA.

Além disso, os autores evidenciam ainda que a realidade que aos pou-
cos evolui, mas ainda é insuficiente, sobre a falta de habilidade profissional 
com a presença de estudantes com TEA em uma sala de aula regular. Nesse 
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sentido, o crescimento de pesquisas na área contribui para a ampliação de co-
nhecimentos sobre o tema e consequentemente para a melhoria do processo 
de ensino e aprendizagem.

Outro aspecto analisado foi o gênero dos autores e orientadores das pesqui-
sas desenvolvidas. Nas pesquisas inventariadas, as produções femininas predominam 
com 20 pesquisas (74%), se contrapondo às 07 produções masculinas (26%) – Fonte-
les (2012); Garcia (2016); Viana (2017); Francisco (2018); Strutz (2015); Delabona 
(2016). Esta realidade, de predomínio das mulheres, também foi identificada em 
relação aos professores orientadores, visto que 17 das 27 (63%) tiveram como orien-
tadores professoras mulheres e 10 professores homens (37%).

O predomínio de mulheres como autoras e orientadores das pesquisas 
não é de causar estranheza. Visto que dados do Censo Escolar 2020 eviden-
ciou que há 2,2 milhões de docentes atuando na educação básica brasileira, e 
que em “todas as etapas de ensino, as mulheres são maioria (96,4% na educação 
infantil, 88,1% nos anos iniciais do ensino fundamental, 66,8% nos anos finais 
do ensino fundamental e 57,8% no ensino médio)” (Ferrari, 2020, s/p.).

Estudo de Barros e Mourão (2018) verificou que as mulheres são 
maioria nas universidades: “Elas repetem menos, evadem menos e concluem 
a educação básica em maior proporção” (Barros; Mourão, 2018, p. 4). Apesar 
disto, os autores também salientaram que as mulheres são mais representadas 
em algumas áreas em detrimento de outras. Assim, “enquanto os homens 
são maioria nas áreas ligadas a finanças, negócios e computação, as mulheres 
são maioria em áreas que envolvem cuidados e assistência” (Barros; Mourão, 
2018, p. 5). Portanto, as mulheres possuem maiores taxas de matrículas em 
cursos voltados à saúde e educação, inclusive em níveis de pós-graduação 
Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado). Cabe destacar que que as mulheres 
vêm dominando as publicações na temática em estudo a partir de 2019, ano 
em que houve o maior índice de publicações e com 100% das pesquisas nessa 
temática produzidas por mulheres.
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No que tange aos pesquisadores que orientaram as 27 pesquisas locali-
zadas, verificou-se haver um total de 25 (vinte e cinco) orientadores, possuindo 
02 (dois) nomes recorrentes: Prof. Dr. Guilherme Saramago de Oliveira (Uni-
versidade Federal de Uberlândia, MG), com orientação de duas dissertações; 
e Prof.ª Dra. Jaqueline Araújo Civardi (Universidade Federal de Goiás, GO), 
com orientação de duas dissertações.

No que tange especificamente à motivação para o desenvolvimento das 
27 pesquisas de teses e dissertações, identificamos que uma pesquisadora (San-
tana Filha, 2019) seguiu para esta área por experiência de cunho pessoal, tendo 
em vista o acompanhamento da história de vida do filho de uma amiga, o qual 
foi diagnosticado com autismo. Os demais 26 pesquisadores tiveram como 
motivação experiências profissionais enquanto professores de alunos autistas, 
especialmente na Educação Básica, tanto em salas de aula regulares como no 
atendimento educacional especializado. 

Experiências estas que despertaram o interesse em se aprofundar na 
temática, visando aperfeiçoar sua prática docente, de modo a oportunizar o 
aprendizado de matemática para estes alunos, tendo em vista suas singulari-
dades e especificidades. Portanto, verificou-se que, no geral, são profissionais 
que já passaram pela experiência da educação autista relacionada ao ensino da 
matemática, que buscam novos conhecimentos e respostas para as suas inda-
gações, acreditando que sua pesquisa será de grande valia para preencher as 
lacunas existentes.

No que se refere às regiões do Brasil em que se encontram a instituição 
do programa em que foram desenvolvidas as pesquisas identificamos que, em-
bora essas publicações de teses e dissertações defendidas estivessem distribuí-
das em todas as regiões geográficas brasileiras, houve maior concentração nas 
regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Seguida, pelas regiões Centro-Oeste e Norte. 
Estes dados foram organizados no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Distribuição das pesquisas de Pós-graduação, mapeadas por região do Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme pode ser observado no Gráfico 1, os programas da região 
Sudeste são os que mais desenvolveram estudos na temática (63%) das pesqui-
sas. No outro extremo temos a região Norte (4%), que possui um quantitativo 
extremamente baixo, indicando que poucos pesquisadores atuam com vigor e 
regularidade em relação a essa temática, sugerindo a necessidade de nucleação 
de novos grupos de investigação.

Esta realidade justifica-se pela construção assimétrica da Pós-graduação 
stricto sensu no Brasil. A região Sudeste possui o maior número de Programas 
de Pós-Graduação e diversos centros de pesquisa já consolidados, possibilitan-
do o desenvolvimento de uma maior diversidade de pesquisas. Esse pode ser 
um dos fatores que ajudam a explicar a predominância dessas pesquisas nessa 
região. Ela também possui um destaque na conceituação de seus Programas de 
Pós-graduação, sobressaindo-se diante aos critérios estabelecidos pela Portaria 
nº 34/2020, que “dispõe sobre as condições para fomento a cursos de pós-gra-
duação stricto sensu pela Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES” 
(BRASIL, 2020, caput).   Os pesquisadores do “Grupo de Trabalho sobre Polí-
tica da Capes”, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Sociedade (SBPC), 
apontam que embora a concessão de bolsas tenha reduzido, a região Sudeste 
obteve vantagens em relação às regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 
Reforçam também que sem essas bolsas as produções científicas nessas regiões, 
que possuem programas mais jovens, serão as mais prejudicadas (Rocha, 2020).
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Nazareno (2019) traz em sua pesquisa a origem e desenvolvimento dos 
programas de Pós-Graduação desde a década de 1960. Marcada por “assime-
trias e desigualdades regionais e espaciais” (Nazareno, 2019, p. 103), a desti-
nação de recursos para implementação destes programas se concentrou para 
os centros de poder econômico e político, “para as regiões Sudeste, Sul e o 
Distrito Federal, fundamentalmente para os estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo” (Nazareno, 2019, p. 105).

Foi apenas a partir da elaboração do V Plano Nacional de Pós-Gra-
duação (V PNPG, 2005-2010) que os programas começaram a ser, de fato, 
ampliados de forma considerável para todas as regiões do país, tendo em vista 
que a redução das assimetrias foi um dos objetivos traçados pelo plano (Naza-
reno, 2019). Na sequência, no VI PNPG reiterou esta proposta de ampliação 
de programas, principalmente nos grupos de excelência (notas CAPES 6 e 7). 
Assim, “a proposta de indução para a diminuição das assimetrias regionais, 
apresentadas no V e VI PNPG, alterou substancialmente a realidade regional 
no Sistema Nacional de Pós-Graduação” (Nazareno, 2019, p. 110). Entretanto, 
a situação histórica de hierarquia e assimetria destes programas ainda “pro-
move impactos no acesso e na produção de conhecimento científico no país” 
(Nazareno, 2019, p. 104). Felizmente, a passos lentos, esta realidade vem sendo 
alterada, porém a assimetria geográfica ainda é grande.

De acordo com os dados disponibilizados pela CAPES, no ano de 2019, 
a maior quantidade de programas de Pós-Graduação no Brasil encontra-se 
na região Sudeste e Sul, respectivamente; em contrapartida a menor quanti-
dade de programas encontra-se na região Nordeste e Norte, respectivamente. 
Ao analisarmos a distribuição das pesquisas inventariadas nesta pesquisa pelas 
unidades da federação brasileira, ficou evidente que a produção está centrali-
zada em poucos estados unidades da federação brasileira, em apenas 11 das 27 
unidades da federal foi identificado que se desenvolveram pesquisa abordando 
essa temática entre 2011 e 2020. Em ordem decrescente temos os Estados de 
São Paulo e Minas Gerais, com predominância com 08 e 06 publicações res-
pectivamente. Em seguida, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, com 2 pesquisas. E Espírito Santo, Bahia, Pará, Sergipe, Rio Grande 
do Norte, com uma pesquisa cada.
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 No que se refere à quantidade das instituições em que estão vinculados 
os cursos de mestrado e doutorado, identificamos 21 diferentes instituições, 
sendo 16 públicas e 05 privadas, as quais se encontram nas regiões Sul e Su-
deste. Todas estas informações foram apresentadas no quadro a seguir:

Quadro 2 – Distribuição das pesquisas inventariadas por instituição

Região Est. Pública/
Privada

Instituição do Programa 
Scricto Sensu

Q. Autores

Sudeste

SP

Privada Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

1 Takinaga (2015)

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie

1 Fonteles (2012)

Universidade Anhanguera 
de São Paulo

1 Fleira (2016)

Pública Universidade Federal de 
São Carlos

3 Garcia (2016); Bar-
bosa (2018); Taverna 

(2019)
Universidade Estadual 

Paulista 
2 Viana (2017); 

Gaviolli (2018)

RJ
Privada Fundação Cesgranrio 1 Miguel (2014)
Pública Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 
1 Nascimento (2020)

MG

Pública Universidade Federal de 
Itajubá

1 Francisco (2018)

Universidade Federal de 
Alfenas

1 Souza (2019)

Universidade Federal de 
Uberlândia 

2 Borges (2020); 

Santos (2020)
Universidade Federal de 

Lavras
1 Abreu (2020)

Universidade Federal de 
Juiz de Fora

1 Praça (2011)

ES Pública Instituto Federal do Espíri-
to Santo

1 Cordeiro (2015)

Sul

SC
Pública Universidade Regional de 

Blumenau
2 Jorge (2011); 

Strutz (2015)

RS
Privada Universidade Luterana do 

Brasil
1 Brito (2019)

Pública Universidade Federal de 
Santa Maria

1 Flôres (2018)
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Centro-
-Oeste GO Pública Universidade Federal de 

Goiás
2 Delabona (2016); 

Almeida (2019)

Nordes-
te

BA Pública Universidade Federal da 
Bahia

1 Cardoso (2016)

SE Pública Universidade Federal de 
Sergipe

1 Santana Filha 
(2019)

RN Pública Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte

1 Siqueira (2019)

Norte PA Pública Universidade Federal do 
Pará

1 Nascimento (2017)

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme pode ser observado no Quadro 2, a Universidade Federal de São 
Carlos é a que possuiu maior quantidade de pesquisas (3) (Garcia (2016); Barbo-
sa (2018); Taverna (2019)), seguida equitativamente pela Universidade Estadual 
Paulista (2), Universidade Federal de Uberlândia (2), Universidade Regional de 
Blumenau (2), Universidade Federal de Goiás (2). Todas as demais tiveram apenas 
um trabalho defendido acerca da temática, no recorte temporal selecionado.

É perceptível que, além da assimetria de distribuição geográfica destes 
programas, há assimetria espacial, ou seja, predominância em determinados 
estados e cidades das regiões brasileiras. Esta realidade também foi verificada 
por Nazareno (2019), conforme trecho a seguir:

Essas assimetrias podem ser observadas tanto em relação às regiões políti-
co-administrativas brasileiras, quando se observa que as regiões Sudeste e 
Sul, desde o início, recebem mais incentivos, quanto dentro de uma mesma 
região, quando se nota que os maiores centros urbanos, ao longo do tempo, 
concentram os esforços de promoção da pós-graduação no país (Nazareno, 
2019, p. 111).

Nesta direção, percebe-se que o espaço da Pós-Graduação permanece 
sendo etilista e desigual, além de ser extremamente recente sua ampliação para 
todas as regiões do país, especialmente a região Norte, que concentra o menor 
número de programas. Tendo isto em vista, “a ciência brasileira deixa de se 
articular com uma série de distintas epistemologias, que certamente poderia 
tornar a produção nacional ainda mais potente” (Nazareno, 2019, p. 111).
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Observamos que algumas pesquisas foram realizadas no mesmo pro-
grama de Pós-Graduação, sendo: Barbosa (2018) e Taverna (2019) no Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da Universidade Fe-
deral de São Carlos, orientados por docentes distintos; Viana (2017) e Gaviolli 
(2018) no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (IGCE) 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, orientados por 
docentes distintos; Borges (2020) e Santos (2020) no Programa de Pós-Gra-
duação em Educação (PPGED) da Universidade Federal de Uberlândia, 
orientados pelo mesmo docente; Jorge (2011) e Strutz (2015), no Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECIM) 
da Universidade Regional de Blumenau, orientados por docentes distintos; 
Delabona (2016) e Almeida (2019) no Programa de Pós-Graduação em En-
sino na Educação Básica (PPGEEB) do Centro de Ensino e Pesquisa Apli-
cada à Educação da Universidade Federal de Goiás, orientados pelo mesmo 
docente. Ou seja, percebe-se que as 27 pesquisas foram desenvolvidas em 22 
programas de Pós-Graduação distintos, em 21 universidades brasileiras, não 
havendo centralização em uma instituição ou programa específico.

Outros aspectos analisados foram a abordagem e tipo de pesquisa e co-
leta de dados. Com relação à abordagem da pesquisa, 03 foram mistas (11%), 
com abordagem qualitativa e quantitativa (Fonteles (2012); Garcia (2016); 
Barbosa (2018)), e as demais 24 foram qualitativas (89%). Quanto ao tipo 
de pesquisa e instrumento de coleta de dados houve variações, as quais foram 
apresentadas no Quadro 4.
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Quadro 4 – Abordagem da pesquisa e coleta de dados

Aborda-
gem da 

Pesquisa
Tipo de 
Pesquisa

Instrumentos de coleta de 
dados Autores

Mista 
(Qualitativa 
e Quantita-

tiva)

Estudo de 
Caso

Aplicação de questionário, 
realização de entrevistas e 
análise de prontuários mé-

dicos
Garcia (2016)

Pesquisa 
Exploratória

Aplicação de teste aritmé-
tico Fonteles (2012)

Pesquisa 
Participante 
(Pesquisa-

-Ação)

Observação; diário de 
campo; videogravação; en-
trevista; sessões de diálogos 
pedagógicos com auxílio da 
autoconfrontação simples

Barbosa (2018)

Qualitativa

Bibliográfica

Análise de atividades e li-
vros didáticos

Takinaga (2015); San-
tana Filha (2019)

Revisão Sistemática Borges (2020); Santos 
(2020); Abreu (2020)

Estudo de 
Caso

Observação não estruturada Miguel (2014)
Observação; diário de cam-
po; videogravação; entrevis-
ta; sessões de diálogos peda-
gógicos; conversas informais

Praça (2011); Jor-
ge (2011); Almeida 

(2019)

Observação, caderno de 
campo e conversas infor-

mais

Cordeiro (2015); Fran-
cisco (2018); Gaviolli 

(2018)

Observação, caderno de 
campo e entrevistas

Delabona (2016);

Fleira (2016); Brito 
(2019)

Observação, caderno de 
campo e videogravações

Viana (2017);

Nascimento (2017); 
Flôres (2018); Souza 

(2019)
Pesquisa 

Participante 
(Pesquisa-

-Ação)
Intervenção pedagógica Strutz (2015); Cardoso 

(2016); Siqueira (2019)

Pesquisa 
Exploratória Aplicação de questionário

Taverna (2019);

Nascimento (2020)
Fonte: Dados da pesquisa.
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A partir dos dados apresentados, percebe-se que, quanto ao tipo de pes-
quisa houve variação entre Estudo de Caso, Pesquisa Exploratória, Bibliográ-
fica e Pesquisa Participante (Pesquisa-Ação). No que tange as 03 pesquisas 
de abordagem mista (qualitativa e quantitativa), a de Fonteles (2012) foi uma 
pesquisa exploratória; a de Garcia (2016) foi desenvolvida por meio de Estudo 
de Caso; e a de Barbosa (2018) foi uma pesquisa participante (Pesquisa-ação).

Já com relação às pesquisas de abordagem qualitativa, 05 se enquadram 
como  do tipo bibliográfica (Takinaga (2015); Santana Filha (2019); Borges 
(2020); Santos (2020); Abreu (2020));  14 por meio como sendo estudo de 
caso (Praça (2011); Jorge (2011); Miguel (2014); Almeida (2019); Cordeiro 
(2015); Francisco (2018); Gaviolli (2018); Delabona (2016); Fleira (2016); 
Brito (2019); Viana (2017); Nascimento (2017); Flôres (2018); Souza (2019)) 
; 03 foram pesquisas participantes (Pesquisa-ação)  (Strutz (2015); Cardoso 
(2016); Siqueira (2019) ); e 02 foram pesquisas exploratórias (Taverna (2019); 
Nascimento (2020)).  

Portanto, ao unificar as pesquisas de abordagem mista e qualitativa, ti-
vemos o seguinte resultado: 15 estudos de caso, 05 pesquisas bibliográficas, 
04 pesquisas participantes (pesquisa-ação) e 03 pesquisas exploratórias. No 
Gráfico 02 foi apresentada esta proporção:

Gráfico 2 – Tipo de pesquisa desenvolvida

 
Fonte: Dados da pesquisa.
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Identificamos que foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta 
de dados nas pesquisas analisadas: observações, anotações/diários de campo, 
gravações em áudio e vídeo, aplicação de questionários, realização de entrevis-
tas, sessões de diálogos pedagógicos, coleta bibliográfica e documental, aplica-
ção de jogos, problematizações e atividades matemáticas. 

Dando sequência à apresentação dos dados, no Quadro 5 foram elenca-
dos os sujeitos ou materiais de pesquisa de cada tese e dissertação:

Quadro 5 – Sujeitos ou materiais de pesquisa

Sujeito ou material de Pesquisa Autores

Apenas alunos 
com TEA

Anos iniciais do Ensino Fun-
damental: 1º ao 5º ano

Cordeiro (2015); Cardoso 
(2016); Viana (2017); Nascimen-

to (2017); Brito (2019); Souza 
(2019)

Anos finais do Ensino Funda-
mental: 6º ao 9º ano

Jorge (2011); Strutz (2015); De-
labona (2016); Francisco (2018); 
Flôres (2018); Siqueira (2019)

Alunos com idade variada (07 
a 23 anos) Fonteles (2012)

Apenas do-
centes Professores do Ensino Médio Nascimento (2020)

Alunos e do-
centes

Alunos com TEA e professo-
res da sala de aula regular e do 
AEE (anos iniciais do Ensino 

Fundamental)
Almeida (2019)

Alunos com TEA e profes-
sores da sala de aula regular 

(anos finais do Ensino Funda-
mental)

Fleira (2016); Barbosa (2018); 
Taverna (2019)

Alunos com TEA, demais 
alunos, professores da sala de 
aula regular e do AEE (anos 

iniciais do Ensino Fundamen-
tal)

Gaviolli (2018)

Alunos com TEA, demais 
alunos, professores da sala 

de aula regular, do AEE e da 
escola especial (anos finais do 

Ensino Fundamental)

Praça (2011)
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Materiais de 
pesquisa

Atividades de livro didático e 
currículo

Miguel (2014); Garcia (2016); 
Santana Filha (2019)

Atividades elaboradas por 
professores visando avaliar 
habilidades matemáticas

Takinaga (2015)

Artigos, Teses e Dissertações 
(1999-2019) Borges (2020)

Artigos, dissertações, teses, 
livros e documentos oficiais 

(2004-2019)
Santos (2020)

Artigos (2001-2019) Abreu (2020)

Fonte: Dados da pesquisa.

É possível verificar que 20 estudos tiveram sujeitos de pesquisa (pessoas) 
e 07 tiveram materiais de pesquisa (atividades didáticas, currículo adaptado, ar-
tigos, teses, dissertações e documentos oficiais). Com relação aos sujeitos de pes-
quisa, 13 investigaram apenas alunos com TEA; 01 investigou apenas docentes 
de alunos com TEA; e 06 investigaram, de forma conjunta, alunos e docentes. 

Com relação aos sujeitos de pesquisa, apenas 01 (4%) estudo investigou 
apenas professores, os quais lecionavam no Ensino Médio. Por mais, 06 pes-
quisas (22%), investigaram tanto alunos como docentes. Destas, 01 investigou 
alunos com TEA e seus professores (da sala de aula regular e do AEE), nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; 03 investigaram alunos com TEA e seus 
professores da sala de aula regular, nos anos finais do Ensino Fundamental; 01 
investigou, além dos alunos com TEA e seus professores (da sala de aula regu-
lar e do AEE), os demais alunos da turma, nos anos iniciais do Ensino Funda-
mental; e 01 investigou, além dos alunos com TEA e seus professores (da sala 
de aula regular, do AEE e da escola especial), os demais alunos da turma, nos 
anos finais do Ensino Fundamental.

Das 13 pesquisas (48%) que tiveram alunos com TEA como sujeitos de 
investigação, 06 foram realizadas com alunos dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental, variando do 1º ao 5º ano; 06 com alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental, variando do 6º ao 9º ano; e 01 foi realizada com alunos de diver-
sas etapas de escolarização (anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, EJA 
e curso técnico de libras), com faixa etária variando entre 07 e 23 anos de idade.
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Importante ressaltar que nenhuma das pesquisas investiu apenas es-
tudante autista no Ensino Médio e, conforme já apontado, apenas 01 inves-
tigou docentes desta etapa de ensino. E isso não está relacionado com a im-
possibilidade de avanço de etapas ocasionada pela deficiência. É que antes da 
Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, também conhecida como Lei Berenice Piana), 
alunos com TEA não eram considerados deficientes e esse fator dificultava seu 
acesso à rede regular de ensino (Brasil, 2012).

 O Censo Escolar de 2020 também constatou aumento significativo no 
número de matrículas de alunos com deficiência em classe comum ou classes 
especiais, considerando alunos de 4 a 17 anos da educação especial, sendo que os 
89,5 % de matrículas em 2016 avançam para 93,3 % em 2020 (Cristaldo, 2021).

Esse aumento na demanda de 2016 a 2020 pode ser um dos fatores que 
impulsionaram o surgimento de novas pesquisas nessa temática, tendo em vista 
que, à medida que os docentes vivenciavam suas experiências com esses estu-
dantes, percebiam a necessidade de buscar novas formas de contribuir no seu 
desenvolvimento para que o processo de inclusão fosse o mais real possível, pois 
o acesso ao âmbito escolar não é suficiente para seu desenvolvimento. Como 
salienta Suplino (2009, p. 2), “para que o acesso esteja garantido, torna-se neces-
sário assegurar a permanência com qualidade”. E para que isto aconteça é indis-
pensável que o ensino para alunos com TEA seja coerente com suas habilidades. 
Além disto, se faz necessária uma rede de ensino articulada, que se preocupa com 
a inclusão e permanência de todo a alunado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível verificar que as primeiras pesquisas de dissertações e teses 
na temática investigada surgiram no início da última década, sendo notável o 
crescimento quantitativo a partir de 2015. Isso pode ser explicado pela amplia-
ção dos direitos das pessoas com TEA na legislação brasileira e, consequente-
mente, do aumento do número de matrículas na rede regular de ensino.

Outro aspecto analisado foi o gênero dos autores e orientadores 
das pesquisas desenvolvidas, sendo verificado que as produções femininas  



62

predominam com 20 pesquisas (74%). A mesma realidade foi identificada em 
relação aos professores orientadores, com 17 (63%) pesquisas orientadas por 
pesquisadoras mulheres. Portanto, evidenciamos que as mulheres possuem 
maiores taxas de matrículas em cursos voltados à educação, inclusive em níveis 
de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

No que se refere ao local de desenvolvimento da pesquisa, observou-se 
uma maior concentração na região Sudeste, seguidas das regiões Sul, Nordes-
te, Centro-Oeste e Norte. Além disto, foram predominantes instituições dos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás, sendo perceptível 
que, além da assimetria de distribuição geográfica destes programas, há assi-
metria espacial, ou seja, há predominância em determinados estados e cidades 
das regiões brasileiras. 

Com relação as temáticas investigadas que envolveram a matemática 
para estudantes com TEA, foi possível verificar uma concentração de pes-
quisas envolvendo o processo de ensino e aprendizagem da Matemática e so-
mente uma pesquisa acerca da formação de professores. Ou seja, se identificou 
como uma lacuna de produção neste direcionamento.

 As pesquisas analisadas são, predominante, da abordagem qualitativa 
(88,8%) e mais da metade (56%) são do tipo Estudo de Caso. Percebe-se com 
isso, que os estudos que têm sido realizados são singulares e exploraram/inves-
tigaram a temática em análise de forma pontual numa realidade singular/espe-
cífica. Fica evidente a necessidade de estudos mais amplos e abrangentes para 
ser compreender melhor como tem sido o processo de ensino e aprendizagem 
para estudantes com TEA no Brasil.
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UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO MA-
TEMÁTICA EM DISSERTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 
GESTAR II

Daiane Gomes da Silva

Sérgio Candido de Gouveia Neto

Cristiane Talita Gromann de Gouveia

INTRODUÇÃO

Em 2001 foi instituído o Plano Nacional de Educação (PNE), que deu 
ênfase a uma educação permanente, tendo em vista os avanços científicos e 
tecnológicos. Naquele mesmo ano, foi também criado o Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar (GESTAR I), como um meio para a formação con-
tinuada de professores que lecionavam do 1° ao 5° ano, a partir do Programa 
de Desenvolvimento da Escola – PDE, o qual tem como um de seus planos a 
oferta de cursos de formação continuada. 

Em 2004, o Programa foi estendido para o os professores que ministra-
vam Língua portuguesa e Matemática atuantes do 6° ao 9° ano (Brasil, 2010). 
O Gestar II “é um programa de formação continuada semipresencial orientado 
para a formação de professores de Matemática e de Língua Portuguesa, obje-
tivando a melhoria do processo de ensino aprendizagem” (Brasil, 2010, p.14). 
Dessa forma, esse trabalho terá como foco de estudos a formação que era ofe-
recida por esse programa aos professores de Matemática.

Esse programa foi direcionado para as escolas públicas das regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste. No entanto, a partir de 2008 o programa foi 
estendido para os professores das regiões Sul e Sudeste. Cabe destacar, que 
o Gestar I e Gestar II não estão mais ativos. Porém, não foram encontrados 
documentos que atestem oficialmente a extinção desses programas, embora 
os materiais sejam encontrados no site do Ministério da Educação (MEC) 
(Disponível em http://portal.mec.gov.br/gestar-ii-. Acessado em 18 de no-
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vembro de 2021). Além disso, há relatos que o programa está extinto (PINTO, 
Comunicação Pessoal).

Para o Guia Geral do Gestar II,

A formação continuada deve ser compreendida como uma ferramenta de 
profissionalização capaz de proporcionar aos professores espaços sistemá-
ticos de reflexão conjunta e de investigação, no contexto da escola, acerca 
das questões enfrentadas pelo coletivo da instituição. (Brasil, 2010, p. 14)

A proposta do Gestar II em relação à formação continuada está volta-
da para a concepção de que os cursos precisam dialogar com a realidade dos 
professores cursistas, na intenção de que experiências sejam compartilhadas e 
novos saberes possam ser adquiridos ou aprimorados.

Nessa perspectiva, é evidenciado que “a necessidade constante de atu-
alização não significa, contudo, que a formação continuada se construa tão 
somente por meio do acúmulo de cursos”. A formação, dentre outras coisas, 
precisa fazer sentido, melhorar a qualidade do processo de ensino e apresentar 
possibilidades de que o que foi ensinado possa ser inserido no contexto da sala 
de aula do professor cursista. (Brasil, 2010, p.14).

Um dos pressupostos do Gestar II era “a atualização dos saberes profissio-
nais por meio de subsídios e do acompanhamento da ação do professor no próprio 
local de trabalho”. Além dos trabalhos individuais e em grupo, havia também a 
preocupação em acompanhar os professores no seu trabalho em sala de aula, pois o 
programa foi constituído a partir desse cenário. (Brasil, 2010, p.14).

O curso era coordenado por professores tutores/formadores que eram 
considerados representantes do Gestar II. O formador “coordena todas as ati-
vidades, discute formas de implementá-las e avalia o desenvolvimento dos pro-
fessores cursistas”. Os professores cursistas eram professores da rede municipal 
ou estadual que iriam receber a formação. (Brasil, 2010, p.14).

Outro destaque é que a formação era voltada para a atualização desses 
professores a partir de questões do seu próprio local de trabalho. Com a 
intenção de “[...] melhorar a capacidade de compreensão e intervenção sobre a 
realidade sociocultural” de professores e alunos. (Brasil, 2010, p.14).
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No que diz respeito à estrutura semipresencial ela acoplava uma carga 
horária de 300 horas para cada área temática. Com a distribuição de 120 horas 
presenciais e 180 horas na modalidade a distância. Essa formação era desen-
volvida em aproximadamente um ano.

Os materiais com os conteúdos teóricos e práticos do programa eram 
todos impressos e divididos da seguinte maneira tanto para a disciplina de 
Língua Portuguesa ou Matemática: 

• 6 Cadernos de Teoria e Prática – TP;
• 6 Cadernos de Atividades de Apoio à Aprendizagem – AAA (versão 

do professor);
• 6 Cadernos de Atividades de Apoio à Aprendizagem – AAA (versão 

do aluno);
• 1 Guia Geral; e 
• 1 Caderno do Formador (somente para tutores/formadores). 
Com relação ao texto presente nesses materiais, de acordo com Brasil (2010, 

p.15) ele “não é um artigo científico e nem um texto literário, mas é um texto em 
forma de aula; um texto que leva o leitor a construir conhecimento; é um texto que 
ensina” que visa contribuir com o pensamento crítico e transformador para que 
assim os professores cursistas possam agir no microambiente em que atuam.  

Os professores cursistas de matemática encontravam nesses materiais 
conhecimentos relacionados aos eixos da proposta pedagógica do Gestar II de 
matemática sendo eles: conhecimentos Matemáticos; conhecimentos de Edu-
cação Matemática; e de Transposição Didática. (Brasil, 2010)

Dessa forma, como foi um programa que atendeu professores de Mate-
mática atuantes do 6º ao 9º ano de todo o país, supõe-se que tiveram estudos so-
bre ele. Nesse sentido, em consulta ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 
encontramos onze (11) dissertações que tratam do GESTAR II de Matemática 
e nenhuma tese de doutorado. Mas, o que estas dissertações abordam? Onde 
foram realizadas? Quais foram os seus objetivos? Tais perguntas nos levam ao 
problema direcionador deste capítulo: quais são os principais resultados apresen-
tados em dissertações que tiveram como objeto de estudo o ensino de matemá-
tica e o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II)?



72

Tais questionamentos nos leva ao objetivo do capítulo, qual seja: ana-
lisar os principais resultados de dissertações que tiveram como objeto de es-
tudo o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II) e o ensino de 
matemática. O capítulo está dividido, além desta introdução, em um tópico de 
análise e discussão dos resultados das dissertações. 

UMA ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DAS DISSER-
TAÇÕES QUE ABORDARAM O ENSINO DE MATEMÁTICA NO 
GESTAR II

A proposta deste capítulo é trazer uma análise dos principais resultados 
de dissertações que tiveram como objeto de estudo o Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar (Gestar II) e o ensino de matemática doperíodo de 
2004 a 2021, selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. O 
período inicial selecionado corresponde a constituição do programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar – Gestar II. 

O Gestar II abrangeu a disciplina de língua portuguesa e matemática. 
Por isso, na busca no Banco de Teses e Dissertações pelos trabalhos foi usado o 
descritor “Gestar II + matemática”. Encontrou-se 11 dissertações que discor-
rem sobre o assunto (Quadro 1).  

Destaca-se que foram encontrados 11 trabalhos e eles fazem parte do 
recorte desse estudo e que as descrições contidas no quadro: título, autor e 
orientador, instituição de ensino, ano, objetivo e abordagem metodológica. No 
texto, serão informadas pelos primeiros autores: Kochhann (2007); Martinelli 
(2009); Souza (2012); Souza (2013); Oliveira (2013); Filho (2013); Guedes 
(2013); Melo (2014); Gonçalves (2014); Santana (2016) e Candray (2018). 
Assim sendo, segue algumas análises.
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Quadro 1. Dissertações sobre o Gestar II de Matemática

Dissertações sobre o Gestar II de Matemática (Banco de Teses e Dissertações da CAPES) - Período: 2004 – 2021

Título Autor e  
orientador IES Ano Objetivo Abordagem Metodológica 

Gestar: formação de professo-
res em serviço e a abordagem 
da geometria

Kochhann, Ma-
ria Elizabete 
Rambo e Pirola, 
Nelson Antonio

Universidade Es-
tatual Paulista 2007

Investigar as possíveis contribuições de um projeto 
de formação de professores em serviço, o GESTAR 
- Gestão da Aprendizagem Escolar.

Abordagem quantitativa e qualitativa. Trian-
gulação dos dados. Instrumentos: Escala de 
Atitudes, questionários, observação partici-
pante, entrevistas.

O impacto do programa GES-
TAR II de Matemática na ati-
vidade docente no estado do 
Tocantins, inserido na Região 
Amazônica

Martinelli, Elídio 
Luiz e Muniz, 
Cristiano Alber-
to

Universidade de 
Brasília 2009

Analisar as contribuições, os limites e as dificulda-
des do Programa GESTAR II de Matemática na 
atividade docente, à luz das conexões socioeduca-
cional estabelecidas na escola pública CAIC de Pal-
mas – TO na região amazônica brasileira.

Pesquisa qualitativa; caracterizada como um 
estudo de caso. Usou-se como instrumentos: 
entrevistas semiestruturadas, grupo focal, ob-
servação participante e análise documental.

Álgebra escolar na EJA: análise 
de uma sequência de aulas do 
programa GESTAR II

Souza, Joseane 
Maria da Silva e 
Santiago, Mônica 
Maria Lins

Universidade Fe-
deral Rural de 
Pernambuco

2012

Analisar em que medida uma sequência de aulas, 
presente no material do Programa GESTAR II, 
favoreceu a aprendizagem dos conceitos algébricos 
fundamentais, em uma turma da EJA, fase IV; e 
identificar que tipos de atividades algébricas abor-
dadas pelo Programa contribuíram para a aprendi-
zagem dos estudantes da EJA.

Análise qualitativa, com os recursos de uma 
pesquisa de campo e bibliográfica. Os dados 
foram coletados a partir de um diário de cam-
po e de dois testes diagnósticos.

A prática profissional de pro-
fessores do Distrito Federal a 
partir do curso Gestar II Ma-
temática

Oliveira, Dei-
re Lucia de e 
Gontijo, Cleyton 
Hércules

Universidade de 
Brasília 2013

Investigar a inserção e contribuições para a prática 
docente do Gestar II Matemática, o qual compõe 
uma das ações do Plano de Desenvolvimento da 
Escola para formação continuada de professores, 
dois anos após a conclusão da primeira turma no 
Distrito Federal.

Pesquisa qualitativa por meio de um estudo 
de caso. Apresenta características do instru-
mento da pesquisa bibliográfica, entrevistas e 
observações em sala de aula. Aspectos de uma 
pesquisa de campo.

Formação continuada de pro-
fessores de matemática: um es-
tudo sobre a práxis docente no 
programa Gestar II na Bahia

Filho, Analdino 
Pinheiro Silva e 
Santos, Solange 
Mary Moreira

Universidade Fe-
deral de Feira de 
Santana – UEFS

2013
Analisar como a práxis docente é compreendida no 
âmbito da proposta político-pedagógica do Progra-
ma GESTAR II de Matemática na Bahia.

Pesquisa qualitativa. Instrumentos utilizados: 
pesquisa documental, bibliográfica e questio-
nário.

Contribuições do Programa 
Gestão da Aprendizagem Es-
colar, GESTAR II de matemá-
tica, para a formação docente

Guedes, Simone 
Batista e San-
tiago, Rosemary 
Aparecida

U n i v e r s i d a d e 
Cruzeiro do Sul 2013

Analisar as contribuições que o programa GES-
TAR II de matemática proporcionará para a forma-
ção docente de um grupo de professores cursistas da 
rede municipal de ensino de São José dos Campos.

Abordagem qualitativa com os instrumentos 
da pesquisa bibliográfica, questionários e en-
trevistas semiestruturadas.
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Transposição Didática: Con-
cepções de Professores no con-
texto do GESTAR II

Souza, Emanuel 
Nogueira de, Nu-
nes, José Messil-
do Viana

Universidade Fe-
deral do Pará 2013

Identificar as concepções acerca da TD de professo-
res de Matemática da Rede Estadual de Ensino de 
Araguaína - Tocantins, a partir de seu contato 
com o Programa GESTAR II de Matemática 
do Ministério da Educação, a fim de verificar/
estabelecer relações entre essas concepções, as 
concepções que constam no material impresso 
do Programa e, conseguintemente, com teóricos 
que fundamentem a TD

Pesquisa qualitativa por meio de estudo de 
caso com base na Teoria Antropológica do 
Didático (TAD), que tem em Yves Che-
vallard seu teórico principal. 

A metacognição na abordagem 
algébrica do material didático 
do GESTAR II

Melo, Luis Re-
nan Leal de e 
Araujo, Lucia de 
Fatima 

Universidade Fe-
deral Rural de 
Pernambuco

2014

Investigar, por meio da análise documental, que es-
tratégias metacognitivas podem ser desenvolvidas 
na resolução das atividades de álgebra propostas no 
material didático de Matemática do Programa Ges-
tão da Aprendizagem Escolar (Gestar II).

Pesquisa qualitativa. Recursos da pesquisa bi-
bliográfica e documental.

O GESTAR como agente 
transformador na prática do 
ensino de matemática: um es-
tudo de caso

Gonçalves, Julia-
na Gusmao de 
Souza e Nunes, 
Marcus Antonius 
da Costa

Faculdade Vale do 
Cricaré 2014

Verificar se o GESTAR contribuiu no aperfeiço-
amento da prática dos docentes do município de 
Teixeira de Freitas.

Pesquisa qualitativa por meio de um estudo 
de caso. Referências de uma pesquisa docu-
mental e bibliográfica.

GESTAR II: proposta de 
formação continuada e suas 
contribuições para a prática 
pedagógica do professor de 
matemática

Santana, Cecilia 
Cabral Mascare-
nhas de e Silva, 
Ana Lucia Go-
mes da

Universidade do 
Estado da Bahia 2016

Analisar a proposta de formação continuada oferta-
da pelo Programa GESTAR, na perspectiva de suas 
contribuições para a prática pedagógica do profes-
sor no processo de ensino da Matemática escolar.

Abordagem qualitativa com os recursos da 
pesquisa documental, bibliográfica, entrevista 
semiestruturada e observações participantes.

CFD e GESTAR II: compre-
ensões sobre a formação conti-
nuada de professores que ensi-
nam matemática a partir de um 
estudo comparado

Candray Men-
jívar, Jeser Ca-
leb e Rolkouski, 
Emerson

Universidade Fe-
deral do Paraná 2018

Conhecer quais as compreensões sobre a Educação 
Matemática e formação continuada de professores 
em larga escala embasam os programas: Curso de 
Formación Docente CFD de EL Salvador e Pro-
grama da Gestão da Aprendizagem Escolar GES-
TAR II do Brasil.

Pesquisa qualitativa com os recursos da pes-
quisa documental, bibliográfica e entrevistas.

Fonte: Autoria própria
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A distribuição desses trabalhos por regiões seguiu-se da seguinte forma:
a) Norte: “O impacto do programa GESTAR II de Matemática na ativi-

dade docente no estado do Tocantins, inserido na Região Amazônica” e “Trans-
posição Didática: Concepções de Professores no contexto do GESTAR II”.

b) Centro-Oeste: “A prática profissional de professores do Distrito Fe-
deral a partir do curso Gestar II Matemática”.

c) Nordeste: “Álgebra escolar na EJA: análise de uma sequência de aulas 
do programa GESTAR II”; “Formação continuada de professores de matemá-
tica: um estudo sobre a práxis docente no programa Gestar II na Bahia”; “A 
metacognição na abordagem algébrica do material didático do GESTAR II” 
e “GESTAR II: proposta de formação continuada e suas contribuições para a 
prática pedagógica do professor de matemática”. 

d) Sudeste: “Gestar: formação de professores em serviço e a abordagem 
da geometria”, “Contribuições do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, 
GESTAR II de matemática, para a formação docente” e “O GESTAR como 
agente transformador na prática do ensino de matemática: um estudo de caso”. 

e) Sul: “CFD e GESTAR II: compreensões sobre a formação continua-
da de professore s que ensinam matemática a partir de um estudo comparado”.

Notou-se que embora esse programa tenha sido desenvolvido tendo um 
dos focos a região norte, poucos trabalhos sobre ele foram realizados. Na mo-
dalidade dissertação encontramos o trabalho realizado por Martinelli (2009) 
na cidade de Tocantins e o de Souza (2013) realizado no Pará. 

Desses trabalhos, estão relacionados com as contribuições que esse pro-
grama trouxe para a formação docente:

• A pesquisa de Kochhann (2007) que investigou as colaborações desse 
programa com o ensino da geometria;

• Martineli (2009) analisou as contribuições do Gestar II de matemáti-
ca na atividade docente por meio da perspectiva socioeducacional;

• Souza (2012) teve como foco a aprendizagem dos conceitos algébricos 
e as possíveis contribuições do uso dos materiais do Gestar II de matemática 
para o ensino desse conteúdo.
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• Oliveira (2013) investigou como foi a inserção e as contribuições do 
Gestar II de matemática para a prática docente; 

• Guedes (2013) pesquisou o que o programa Gestar II de matemática 
proporcionou para a formação docente de professores da rede municipal de 
São José dos Campos;

• Gonçalves (2014) levanta a questão da validade desse aperfeiçoamen-
to para o contexto das salas de aula; e

• Santana (2016) analisou se a proposta de formação continuada do 
Gestar II de matemática contribuiu para a prática pedagógica no ensino da 
Matemática. 

Filho (2013) ao discorrer sobre formação continuada de professores na 
Bahia, pesquisou como a prática docente é concebida no Gestar II de mate-
mática. Nisso investigou os materiais do programa e a percepção de alguns 
professores que participaram dessa formação.

Como a intenção de estudar as políticas públicas que envolvem a for-
mação continuada de professores em larga escola, Candray (2018) faz um es-
tudo comparado entre os programas: Curso de Formación Docente CFD de 
El Salvador e o Programa Gestar II do Brasil. Com isso, o autor aborda alguns 
assuntos gerais sobre esses programas, mas trabalha de forma específica com a 
formação voltada para o professor que ensina matemática.

Outro ponto de destaque é com relação à metodologia utilizada por 
esses autores para a elaboração desses trabalhos que teve como predomínio a 
abordagem qualitativa. Apenas o trabalho de Kochhann (2007) adotou a abor-
dagem mista, o qual descreve a utilização da pesquisa qualitativa e quantitativa 
a partir de instrumentos como Escala de Atitude e entrevista. Acrescenta ainda 
que foi feita triangulação dos registros obtidos com o uso das duas pesquisas.

Os demais estudos: Martineli (2009); Souza (2012); Souza (2013); Oli-
veira (2013); Filho (2013); Guedes (2013); Melo (2014); Gonçalves (2014); 
Santana (2016) e Candray (2018) foram elaborados com base na pesquisa qua-
litativa. Essa informação é descrita pelos próprios autores.

Em tudo, observou-se que a maioria dos trabalhos, voltaram-se para as 
contribuições desse programa para os professores, apesar de o Gestar II tam-
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bém apresentar material didático para alunos e ter como um de seus objetivos 
principais contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da matemá-
tica. Nessa análise, cita-se o trabalho de Souza (2012) que teve como foco o 
aprendizado do conteúdo algébrico disposto nos materiais do Gestar II por 
parte de estudantes da EJA. Souza (2012) conclui que a proposta de ensino 
dos materiais do Gestar II de matemática com relação aos conceitos algébri-
cos fundamentais está mais focada na resolução de problemas e os estudantes 
que participaram da pesquisa conseguiram montar estratégias para a resolução 
deles; mas que mesmo diante disso, não poderia concluir que esses estudantes 
avançaram em nível de aprendizagem.

Melo (2014) em sua pesquisa sobre a metacognição na abordagem algé-
brica presente nos materiais didáticos do Gestar II também não tece conside-
rações de que esse conteúdo tenha sido de fato disposto nos materiais de forma 
a propiciar aos alunos a construção reflexiva do conhecimento. Pelo contrário, 
em sua análise percebe uma porcentagem muito pequena de atividades com 
estratégias metacognitivas o que segundo o autor destoa da proposta socio-
construtivista presente no programa. 

Em relação aos aspectos sobre o impacto do Gestar II nas aulas de 
matemática, Kochhann (2007) pontua que os professores cursistas perceberam 
que por meio da proposta didática do programa foi possível melhorar as aulas 
ministradas com um planejamento adequado a sua realidade. Novos conceitos 
foram desenvolvidos e caminhos revistos e isso principalmente com relação ao 
ensino do conteúdo de geometria. 

O trabalho de Martineli (2009) discute também sobre a melhoria que 
o programa trouxe para os professores cursistas em termos de planejamento 
das aulas e de como o Gestar II propiciou a esses professores outros caminhos 
metodológicos que favoreceram novas dinâmicas nas suas aulas.

Da mesma forma, Guedes (2013) ao investigar as contribuições do pro-
grama para a prática docente analisou o percurso (antes, durante e após) de al-
gumas professoras que participaram como cursistas do Gestar II e nisso teve 
como resultados uma avaliação positiva por parte dessas profissionais em rela-
ção ao programa. Por exemplo, a partir do programa, elas puderam ter outras 
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percepções dos conceitos matemáticos, aprenderam novos caminhos para ensi-
nar e isso provocou mudanças no contexto da sala de aula em que cada uma atua. 

Semelhantemente, Gonçalves (2014) notou com a sua pesquisa que o 
programa favoreceu aos professores cursistas reflexões sobre sua prática, sobre 
como se aproximar mais dos estudantes por meio de um ensino que atenda 
questões globais e específicas do contexto em que eles vivem. 

Santana (2016) relata que os professores participantes da sua pesquisa 
descreveram o programa como sendo importante para a sua formação, porém 
há uma falta de novos materiais para que eles tenham um suporte pedagógico 
atualizado. Outro ponto percebido por esses professores é que o curso propi-
ciava contextos de conexão entre a teoria e a prática. 

Já Oliveira (2013) percebeu um distanciamento entre a proposta de for-
mação do Gestar II de matemática e a prática pedagógica dos professores que 
participaram da sua investigação. Ela não conseguiu notar de forma clara, na 
prática docente desses professores, a contribuição desse programa. O que pode 
ser justificado pela falta de leitura dos aportes teóricos presentes nos materiais 
do Gestar II e o não uso desses materiais após o curso. 

Outro autor que apresenta resultados diferentes da proposta do Gestar 
II é Filho (2013) que ao investigar à práxis docente de professores na Bahia 
percebe que o programa não apresentou mudanças funcionais e estruturais 
para a formação pessoal e profissional desses professores e destaca que a ativi-
dade docente deve considerar aspectos sociais e culturais, por exemplo e isso 
não estava acontecendo. 

Nota-se que nas investigações de Kochhann (2007), Martineli (2009), 
Guedes (2013), Gonçalves (2014) eles chegaram a considerações muito próxi-
mas; como é o caso da formação do Gestar II ter proporcionado (aos profes-
sores que foram investigados) novos caminhos para ensinar, seja na abordagem 
com os alunos ou na disposição dos conteúdos a partir de um planejamento 
adequado a sua realidade.

É relevante destacar os trabalhos de Souza (2012) e Oliveira (2013) 
que em suas investigações não conseguiram notar mudanças significativas a 
partir do Gestar II. Souza (2012) em sua análise preferiu não inferir que a 
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maneira de apresentação dos conteúdos algébricos de fato tenha contribuído 
para o avanço na aprendizagem de alguns alunos e Oliveira (2013) percebeu 
poucos aspectos do programa, após a formação, na prática dos professores que 
participaram da sua pesquisa.

Candray (2018) não investigou as contribuições e nem os materiais. Sua 
pesquisa foi para conhecer e compreender as ações de Educação Matemática 
e de políticas públicas de formação continuada de professores em larga escala 
presentes no Curso de Formación Docente CFD de El Salvador e no progra-
ma Gestar II de matemática. 

Assim, podemos ter uma ideia geral dos principais resultados das disser-
tações produzidas sobre o Gestar II de Matemática e perceber a importância 
deste programa para a formação continuada de professores nos últimos anos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De uma forma geral, o Gestar II foi um importante programa de for-
mação continuada instituída nos últimos vinte anos. Tal programa contribuiu 
para aproximar as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 
principalmente, dos temas transversais das aulas de Matemática. 

Nesse capítulo, notamos uma produção científica em formato de dis-
sertações de mestrado voltados para analisar vários aspectos do Gestar II. No 
entanto, percebemos que não há teses produzidas sobre o Gestar II. Talvez, 
porque a temática “formação continuada” não seja tão valorizada ainda e que, 
portanto, carece de mais pesquisas.

Ademais, as dissertações analisadas mostram uma prevalência de resul-
tados mais voltados para os impactos do Gestar II em sala de aula. Contudo, 
há estudos que mostram um distanciamento entre a proposta de formação do 
Gestar II de matemática e a prática pedagógica dos professores. 

Esses contrapontos são importantes e levantam reflexões de que embo-
ra esses autores tenham se reportado ao Gestar II como foco principal de suas 
pesquisas e o programa tenha sido ofertado no mesmo formato para aque-
les que o cursaram, há ainda uma infinidade de percepções que precisam ser  
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exploradas a respeito desse programa. Além disso, esses resultados não são 
para comparação, mas para que possamos perceber essa dinamicidade que 
envolve a pesquisa.

Também, percebemos estudos que abordam os aspectos geométricos e 
algébricos, mas não na área de aritmética. Conforme já abordado acima, não há 
estudos que analisam a proximidade do Gestar II com os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (PCNs). Pesquisas nesse sentido são relevantes, pois a proposta 
do Gestar II foi elaborada com base nos PCNs de matemática.

Outra questão é com relação a presença de pressupostos da Educação 
Matemática nesses materiais, que concepções os abrangem, como é discutida 
essa área de pesquisa nesse curso, dentre outras situações. 

Nesse sentindo, os trabalhos que foram observados demonstram que há 
ainda muitos pontos que podem ser investigados na formação continuada na 
modalidade do programa Gestar II. 
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SISTEMA DE ATIVIDADE DE UM CURSO HÍBRIDO FLEX 
DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MEDIADO 
PELO SOFTWARE MAPLE

Hailton César Alves dos Reis

Ewerton Rodrigues Andrade

Liliane da Silva Coelho Jacon

INTRODUÇÃO

O Cálculo Diferencial e Integral é um ramo da matemática com campo 
de atuação em diversas áreas de conhecimento é utilizado como instrumento 
para resolução de problemas e, também, como linguagem na representação 
de fenômenos. No entanto, como evidenciado por Staron (2016, p. 1), esta 
disciplina, nos cursos de graduação, sempre apresentou elevados índices de 
desistência, reprovações e insucessos. Aulas tradicionais poucos recursos pe-
dagógicos e dificuldades nos fundamentos matemáticos necessários para com-
preensão deste conteúdo, entre outros motivos, são frequentemente apontados 
como justificativas para os baixos índices de aprovações.

Neste artigo é utilizada a Teoria dos Sistemas de Atividade (TSA) 
como suporte ao ensino-aprendizagem do Cálculo Integral e Diferencial. Esta 
teoria propõe um sistema de trabalho/atividade que inclui atores, equipes e or-
ganização, analisando o ambiente, a história pessoal dos envolvidos, a cultura, o 
papel do artefato, as motivações e a complexidade da atividade da vida real nos 
processos de ensino-aprendizagem. O objetivo é apresentar e discutir a Teoria 
dos Sistemas de Atividades (Engeström, 1999) no ensino-aprendizagem do 
Cálculo Diferencial e Integral e o constructo Seres-Humanos-Com-Mídias 
face à utilização de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDI-
Cs) na Educação Matemática. Este artigo está estruturado da seguinte for-
ma: inicialmente a revisão bibliográfica da TSA e suas gerações, o Construto 
Seres-humanos-com-mídias e o Coletivo Pensante de Seres-humanos-com-
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-mídias; em seguida são abordados aspectos metodológicos da investigação; 
na sequência é proposto um Sistema de Atividade para um curso de Cálculo 
Diferencial e Integral com emprego do software1 Maple; por fim, evidenciamos 
algumas considerações sobre o tema.

TEORIA DOS SISTEMA DE ATIVIDADE E O CONSTRUCTO SE-
RES-HUMANOS-COM-MÍDIAS

A Teoria dos Sistema de Atividades (TSA) busca entender o desenvol-
vimento humano na atividade social de acordo com Daniels (2011, p. 48) tem 
origens nos estudos teóricos de Kant e Hegel, na filosofia de Marx e Engels 
e na psicologia histórico-cultural de Vygotsky que definiu a primeira geração. 
A segunda geração é marcada pelas pesquisas de Leontiev (1972) e a terceira 
pelos cinco princípios propostos por Engeström (1999, 2002). Na Educação 
Matemática existem diversas pesquisas que utilizam esta teoria, em especial, 
os estudos de Souto e Borba (2016) os quais apresentam o processo de antro-
pomorfização originado pelo uso das TDICs.

TEORIA DA ATIVIDADE E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

O Sistema Seres-Humanos-Com-Mídias, Souto e Borba (2016), pro-
gride teoricamente aproveitando os elementos e princípios propostos por 
Engeström (1999, 2002). Sugere a análise sobre o papel (ou, papéis) que as 
mídias podem desenvolver utilizando a metáfora Seres-humanos-com-mídias 
para enfatizar a produção coletiva de conhecimento, mas também o papel das 
mídias nessa produção. Para Souto e Borba (2016) o construto Seres-huma-
nos-com-mídias apoia-se na noção de moldagem recíproca. Considerando 
que as mídias tanto podem ser transformadas pelos seres-humanos quanto os 
seres-humanos as modificam de forma que atores humanos e não-humanos 
(mídias) deixam de ser apenas uma unidade básica de produção de conhe-
cimento, tornando-se uma parte da atividade que se altera de acordo com os 
movimentos do sistema.

1 Um programa de computador composto por uma sequência de instruções, que é interpretada 
e executada por um processador ou por uma máquina virtual.
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CONSTRUTO SERES-HUMANOS-COM-MÍDIAS E O COLETI-
VO PENSANTE DE SERES-HUMANOS-COM-MÍDIAS

As discussões epistemológicas sobre o construto teórico Seres-huma-
nos-com mídias iniciadas por Borba e Villareal (2005) a partir das ideias de 
Tikhomirov (1981) sobre de que modo as TDICs podem influenciar a cognição 
humana e, consequentemente, como a utilização destas tecnologias influenciam 
diretamente a Educação. Para Tikhomirov não existe possiblidades de superação 
do humano pelo computador, no entanto o uso destas tecnologias acarreta a 
“Teoria da Reorganização” concluindo que os computadores acabam por desem-
penhar um papel similar ao da mediação pela linguagem (teoria formulada ini-
cialmente por Vygotsky). A Teoria da Reorganização possibilitou outras impli-
cações educacionais, incluindo o conceito de relação de interface, segunda a qual 
as modificações recíprocas estão presentes no processo de ensino-aprendizagem, 
de forma que a produção de conhecimento pode qualitativamente ser distinta 
daquela alcançada utilizando lápis e papel. As gerações da Teoria da Ativida-
de consubstanciado com a Teoria da Reorganização os conceitos de tecnologia 
da inteligência e de Coletivo pensante de seres-humanos-com-mídias de Lévy 
(2004) formam os pilares que fundamentam a perspectiva teórico-metodológica 
denominado “Sistemas Seres-Humanos-Com-Mídias”.

METODOLOGIA

Este artigo caracteriza-se como um Estudo de Caso, Gil (2002, p. 58) 
conceitua como um estudo aprofundado sobre objetos que podem ser um in-
divíduo, uma organização, um grupo ou um fenômeno e que pode ser aplicado 
nas mais diversas áreas do conhecimento. Para Yin (2015, p. 32), “Um estudo de 
caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Para situar a discussão 
e contextualizar este artigo, é necessário esclarecer que a pesquisa foi realizada 
com acadêmicos dos cursos de graduação em Licenciatura em Matemática e 
Bacharelato em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 
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campus de Ji-Paraná, em 2021, segundo semestre. Possui parecer consubstan-
ciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) CAAE: 40494320.1.000.5300, 
é parte da dissertação do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 
Matemática (PPGEM) do primeiro autor sob orientação dos demais.

SISTEMA DE ATIVIDADE NO ENSINO-APRENDIZAGEM 
DE CÁLCULO MEDIADO PELO MAPLE

Este Sistema de Atividade tem como finalidade possibilitar o empre-
go desta Teoria ao ensino-aprendizagem do Cálculo Integral e Diferencial 
mediado pelo software Maple, é fundamentado na “Estrutura de Sistema de 
Atividade” reunido com “Sistema Seres-Humanos-Com-Mídias”, está repre-
sentado graficamente na Figura 1.

Figura 1: Sistema de Atividade do Curso de Cálculo Diferencial e Integral mediado 
pelo Maple

 
Fonte: Autores

ETAPA DE EXECUÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO

O curso iniciou com três participantes identificados como AlunoA, 
AlunoB e AlunoC, acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Matemática e 
Bacharelado em Estatística do campus da UNIR em Ji Paraná, todos assinaram 
o Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE baseado nas diretrizes 
contidas na resolução CNS nº 466/2021, MS. Devido ao distanciamento social 
decorrente da Pandemia (2021) os encontros foram realizados de forma virtual 
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por meio do software Google Meet, ficou estabelecido o canal de comunica-
ção entre os participantes o aplicativo WhatsApp através de um grupo criado 
para este fim. Foram realizados 15 (quinze) encontros virtuais no período de 
1 de agosto a 13 de novembro de 2021, no total de 30horas. Nos encontros as 
atividades tinham por objetivos a personalização dos conteúdos, o incentivo a 
autonomia dos alunos e o trabalho em grupo mediado pelas TDICs.

OS CINCO PRINCÍPIOS DA TEORIA DO SISTEMA DE ATIVIDADE

A Teoria do Sistema de Atividade pode ser entendida por cinco princípios 
básicos, segundo Daniels (2011, p. 123-125): o Primeiro Princípio assume-se que 
a unidade primária de análise é todo um sistema de atividade coletivo, mediado por 
artefato e orientado a objeto, visto em suas relações de rede com outros sistemas 
de atividade; o Segundo Princípio percebe a multivocalidade; o Terceiro Princípio 
é referente ao tempo de duração da atividade, pois longos períodos de tempo mu-
dam e transformam o sistema analisado, a este princípio denominamos Historici-
dade; o Quarto Princípio é o estudo das contradições como fontes de mudanças e 
desenvolvimento; o Quinto Princípio proclama a possibilidade de transformações 
expansivas nos sistemas de atividade.

a) INFLUÊNCIA DOS DEMAIS SISTEMAS DE ATIVIDADES  
(1º PRINCÍPIO DE ENGESTRÖM)

Durante a pesquisa foi verificado os vários SA constituintes de acordo 
com o primeiro princípio da Teoria de Sistema de Atividade (TSA) tais como: 
as atividades oriundas dos cursos de graduação dos alunos participantes que in-
fluenciaram na participação das aulas e nas realizações das atividades; os alunos 
exerciam atividades profissionais sendo que dispunham de tempo reduzido para 
o estudo; as demais atividades do mestrando e dos orientadores no PPGEM; a 
continuidade do exercício do magistério no ensino superior pelos autores etc.

b) A MULTIVOCALIDADE (2º PRINCÍPIO DE ENGESTRÖM)

Na análise do Sistema de Atividade do curso ministrado para esta pes-
quisa foi observado as múltiplas vozes representadas: o interesse do mestrando 
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pesquisador na abordagem computacional do ensino-aprendizagem do Cálcu-
lo Diferencial e Integral; as opiniões dos alunos participantes sobre o estudo 
por meio do Ensino Híbrido no formato Flex; as sugestões da orientadora e 
coorientador na pesquisa. Também foi notada a necessidade de adequação da 
linguagem Algébrica para a Algorítmica, e o rigor da linguagem Matemática 
necessária para as definições do Cálculo.

c) A HISTORICIDADE (3º PRINCÍPIO DE ENGESTRÖM)

Como já mencionado, este artigo é parte da Dissertação de Mestrado 
a ser apresentada ao PPGEM, portanto no período de Pandemia ocasionada 
pela COVID-19 que acarretou o distanciamento social. Esta condição ocasio-
nou uma intensa utilização das TDICs em diversas atividades do cotidiano dos 
participantes, de modo que as atividades decorrentes desta pesquisa incluindo 
o curso de extensão mencionado foram afetadas por esta nova realidade.

d) DIFICULDADES E TENSÕES RELATADAS DURANTE OS 
ENCONTROS (4º PRINCÍPIO DE ENGESTRÖM)

Após a realização da avaliação de diagnóstico (etapa de execução do 
curso), realizado no dia 1 de agosto de 2021, foi percebido dificuldades de es-
tabelecer relações entre o algébrico (cálculo infinitesimal) e o geométrico (de-
senho do gráfico, interpretação e identificação do limite de uma função). Bus-
cando compreender as dificuldades apresentadas foram elaboradas e aplicadas 
algumas atividades baseadas em Zarpelon et al (2016), as quais são divididas 
em três etapas: “Cálculo por estimativa através de tabelas por aproximações la-
terais”; “Desenho de gráficos manualmente e identificação do limite por meio 
da análise gráfica”; e “Desenho de gráficos com emprego do software Maple e 
identificação do limite por meio da análise gráfica”.

Primeira Etapa: Aplicação da atividade “Preencha a Tabela”
Questão A: Preencha as tabelas abaixo. A primeira tabela deve conter 

valores reais para a variável x < 3 (cada vez mais próximo de 3). Na tabela 
seguinte valores x > 3 (cada vez mais próximo de 3). Determine as imagens 
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dos valores e verifique se elas são próximas ou não de algum valor numérico 
específico. Apenas, um dos participantes enviou a resolução. Este aluno ficou 
denominado como Aluno A (figura 2, 3 e 4).

Figura 2: Questão A - Atividade

Fonte: Enviado pelo AlunoA

Figura 3: Questão A - Planilha Eletrônica

Fonte: Enviado pelo AlunoA
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Figura 4: Questão A - Atividade com lápis e papel – AlunoA

Fonte: Enviado pelo AlunoA

Verifica-se que o aluno demonstrou dificuldades em realizar as aproxi-
mações laterais e interpretar corretamente os valores dos limites.

Segunda Etapa: Desenho de gráficos manualmente
Após a realização da primeira etapa, foi solicitado ao aluno que deter-

minasse o limite da referida função a partir do desenho da função.

Figura 5: Desenho da função manualmente

Fonte: Enviado pelo AlunoA
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Terceira Etapa: Desenho de gráficos com emprego do software Maple
Nesta etapa é solicitado ao aluno a utilização do Maple para o desenho 

da função e a utilização do comando Limit para obtenção do limite da função.

Figura 6: Desenho da função com o Maple

Fonte: Enviado pelo AlunoA

Ao término desta atividade o aluno expressou suas reflexões a respeito 
do emprego do Maple neste conteúdo.

Quadro 1: Questionário sobre o emprego do Maple

Questionário sobre limite e continuidade de funções

1. Em relação aos métodos abordados neste conteúdo em qual deles você teve maior 
dificuldade?
(     ) Desenho de tabelas e Cálculo por aproximações (     ) Desenho e análise gráfica
(     ) Desenvolvimento Algébrico   (     ) Não tive dificuldades
(     ) Em todos

2. Você concorda que o Maple facilitou a determinação de limite, especialmente no 
que compete à análise gráfica?
(     ) Totalmente (     ) Parcialmente (     ) Indiferente

3. Em relação a atividade, que preferiu:

(     ) Realizar manualmente  (     ) Realizar com o emprego do Maple

Fonte: Autores 
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O aluno (único a realizar a atividade) marcou na questão 1 que não teve 
dificuldades, na 2 que concorda parcialmente, e na 3 que prefere realizar estes 
tipos de atividades manualmente, conforme relato (Figura 7):

Figura 7: Relato do AlunoA

Fonte: Enviado pelo AlunoA

Fica prejudicada a análise do conteúdo devido ao fato que apenas um 
aluno resolveu as atividades e respondeu ao questionário. No entanto, infere-se 
que a utilização do Maple possibilitou verificar de forma mais rápida as hipó-
teses na análise dos limites. No entanto, no relato do aluno, ele manifestou a 
importância e a preferência pela resolução de forma manual.

e) AS TRANSFORMAÇÕES EXPANSIVAS (5º PRINCÍPIO DE EN-
GESTRÖM)

O ciclo expansivo de desenvolvimento propiciado aos autores é essen-
cial para esta pesquisa, já que ao realizarem o curso foram confrontados por 
diversas tensões, que geraram conflitos e na busca das soluções acarretou o 
processo de desenvolvimento. Momentos em que perceberam as necessidades 
dos alunos: revisão dos conteúdos matemáticos denominados pré-cálculo; di-
ficuldades na digitação e interpretação dos códigos em linguagem algorítmica; 
falta de equipamentos de informática adequados (laptops, notebooks, tablets, 
celulares etc.); ausência e/ou precariedade do acesso à Internet; indisponibili-
dade de tempo para dedicação ao curso; dificuldades de adequação ao modelo 
de Ensino Híbrido Flex; entre outros.
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No início do curso os alunos demonstraram surpresa com o potencial 
do software Maple.

AlunoA (01.09.2021 19h36min12ses BRT) Veja2 como fica fácil fazer as 
construções... também não sabia que funcionava assim. Vou procurar mais exemplos na 
internet na página oficial. Quero aprender mais e rever os teoremas do Leithold! kkk.

AlunoC (01.09.2021 19h38min1se BRT) Também achei fácil, só é compli-
cado porque os comandos são em inglês.

É importante a experiência do AlunoA, em seu comentário demonstra 
entusiasmo com as “construções” matemáticas possíveis no Maple e a busca 
por maiores informações a respeito do sistema. Tal atitude possibilita 
pesquisar, rever, reavaliar e reconstruir os conceitos. Estas situações podem ser 
interpretadas como reorganização do pensamento (Tikhomirov, 1981; Borba, 
1999). O Aluno C concorda com o Aluno A, intuímos que essas reorganizações 
é elemento comum do pensamento de ambos. No entanto, o Aluno C aborda 
um tema a mais: a dificuldade do emprego do Maple devido a interface de co-
mandos estar em outro idioma.

Essa situação inicial, em conjunto com as informações do contexto em 
que o curso se desenvolveu, demonstra indicativos sobre o sistema de atividade 
dos participantes. Os diálogos ocorrem por meio do aplicativo WhatsApp em 
que a multivocalidade é percebida indicando as relações entre os sujeitos e o 
objeto da atividade. Portanto, o WhatsApp ocupa o papel de artefato. O entu-
siasmo e a necessidade demonstrada em aprender mais sobre o software Maple 
sugere que ele também está desempenhando o papel de artefato.

AlunoC (11.09.2021 20h14min10ses BRT) Pelo que entendi posso utilizar 
o comando limit(f(x), x=a) para calcular o limite de uma função. Agora como sei 
quem é f(x), x e a?

AlunoA (11.09.2021 20h18min BRT) O professor explicou na aula ante-
rior que temos que trabalhar com variáveis. Então o f(x) tem que está definida e as 
variáveis x e a também.

AlunoB (11.09.2021 20h41min18ses BRT) Gente, encontrei um vídeo no 
youtube sobre isso! É a mesma coisa que as aulas de cálculo da faculdade. F(x) é um 

2 Optamos em reproduzir as falas exatamente como ficaram registradas. Assim, optamos em 
manter possíveis erros de português ou de digitação que possam surgir.
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função de x, x = a é o mesmo que x -> a em outras palavras x tende a “a”. É a mesma 
coisa só que temos que escrever.

AlunoA (11.09.2021 20h43min02ses BRT) É o que eu tava dizendo, tem 
que definir tudo antes de usar o comando limit.

AlunoB (11.09.2021 20h45min13ses BRT) Fica mais legal quando você 
realiza pelo sistema, no caderno não consigo compreender bem.

O diálogo entre os participantes AlunoA, AlunoB e AlunoC mostra 
que o exercício que eles procuram solucionar em grupo por meio do Maple re-
força a ideia que o software contribuiu para a reorganização desse pensamento 
que é coletivo (Borba, 1999). Esta reorganização provocou dúvidas e questio-
namentos, o que pode ser indicativo do início do ciclo expansivo de desenvol-
vimento, revelando uma tensão (contradição interna) do sistema de atividade.

AlunoA (18.09.2021 19h00min03ses BRT) Professor hoje é só eu? Fiz a 
atividade que o senhor deixou. Achei muito bom fazer gráficos no maple principal-
mente porque consigo fazer vários utilizando apenas um plano cartesiano e assim fa-
zer a comparação entre eles. Só que tem muitos parâmetros e isso acaba atrapalhando, 
quando fiz mais de três gráficos acabei não sabendo onde a escrita de um terminava 
e começava a do outro.

A partir desse encontro as participações do AlunoB ficaram esporádi-
cas e o AlunoC desistiu do curso. Em contato com ele obtivemos as seguintes 
justificativas (Figuras 8 e 9).

Figura 8: Relato do Aluno

Fonte: Enviado pelo AlunoC

Figura 9: Relato do Aluno

Fonte: Enviado pelo AlunoC
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Diante da situação, foi proposto aos alunos AlunoA, AlunoB e Alu-
noC a realização de um questionário simples na ferramenta online Canvas (ht-
tps://g.co/kgs/PfcHW7) para que eles definissem como estavam entendendo 
a situação atual do curso e a proposta de Ensino Híbrido formato Flex. As 
respostas foram compiladas e representadas no infográfico da Figura 10.

Figura 10: Nuvem de Palavras (Infogram)

Fonte: Compilado pelos Autores

É percebida as dificuldades de acesso à Internet na resposta “Internet 
Fraca”. A utilização de equipamentos desatualizados em “computador lento”. As 
dificuldades dos alunos no Ensino Híbrido formato Flex em: “Gabarito”, “Tra-
balho”, “Quadro com resoluções”, “Professor”. O software Geogebra foi mencio-
nado. A “Procrastinação” e “Falta de tempo” demonstraram as dificuldades no 
tempo disponível para estudo, na autonomia e personalização do ensino.

As considerações do AlunoA em 18.09.2021, revelam uma tensão que 
determina um novo ciclo de desenvolvimento expansivo. As construções de 
gráficos no Maple utilizando os comandos plot e plot3d forma realizadas uti-
lizando parâmetros próprios do software. Para Engeström (1999), uma tensão 
também ocorre quando procedimentos novos são inseridos ou implementados 
formalmente. Esta nova situação acarreta risco de falta de aceitação e resis-
tência isso acontece causando um conflito. No entanto, a situação causada por 
estas tensões, também, são fonte de inovações.

https://g.co/kgs/PfcHW7
https://g.co/kgs/PfcHW7
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Importante ressaltar, que durante o curso foi observado que a “Aju-
da on-line” disponível no Maple, era frequentemente utilizada como fonte de 
recurso e busca por soluções ocupando o papel de artefato e comunidade no 
Sistema de Atividade. Devido o restante do curso ser ministrado a somente 
um aluno isso não significou, necessariamente, que não houve um pensamento 
coletivo. Para Lévy (2004) as tecnologias são impregnadas de humanidade, do 
mesmo modo que os seres humanos estão impregnados de tecnologias, não ha-
vendo uma separação possível, e nesse sentido o pensamento é sempre coletivo.

A execução das atividades do curso demonstrou que a transformação 
expansiva ocorreu, porque o produto gerado na reconceitualização do objeto 
foi: o entendimento das relações entre o algébrico e o algorítmico. Ou seja, 
os conceitos de Cálculo Integral e Diferencial que o aluno tinha no início do 
curso após suas intervenções através do Maple foram modificadas produzindo 
e atualizando seus conceitos iniciais. Esta situação é abordada por Borba e 
Villareal (2005), quando as tensões do sistema não seriam possíveis utilizando 
somente como mídia lápis-e-papel.

O Maple demonstrou contribuir para que as tensões aflorassem no sis-
tema de atividade, foi um artefato ativo ao possibilitar a realização das tensões 
como fontes de potência para inovação do sistema. Por isso deve ser conside-
rado um ator, um protagonista que atuou com o professor/mediador na reali-
zação do Curso no Modelo Ensino Híbrido formato Flex.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na atualidade, o ensino que ainda possui características de modelos do 
passado, está sendo pressionado a mudar. Nesta nova conjuntura, as experiên-
cias que acontecem por meio das TDICs e as que ocorrem com a mediação 
docente no espaço físico da instituição de ensino se associam, no entanto não 
ocorrem ao mesmo tempo. Como exemplificado através do Ensino Híbrido 
formato Flex, em que os papéis dos alunos e dos professores são alterados e 
os recursos digitais, enriquecem as aulas, possibilitando a obtenção de evidên-
cias de ensino-aprendizagem, os alunos deixam de ser meros espectadores, e 
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passam a ser produtores nesse ambiente com algum elemento de controle do 
tempo, ritmo e espaço, sendo possível aos professores personalizar a experi-
ência de aprendizagem acompanhando os avanços, identificando as lacunas e 
desenhando propostas de intervenção que contribuam para o desenvolvimento 
integral dos alunos.

Nos encontros houve situações em que a abordagem Matemática utilizada 
no Cálculo Diferencial e Integral quando transformada em linguagem algorítmica 
para ser utilizado no Maple não estava sendo realizada de acordo com os rigo-
res matemáticos formais necessários. Esta é outra lacuna, pois é necessário que as 
abordagens dos conteúdos estejam apropriadas aos rigores da linguagem Matemá-
tica. Se esta linguagem não estiver de acordo com o que é cientificamente aceito, 
pode comprometer o ensino-aprendizagem dos conteúdos abordados.

Destacam-se as dificuldades na realização do curso durante o período de 
pandemia (2021), as aulas assíncronas que deveriam ser realizadas em encontros 
presenciais ficaram de forma remota mediadas pelo Google Meet. Ocorre que os 
alunos relataram dificuldades nos equipamentos pessoais utilizados e na conexão 
com a Internet, falta de tempo para dedicar-se as aulas e as atividades pois todos 
estavam inseridos no mercado de trabalho, além das atividades próprias do curso 
de graduação. O contato com o professor sofreu prejuízo devido ao distanciamento 
social e os encontros serem sempre mediado pelas TDICs.

O presente trabalho não possui a pretensão de apresentar uma imagem 
completa e totalmente definida do ambiente investigado, mas relata circunstâncias 
que possam favorecer a transição do ensino tradicional para o Ensino Híbrido, e, 
contribuições para o ensino-aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi analisado um Sistema de Atividade do Curso de Cál-
culo Diferencial e Integral com emprego do software Maple, utilizando como 
modelo de análise a Teoria do Sistema de Atividade baseada em Vygotsky 
(1991), Leontiev (1972), Engeström (1999 e 2002), Borba (1999, 2016 e 2021) 
entre outros. O Sistema de Atividade proposto para um Curso de Cálculo Di-
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ferencial e Integral com emprego do software Maple demonstrou ser uma útil 
ferramenta para delinear a dinâmica do curso.

Apresentamos como resultado o Sistema de Atividade de um curso de 
Cálculo Diferencial e Integral mediado pelo software Maple (figura 1). O curso 
é proposto no modelo Ensino Híbrido formato Flex com 30 horas de duração, 
aborda os aspectos iniciais e introdutórios do Cálculo. O início do curso foi re-
alizado uma avaliação de diagnóstico da turma e ao final de cada aula foi feita 
uma avaliação dos conteúdos abordados, no encerramento uma avaliação geral. 
Acreditamos que a elaboração de um Sistema de Atividade em que os artefatos 
abordam a internet, YouTube, WhatsApp, Google Meet, o software Maple e a 
ajuda online favoreceu a realização de processos interativos, troca de ideias e o 
conhecimento produzindo por meio do construto seres-humanos-com-mídias 
e do coletivo pensante de seres-humanos-com-mídias.
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AULAS REMOTAS DE MATEMÁTICA DURANTE A PAN-
DEMIA: UMA REALIDADE DOS DOCENTES DA REDE 
PÚBLICA DE JI-PARANÁ (RO)

Diléia da Silva Brun Scatamburlo 

Lenilson Sergio Candido

INTRODUÇÃO 

Esse artigo apresenta uma visão analítica embasada nas técnicas de Bar-
din (2016) dentro do estudo qualitativo. Representa o resultado da pesquisa de 
dissertação que investigou as estratégias utilizadas pelos docentes de matemá-
tica que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental nas escolas públicas 
de Ji-Paraná/RO. Nesse artigo em especial será apresentado como se deu a 
preparação e os desafios enfrentados pelos docentes que ministraram aulas de 
matemática na modalidade remota.

 Para compreender esses resultados foi apresentado no capítulo te-
órico as concepções de ensino remoto, Tecnologias e de Preparação para o 
ensino de matemática. 

Para entender as etapas que foram utilizadas na pesquisa o capítulo 
sobre o percurso Metodológico vai descrever sobre a abordagem qualita-
tiva e como se deu o uso dos métodos de análise de Bardin e o auxílio da 
ferramenta de apoio IRaMuTeQ para a apresentação dos dados e para a 
análise dos resultados. 

Para facilitar a compreensão do leitor, os resultados e as discussões serão 
apresentados em sessões diferentes, pois nas discussões se fez as correlações das 
falas dos entrevistados e a análise de Similitude em convergência com o refe-
rencial apresentado. E assim, poder apresentar os resultados e as considerações 
sobre o objetivo da pesquisa. 
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ENSINO REMOTO, TECNOLOGIAS E PREPARAÇÃO

Em 2019 o mundo foi impactado pela pandemia do novo coronavírus, 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Medidas sanitárias foram tomadas para mini-
mizar a infestação do vírus. Nesse sentido, o sistema educacional também foi 
impactado e as adaptações precisaram ser organizadas e nesse cenário surge a 
modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERM), como uma solução tem-
porária, conforme a Portaria nº 343 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar 
a pandemia do COVID-19. Conforme aponta o artigo primeiro:

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 
informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vi-
gor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 
2017 (Brasil, 2020).

Percebe-se aqui a incorporação da tecnologia de informação como fer-
ramenta para minimizar as perdas do ano letivo, na condição de ofertar aulas 
em plataformas on-line como aliadas no processo de ensino da matemática.

Para que essa incorporação acontecesse precisou sintonizar os docentes 
sobre as tecnologias digitais, segundo Sonego; Silva e Behar (2021):

A integração das tecnologias digitais no ER1 requer um planejamento do-
cente específico. Para isso, o público-alvo, os recursos tecnológicos, o modo 
de apresentação do conteúdo e a metodologia empregada devem ser con-
siderados fatores relevantes para a implementação das práticas educacio-
nais nesse período de pandemia e de distanciamento social (Sonego; Silva; 
Behar, 2021, p. 65).

Nessa perspectiva, adaptações precisaram ser feitas para atender esse 
novo cenário educacional. No qual as escolas, professores, alunos, famílias e a 

1 ER – Ensino Remoto
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sociedade como um todo passaram a incorporar as tecnologias digitais como 
alternativa em meio a essas provocações para o ensino da matemática conforme 
defende Agne (2019, s/p): “o uso de tecnologias computacionais facilita muito 
a visualização, a compreensão e o desenvolvimento das ideias matemáticas”.

Aqui aparecem as dificuldades com acesso à internet, computadores e 
celulares e os docentes ainda sem ter a preparação para atuar nessa nova reali-
dade de ensino instaurada. As tecnologias de informação, segundo Almeida e 
Valente (2012) propiciam mudanças na prática pedagógica, o currículo precisa 
de abertura para que professores e alunos sejam coautores em exercício. A me-
diatização das TIC’s possibilita a expansão das fronteiras, indo além de salas 
de aula e das instituições educativas, estabelecendo contato com diferentes es-
paços e socializando as experiências, valores e conhecimentos. 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) pas-
sam a fazer parte do ensino durante as aulas remotas e com isso os desafios 
para a preparação dos docentes para utilizar essas tecnologias no processo de 
ensino da matemática. Vilaça e Araújo (2016, p.165) argumentam sobre as 
tecnologias “ao falar de educação escolar e o uso de novas tecnologias deve-se 
levar em conta a relação que há entre comunidade, alunos e professores por 
meio dessas ferramentas, enfatizando que seu uso não é indiferente às suas 
vivências e saberes construído”. 

A conjuntura envolvendo o processo do aprender e ensinar exige essa 
reconfiguração como apontado por Almeida e Valente (2012). Principalmente 
a preparação, a formação docente para dar continuidade ao processo de ensino 
diante do cenário do ensino remoto. 

Para isso se faz necessário empoderar o docente para o enfrentamento 
dessa nova realidade, esse ensino inovador e repleto de desafios. E assim como 
o aluno, o professor também precisa aprender, mas nesse tocante aprender para 
ensinar, e ter condições de utilizar assertivamente os recursos e a tecnologia a 
favor de um ensino inovador e pontual às demandas educacionais. 

Libâneo (1991) afirma que o docente tem necessidade de dominar as 
ferramentas tecnológicas, porém precisa de aprender a utilizá-las. E nesse sen-
tido ocorre a importância da formação continuada e permanente dos docentes 



103

para essa nova modalidade de ensino que se inseriu e tem propensão em con-
tinuar efetivo mesmo após o encerramento da pandemia. 

Nesse sentido apresenta-se no próximo capítulo o percurso metodoló-
gico de como se deu a investigação sobre a preparação e os desafios dos docen-
tes para o ensino da matemática durante a pandemia. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo classifica-se como qualitativo, no qual na pesquisa qua-
litativa ocorre a transitoriedade dos resultados, a pesquisa busca comprovar 
ou refutar um objetivo, a não neutralidade do pesquisador no que tange a in-
terpretação dos dados sem ser generalistas, estativo e sistemático, pois numa 
mesma trajetória de pesquisa podemos encontrar compreensões diversificadas 
(Garnica, 2019). Na investigação aplicou-se uma visão analítica com o objetivo 
de entender como se deu a preparação e os desafios dos docentes para a utiliza-
ção das estratégias de ensino nas aulas remotas de matemática. 

No primeiro momento o projeto foi submetido no comitê de ética e 
após a aprovação foi dado seguimento aos demais trâmites para a execução 
junto aos professores que aceitaram participar da pesquisa. 

Fazem parte dessa pesquisa 6 docentes2 que atuam na disciplina de ma-
temática no ensino Fundamental das escolas públicas de Ji-Paraná/RO. Para a 
produção de dados foram utilizados os instrumentos: questionário e entrevista 
semiestruturada. Foram aplicados Formulários online para os questionários e 
web conferência via Meet para a realização das entrevistas. E depois de trans-
critas pela própria autora, geraram o corpus3 da pesquisa. Os segmentos de 
texto possuem indicação das respostas retiradas das entrevistas e foram iden-
tificados pela expressão E.n, sendo que E, significa entrevista, e n, a ordem da 
questão correspondente da entrevista.

2 Os docentes tiveram as identidades preservadas e para isso utilizou-se nomes fictícios (Bruno, 
Mateus, Márcio, Mônica, Paulo e Rosa).

3 Corpus – reunião de todas as respostas das entrevistas que passou por uma leitura criteriosa e 
tratamento dos dados de maneira analítica.
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Para isso aplicou as técnicas de análise de conteúdo de Bardin (2016, 
p.37) que é “um conjunto de técnicas de análise de comunicações”. E como 
ferramenta de apoio foi utilizado o software IRaMuTeQ para o tratamento 
do corpus da pesquisa. O software IRaMuTeQ permitiu diferentes análises, 
pois possui um pacote estatístico embasado no software R com plataforma 
gratuita (Salviati, 2021). Esse software gerou o gráfico de Similitude da aná-
lise do corpus da pesquisa, e a partir das palavras em destaque no núcleo de 
sentido4 “professor” serão analisadas as correlações entre a categoria temáti-
ca: Ensino Remoto e as subcategorias:  Preparação para o Ensino Remoto, 
Sentimentos sobre o Ensino Remoto e Dificuldades como o Ensino Remoto 
de Matemática. Foram observados o número de registros, ocorrências, nú-
mero de formas e concorrências contidas no corpus e em comparação com o 
gráfico de similitude é possível constatar as coocorrências com os excertos 
retirados das falas dos participantes.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A pandemia do COVID-19 desencadeou mudanças e ações que tive-
ram um impacto de antecipação tecnológica e digital inclusive educacional 
de décadas. As aulas remotas, tecnologias digitais, Google Meet, Classroom, 
WhatsApp, web conferências, Google Classroom, aulas síncronas e assíncro-
nas e dentre muitas outras conforme o estudo apontou, foram termos viven-
ciados e utilizados pelos docentes. Esse redesenho educacional mobilizou os 
docentes em enfrentar a tecnologia digital e de informação para dar continui-
dade ao ensino da matemática. 

Para entender como se deu a preparação dos docentes, a pesquisa apoiou-se  
em interpretar os dados conforme as considerações analíticas estabelecidas pelo 
software IRaMuTeQ ao gerar o gráfico de similitude e as categorias e subcate-
gorias temáticas preparadas nas análises conforme as técnicas de Bardin (2016). 

4 Núcleo de sentido - Bardin (2016) indica a palavra central ao qual estão as coocorrências das 
demais palavras.
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O gráfico de similitude possibilitou perceber a interconexão entre as palavras e 
nível de relação. É um grafo que representa ligação entre as palavras do corpus 
textual e considera-se o índice coocorrências entre as palavras se tem ligação 
mais forte ou fraca entre elas. É possível inferir a estrutura de construção do 
texto e suas relações. Ao observar o gráfico de similitude da Figura 1, pode-se 
perceber que existem palavras de maior destaque e que possuem palavras que se 
aproximam dessa palavra, para entendermos o contexto. Neste artigo tratou-se 
do núcleo de sentido “professor” para analisar o objetivo da pesquisa.
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Figura 1 – Análise de Similitude das frequências das palavras das entrevistas com relação às aos eixos temáticos: ensino 
remoto, estratégias e preparação.

Fonte: Dados da autora segundo IRaMuTeQ (2021)
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A partir dessa análise baseada na teoria dos grafos é possível identificar 
as ocorrências e coocorrências entre as palavras e as indicações de conectivida-
de entre elas dentro de cada núcleo de sentido conforme Bardin com núcleo 
de sentido. Isso proporciona a identificação da estrutura do conteúdo de um 
corpus textual. Apresenta-se as palavras e a frequência das palavras próximas ao 
núcleo de sentido “professor”: 

As palavras mais próximas a “professor” (162) foram: escola (57), tecno-
logia (52), ensino (25), dificuldade (30), formação (17) e pesquisa (15).

As palavras mais fracas são aquelas que estão longe do núcleo de sen-
tido “professor”: pensar (29), conseguir (27), acesso (21), dúvida (18), Seduc5 
(15), experiência (14), complemento (8), medo (8), plataforma (7), oportuni-
dade (6), capacitar (6), dinâmica (5) e domínio (5).

E o núcleo de sentido “aluno” por ter conexão com o núcleo de sentido 
“professor” convém apontar uma ramificação das palavras “Classroom”, “for-
mulário”, “Meet” e logo na conectividade “treinamento”. Isso demonstra que os 
treinamentos ocorreram com base no esclarecimento do uso das plataformas 
para a utilização pelos professores nas aulas online. 

As palavras próximas a “professor” fazem muito sentido, pois os profes-
sores passaram a ter contato com as tecnologias devido a escola ser remodelada 
para o ensino remoto, e isso gerou dificuldades conforme apontado nos escla-
recimentos do capítulo sobre Desafios enfrentados pelos docentes no ensino 
da matemática na modalidade remota, e que mesmo com a formação se viram 
enveredados no mundo da pesquisa.

Pode-se fazer análises das coocorrências das palavras mais fracas, e 
mesmo assim, trazem uma bagagem de significado que consolida o objetivo 
da investigação. Pois o professor passou a pensar em alternativas para con-
seguir ter acesso aos recursos tecnológicos, suas dúvidas surgiram e algumas 
foram dirimidas pela formação ofertada pela SEDUC, experiência anteriores 
colaboraram para o aperfeiçoamento das aulas e das plataformas, pois o medo 
existia, mas a capacitação oportunizou e colaborou no domínio aos docentes 
nessa modalidade inovadora, comparada a sua prática convencional de aulas 
5 Seduc – Secretaria Estadual da Educação.
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até aquele momento. Para Agne (2019, s/p.) “A inovação no ensino de Mate-
mática se transforma num processo contínuo de aperfeiçoamento das práticas 
e das relações dos sujeitos envolvidos”, nesse sentido, a escola e a Seduc têm 
um papel importante nesse processo contínuo da preparação de todos os en-
volvidos no processo educacional.

Essas palavras fazem muito sentido quando se aprofunda a leitura dos 
segmentos de textos conforme serão apontados nos próximos capítulos: escola, 
tecnologia, ensino, dificuldade, formação e pesquisa são elementos chaves para 
compreender como se deu a preparação do docente para ministrar aulas de 
matemática na modalidade remota. Nessa argumentação analítica utilizou-se 
a base de categorias temáticas e subcategorias para apontar as unidades de 
registros expostos pelos docentes que convalida a investigação, tanto sobre a 
preparação, quanto sobre os desafios enfrentados. Para aprofundar a compre-
ensão, os subcapítulos: Como se deu a preparação do Docente para ministrar 
aulas remotas e os Desafios enfrentados pelos docentes no ensino da matemá-
tica na modalidade remota irão validar as coocorrências do núcleo de sentido 
“professor” apontados pelo gráfico de similitude.

COMO SE DEU A PREPARAÇÃO DO DOCENTE PARA MINIS-
TRAR AULAS REMOTAS

Depois de aplicado as categorias e subcategorias temáticas, e observar 
o gráfico de similitude, pode-se analisar que a palavra professor interligada à 
palavra aluno tem as seguintes correlações com a preparação do docente para 
aulas remotas. 

Para a compreensão melhor das coocorrências, listou-se abaixo as pala-
vras e contexto que foram apresentadas na ramificação professor.

Durante as entrevistas os participantes deixaram explícito que os do-
centes passaram por uma formação oferecida pela Seduc para trabalhar as aulas 
remotas, contato com as plataformas Google Classroom, Meet, além de ter 
contato com essas plataformas, indicam como cada docente se preparou para 
esse cenário de ensino. Foram separados os excertos do corpus da pesquisa com 
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relação a categoria Ensino Remoto, e subcategoria “Preparação para o ensino 
remoto” conforme categorização prévia do corpus. Os trechos citados abaixo 
foram organizados de acordo com a fala de cada docente para entender as 
perspectivas de cada um sobre a preparação nessa modalidade de ensino.

O docente Bruno apontou que não ficou surpreso com o surgimento 
dessa modalidade de ensino e estava receptivo ao aprender. As plataformas de 
ensino remoto foram apresentadas pela Seduc e que também ofereceu forma-
ção na modalidade remota, no intuito de familiarizar os docentes com essas 
tecnologias digitais. Conforme apontado pelo docente Bruno. 

Assim, eu não fiquei muito surpreendido, eu sabia que eu ia me adequar aos 
recursos da mídia que eram oferecidos, que se apresentava como o Class-
room o Meet, e eu tinha que aprender a trabalhar com isso e graças a Deus a 
equipe pedagógica da Seduc, através de aulas remotas também nos ajudou, 
nos preparou a trabalhar dessa forma, está sendo uma coisa interessante 
para nós, porque é algo diferente [...] (Bruno, E.2, grifo nosso).

Outro aspecto interessante apontado sobre a preparação é a percepti-
vidade do docente Bruno a respeito do ensinar e aprender, que proporciona 
aperfeiçoamento e melhorias na docência, conforme citado por Freire (1996, 
p. 25), “... quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 
e que essa é uma condição positiva para a formação continuada dos docentes.

Fiz o treinamento onde todos os outros professores fizeram a gente as-
sistiu as aulas de como utilizar o Meet, só que aí quem também esta-
va ensinando estava aprendendo também, então à medida que vamos 
aprendendo, vamos melhorando, a cada mês a gente vai aperfeiçoando 
[...] (Bruno, E.2, grifo nosso). 

Bruno ainda complementa sobre outras modalidades de ensino remoto 
que foram oferecidas nos treinamentos, os formulários do Classroom, para fa-
cilitar a organização das atividades. E ainda complementou que junto às ações 
da SEDUC, teve iniciativa de aprender mais a respeito. Nesse sentido, perce-
be-se a autonomia do docente sobre um desafio da profissão. 
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A Seduc ofereceu os treinamentos: como trabalhar com os formulários 
do Classroom, ofereceu também o treinamento de como trabalhar como 
o Meet, eu procurei assistir essas aulas, que eram remotas também, que ti-
nham em torno de 300 a 400 professores nas aulas remotas e eu procurava 
ficar e assistir, mas muitas coisas eu aprendi, foi treinando, fazendo, bus-
cando e pesquisando. A minha iniciativa somada às oferecidas pela Seduc 
(Bruno, E.5, grifo nosso).

Daí a importância da formação e da preparação em como utilizar, pois, 
de acordo com Valente (2003, p. 15), “[...] muitos educadores ainda não sabem o 
que fazer com os recursos que a informática oferece. E, nesse sentido, a chave do 
problema é a questão da formação, da preparação dos educadores para saberem 
como utilizar esta ferramenta como parte das atividades que realizam na escola”. 

O Docente Márcio explicou que a preparação envolveu a escola, os super-
visores da escola e a Seduc, tanto no oferecimento de suporte, quanto na capaci-
tação, isso demonstra alinhamento de toda a equipe e sinergia para execução das 
atividades, todos numa mesma linguagem de acordo, conforme esclarece.

[...] os professores estão tendo um grande apoio porque está tendo cursos 
formações para capacitação dos profissionais, tanto por meio das escolas 
que disponibiliza os recursos como: computador, impressoras, laboratório 
de informática e entre outros meios, como também, supervisores foram ca-
pacitados para ajudar os professores e a secretaria de educação ela também 
vem com o passar do tempo proporcionando suplementos para dar suporte 
ao aluno (Márcio, E.3, grifo nosso).

Márcio complementou ainda sobre o fato de ter conhecimento sobre 
alguns recursos tecnológicos, porém, não praticava e que os cursos oferecidos 
facilitavam a utilização, conforme apontado.

Sim, olha os cursos de informática, os básicos eu já tinha, porém com essa 
pandemia mesmo nós, fomos e tivemos que nos capacitar ainda mais, por-
que hoje está sendo necessário a gente utilizar algumas ferramentas Google 
o que eu não tinha conhecimento,  então eu tive que buscar uma capacitação,  
eu mesmo não tinha, a princípio, quando veio a pandemia e a  gente tinha 
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que utilizar o Classroom,  para mim não era novidade, o Meet, o Jamboard, 
o Google formulário e entre várias outras ferramentas gratuitas, mas, eu não 
fazia uso delas, então eu tive que aprender a mexer com a ferramenta para 
depois utilizar ela com os alunos, e a secretaria de educação promoveu os 
cursos [...] (Márcio, E.4, grifo nosso).

O docente Mateus comentou sobre a incerteza dos acontecimentos que 
não acometeu somente os docentes, mas também as escolas, que mediante 
reuniões buscaram entender as demandas educacionais com os recursos dispo-
níveis no momento, conforme esclareceu.

[...]fizeram a reunião, como será, todo mundo perdido, a verdade é essa, 
que ninguém sabia como seria, e aula on-line. Como assim, ninguém sabia 
como seria a aula on-line, começou, foi criado o Classroom (Mateus, E.1, 
grifo nosso).
[...]eles politicamente falam que a partir de agora, as aulas não serão as 
mesmas, concordo, porque eles investiram no Classroom, no Meet (Mateus, 
E.3, grifo nosso).

Mateus indicou que passou por cursos, tais como os docentes anterio-
res apontaram. Esses cursos possibilitam produzir atividades durante as aulas 
remotas, segue a sua fala.

Cursos oferecidos basicamente no ano passado foram: Como trabalhar com 
Meet e trabalhar com Classroom. Atividades, como fazer, como gerar as 
atividades, marque as opções, esses recursos foram passados. (Mateus, E.3, 
grifo nosso).

A Docente Mônica também esclareceu na sua fala que participou da 
formação, e é bem interessante ao trecho que indica a equipe de professores 
aplicavam os aprendizados para depois levar aos alunos. Conforme segue. 

[...] ano passado o que que eu fiz, eu fiz formação de professores, vinculada a 
BNCC6, então foi minha primeira experiência de acessar o Meet, de orga-

6 BNCC - Base Nacional Comum Curricular
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nizar formações com as tecnologias, então, a gente fazia experimentos entre 
a equipe, para depois fazer para um grande grupo (Mônica, E.2, grifo nosso). 
A autonomia na busca também foi evidenciada na fala da docente Mônica 
que diante de novas habilidades a docente se mobilizou fazendo cursos para 
a busca de conhecimento para ministrar aulas remotas, conforme sua fala. 
Não, não tenho todos os domínios assim, com a tecnologia, é porque não 
é só aqui, porque eu acabo fazendo aulas expositivas, então tem tantas fer-
ramentas, hoje em dia que tenho buscado, como fazer os cursos sobre esse 
assunto [...] (Mônica, E.4, grifo nosso).
[...] foi uma experiência interessante também que é fruto do processo for-
mativo, então, participei de um processo de formação e trouxe para cá 
(Mônica, E.6, grifo nosso).

O docente Paulo diante do seu tempo de experiência com a docência já 
tinha passado por formações e cursos online que em entrevista ajudaram a traba-
lhar com a tecnologia, teve contato com as TICs7 e com aulas inovadoras. Essa 
prática já fazia parte do seu repertório de práticas profissionais, segundo sua fala. 

Olha, não tive muita reação, apesar que eu já esperava isso, eu já fazia mui-
tos cursos online dentro da tecnologia, os cursos que me ofereceram eu já 
fazia também e apesar de não ser dessa geração, mas eu sou da minha gera-
ção, pouco mais ativa, e daí eu não tive muito problema, eu não tive muito 
problema porque eu já trabalhava muito com essas aulas inovadoras nas 
escolas isso já me ajudou muito (Paulo, E.2, grifo nosso).
Sim, principalmente eu que fiz o ProInfo8 para quem fez o ProInfo foi uma 
especialização em tecnologia, porque a gente começou a trabalhar projetos, 
então, o ProInfo tem muitos projetos em cima disso e a gente tem que usar 
as TICs, não tem para onde correr, então eu valorizo muito a proposta [...] 
(Paulo, E.4, grifo nosso)
Durante o ProInfo foi aplicado a metodologia de projetos que ainda acho 
que é essa a metodologia, principal, que vai desenvolver a metodologia 
do projeto: se você vai ser um professor reflexivo, você vai dar autonomia 

7 TICs - Tecnologias da Informação e Comunicação 
8 ProInfo - O Programa Nacional de Tecnologia Educacional foi criado pelo Ministério da 

Educação, em 1997, para promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento 
pedagógico no ensino público fundamental e médio.
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para o seu aluno produzir, você não está com nada pronto e aquelas regras 
para eles, que você vai trabalhar com ele a pesquisa de campo, não precisa 
sair da sala de aula não é para ficar na escola, se pode fazer uso eu sempre 
trabalhei com pesquisa de campo com os meus alunos e daí eles mesmos 
produzem no próprio conhecimento, eles buscam. Teve também alguns 
cursos específicos como trabalhar o Excel, curso para professores (Paulo, 
E.4, grifo nosso).
Logo no início a gente não teve aula síncrona não, a gente gravou a aula e 
disponibilizava de modo assíncrono, só que não teve esse bate-papo con-
forme a gente está tendo agora, então, eram aulas assíncronas. Esse ano que 
começou já com a aula síncrona, então a gente teve tempo para se preparar 
para isso, a gente teve cursos mesmo até dezembro, a gente teve tanto da 
BNCC, quanto das tecnologias (Paulo, E.5, grifo nosso).

A docente Rosa apontou sobre o auxílio concedido por profissionais 
mais experientes, ela não compreendia sobre aporte tecnológico e utilizava so-
mente os recursos do WhastApp e com as formações ampliou a utilização de 
recursos tecnológicos como por exemplo: o Classroom, formulários google no 
Classroom, e mesmo assim ela continuou a utilizar o WhatsApp, pois facilitava 
contactar os alunos e a comodidade na comunicação para entregar o link de 
acesso ao Classroom, conforme a sua fala.

[...] então de início, eu não tinha, eu não sabia de nada, mas ninguém sabia 
até aparecer a colaboradora da CREA9, que ela é fera na tecnologia, então, 
antes de chegar Maria Helena a gente trabalhava só com WhatsApp e a 
gente utilizava o Classroom, a gente teve até umas aulas do Classroom, sobre 
os formulários,  porque já chegou o Classroom e também eu nem sabia que 
existia, de imediato já teve umas aulas sobre isso, como montar formulário 
no Classroom, só que nós utilizamos mais o WhatsApp, nós preparávamos as 
aulas no próprio formulário, mas era mandado o link pelo WhatsApp ou pelo 
Classroom (Rosa, E.2, grifo nosso).
[...] no caso foi muito rápido, eu acho que nós tivemos uma semana que foi 
trocado pelas férias do meio do ano, logo no início da pandemia, meados 
de março que já foi antecipação para as férias de julho, aí nós programamos 

9 CREA – Coordenadoria Regional de Ensino.
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na verdade e aí tivermos essa programação da formação do Classroom para 
quem não sabia, aprender, tinham alguns professores que já trabalhavam 
com ele em outras escolas, mas eu não, não, nunca tinha ouvido falar e nem 
sabia que existia essa plataforma e depois que nós aprendemos, ficou fácil 
[...] (Rosa, E.4, grifo nosso). 

Esse novo cenário exigiu dos docentes um redesenho e muita criativi-
dade e criticidade para a atuação, de acordo com André.

Não é apenas olhar para o nosso trabalho e constatar o que se deve mudar e/
ou ajustar, mas realizar as mudanças e os ajustes necessários para que a nossa 
ação seja mais efetiva. E, para que nossa ação docente seja efetiva, ela tem de 
conseguir fazer com que a maioria dos nossos alunos realmente se aproprie 
dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias para se de-
senvolverem e se tornarem cidadãos críticos e criativos. (André, 2016, p.18)

Nessa conjuntura os professores mediante esse desafio das aulas remo-
tas precisam de ainda mais preparação para suprir as necessidades dessa mo-
dalidade, mesmo porque na perspectiva dos docentes entrevistados essa moda-
lidade veio para ficar. 

Diante das falas dos docentes vimos que a preparação tratou das pla-
taformas de acesso online, como: Meet, Classroom e Google Formulário. Isso 
proporcionou informações para que os docentes dessem continuidade ao en-
sino em período de pandemia, porém, deixou algumas lacunas, inquietações e 
sentimentos nesse processo. Todavia se observa nos excertos toda a demanda 
de discentes conforme serão expostos no capítulo sobre os desafios enfrentados 
no ensino remoto. 

DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS DOCENTES NO ENSINO 
DA MATEMÁTICA NA MODALIDADE REMOTA

Os professores apontam em suas falas inquietações, desconforto e até 
sentimentos de fragilidades a respeito do ensino remoto. Segue algumas disper-
sões das falas dos professores, no qual aparece a fragilidade, a falta de estrutura e 
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conhecimento de todos os envolvidos no processo de ensinar e aprender remo-
tamente. Os excertos foram retirados da Categoria: Ensino Remoto e a subcate-
goria: Dificuldades como Ensino Remoto e Sentimentos com o Ensino Remoto. 

O docente Bruno Relatou as seguintes dificuldades: falta de internet para 
todos os alunos acessarem as aulas online; edição de vídeos, manusear a mídias 
no YouTube, falta de equipamentos aos discentes para terem acesso às aulas (celu-
lar, computadores, tablets), porém, as dificuldades com as mídias o docente Bru-
no procurou sanar fazendo pesquisas no YouTube ao assistir tutoriais explicativos, 
o que demonstra iniciativa e interesse em aprender para ensinar. 

O único problema que está acontecendo é o seguinte: muitas vezes uma tur-
ma de 30 alunos, aproximadamente, 10 a 12 alunos e estão sem internet, 
então como que nós estamos trabalhando, então trabalha com ela remotos 
para esses alunos e para esses alunos que não tem internet, nós temos que 
fazer tipo uma apostila para ele e passar as atividades impressas (Bruno, E.3, 
grifo nosso).
Não tive dificuldades com as mídias, sem problemas, aqui em casa eu tenho 
um filho também e as crianças aprendem as coisas remotas, tudo bem mais 
rápido que a gente, então quando eu estava tendo alguma dificuldade per-
guntava aqui a meu filho que era estudante também, E sanava a  dificuldade 
por ali, mas assim foi só no princípio, depois eu entendi que eu tivesse 
alguma dificuldade era só entrar lá no YouTube e pesquisar alguma coisa 
que quisesse saber, que aparece lá um vídeo mostrando, um tutorial, então, 
quando eu tinha dificuldade eu ia lá procurava um tutorial e tirava as 
minhas dúvidas  (Bruno, E.5, grifo nosso).
No início eu fazia meus vídeos, eu comprei um quadro, colocava o quadro 
e trazia o passo a passo do exercício, mas aí os alunos começaram a recla-
mar, ah professor a gente usa o celular pré-pago e eu não tenho crédito 
para ver o seu vídeo todo, então, se eu vi com meu filho que teríamos que 
filmar para editar no YouTube, e meu filho disse que daria um trabalhão 
para fazer essa edição aí como entrou o Meet a gente abortou os vídeos 
(Bruno, E.9, grifo nosso).
E assim, os pontos negativos é que nosso país deveria ter uma internet mais 
integrativa e mais participativa a todas as classes sociais, onde o pobre e o 
rico todos eles pudessem ter acesso à internet (Bruno, E.10, grifo nosso).
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O docente Márcio apresentou as seguintes dificuldades: câmeras 
desligadas o que não possibilita saber se o aluno está realmente presente 
na aula, custo de mesa digitalizadora adquirida com recursos próprios e 
o professor teve que financiar seus recursos tecnológicos, pois não foram 
disponibilizados pela Seduc.  

[...] uma das grandes dificuldades mesmo nas aulas simples não ser só mi-
nha, mas também dos diversos professores é porque muitas vezes os alunos 
eles deixam a câmera desligada e os outros não querem abrir a câmera, 
então você não sabe se o aluno está presente ou não (Márcio, E.5, grifo 
nosso) 
[...]adquirir essa mesa digitalizadora, né infelizmente quem teve interesse 
em ter acesso teve que comprar e mesmo os quadros tradicionais teve que 
ser adquirido por recursos próprios, pois não foram disponibilizados pela 
secretaria de educação (Márcio, E.9, grifo nosso).

O docente Mateus expôs que mesmo tendo acesso aos mecanismos 
tecnológicos, ainda ministrou aulas expositivas, devido ao contexto formativo 
inicial, conforme a fala.

[...] eu sou sincero, a minha formação à moda antiga, é lousa, caderno, 
atividade, explicação ao vivo, o aluno tira dúvida, o que que não entendeu, 
assim, é uma coisa básica, e no on-line estou me adaptando (Mateus, E.2, 
grifo nosso).

Outro aspecto apontado na fala da docente Mônica é a dissonância 
entre teoria e prática. Sentiu dificuldade na aplicação das plataformas, cursos 
e iniciativas, devido a estrutura emocional envolvida, o enfrentamento de um 
contexto tecnológico novo e o cansaço devido às condições de trabalho que 
precisaram ser adaptados pelos docentes, suas casas passaram a ser as salas de 
aulas e com interferência da família, excesso de turmas e ergonomicamente é 
desconfortável trabalhar com tantas turmas em frente ao computador e sem 
condições de trabalho, muitas atividades e as atividades em alguns casos são 
postadas sem legibilidade, o despreparo também da equipe gestora dificulta o 
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trabalho, o perfil do professor que não está acostumado ou nunca trabalhou 
com tantos recursos tecnológicos como foram apresentados abruptamente de-
vido a emergência das aulas remotas e utilizar recursos e aplicativos que os alu-
nos não tinham condição de acompanhar, devido ao uso restrito dos celulares. 
Essas dificuldades podem ser confirmadas nos segmentos de texto da docente.

[...] há iniciativas de plataformas, há iniciativas de cursos, há várias ini-
ciativas, mas a prática mesmo é um processo diferente (Mônica, E.3, grifo 
nosso) 
[...] emocionalmente não é fácil, está todo mundo à flor da pele mesmo, 
eu estou emocionada aqui já[...] (Mônica, E.3, grifo nosso). 
[...] a sensação de impotência nesse momento, ela é imensa, e aí essa rede 
colaborativa né, que quando você pergunta de toda a Secretaria de educação 
a escola, acho que falta, nós estamos também muito cansados, a pandemia 
agrava tudo[...] (Mônica, E.3, grifo nosso). 
[...] é e fiquei acamada e aí nesse período de COVID a gente não sabe o 
que é, e depois eu fui percorrendo o que é que o meu corpo estava sentin-
do, e eu sei que foi isso aqui: é a posição, precisei ir procurar fisioterapia 
para poder aliviar, então assim, é tudo muito, muito doloroso (Mônica, E.2, 
grifo nosso).
 [...] o menino estava na casa e a família conversando, assim, interferência, 
então os meninos também não tem os espaços adequados para que possa 
ocorrer os encontros deles (Mônica, E.2, grifo nosso)
[...] eu tenho 12 turmas, todas as turmas elas têm uma sala on-line do Google 
Classroom, então, é um outro impacto muito grande, de 40 horas semanais e 
você não dá conta de fazer tudo que tem que fazer, cada turma dessa você 
tem que postar as atividades, as postagens às vezes não são legíveis, não 
estão postadas de forma adequada, vira computador para leitura (Mônica, 
E.2, grifo nosso).
[...] e é direito do estudante, é direito que ele tenha um atendimento de 
qualidade, eu sinto muito por isso, porque eu também sou aprendiz nes-
se processo, e é direito nosso, do servidor, do educador, e do trabalhador 
ter condições adequadas para desenvolver seu trabalho, então, hoje nesse 
momento, infelizmente nós temos tido muitas perdas mesmo para ambos 
os lados que têm sido cansativos e dolorosos (Mônica, E.2, grifo nosso).
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[...] um outro agrave que eu considero que é a equipe gestora, que também 
não está preparada, para poder lidar com todas essas questões. Mais ainda a 
equipe gestora, deveria ser uma equipe de muita empatia, de muita empa-
tia, não haveria de ser com tanta cobrança ríspida, as cobranças deveriam 
ser de formas mais empáticas (Mônica, E.2, grifo nosso).
[...] outro fator é o perfil de cada professor, então tem professor que não 
tem perfil com a tecnologia, não tem domínio desse espaço aqui (Mônica, 
E.3, grifo nosso).
[...], mas faltam muitas coisas que esse melhor aconteça: é a estrutura de 
conexão, é a estrutura de computador, então, o papel da equipe, eu conheço as 
meninas que trabalham no núcleo de tecnologia da educação, então elas estão 
de igual modo, cansadas o dia inteiro atendendo (Mônica, E.3, grifo nosso).
Utilizar o aplicativo Jamboard do próprio Meet, mas tem uma agrave, por-
que a maioria dos alunos utilizam celular, então não ficava prático, então 
abortei o uso destes aplicativos (Mônica, E.7, grifo nosso).

E ainda agrava o estado emocional dos docentes, que além de estarem 
dentro de seus lares, precisam lidar com a evasão e não aparecimento dos alu-
nos nas aulas remotas. O indicativo de alunos presentes sempre muito abaixo, 
comparado ao ensino presencial. Conforme argumentou Paulo.

Olha, eu sempre vi desde a minha época, eu sempre vi a escola, ela é uma 
escola excludente, principalmente nós das aulas de matemática e da lín-
gua portuguesa, nós somos os vilões das repetências, reprovações não, que 
agora utiliza o termo dependência, o aluno vai pagando ao longo do tempo, 
mesmo assim, ainda é uma preocupação, a gente vê nossos resultados no 
IDEB10 como está. E agora com esses períodos sem aulas presenciais, nós 
vamos ter que nos preparar muito para o que nós vamos receber. Os nossos 
alunos, nós não vamos ter os mesmos alunos com relação ao rendimento, 
nós vamos ter que saber trabalhar muito bem com eles [...] (Paulo, E.3, 
grifo nosso).

Com essa pandemia, deixa a gente muito triste, vendo colegas morrerem, 
familiares, uma tensão, muito triste, não está fácil para a gente, e daí eu 
conversei com os meus alunos dialogando com eles, falaram que esse ano 

10 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
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está mais fácil para trabalhar, porque as aulas síncronas, eles estão gostan-
do é uma pena que 10% da sala frequenta a aula síncronas e olhe lá (Paulo, 
E.5, grifo nosso).

Rosa também encontrou dificuldades nessa modalidade, devido a la-
cuna na formação no campo tecnológico, só os oferecidos pela Seduc não 
foram suficientes para ela, acrescentou também os problemas dos celulares 
dos discentes terem pouca memória para baixar aplicativo e o uso das pla-
taformas, medo de tecnologia, vídeo travando, telefone toca e interferência 
alheia, conforme relata.

[...] por várias vezes eu pensei em desistir por causa das tecnologias, na ver-
dade eles cobram muito e você tem que se virar para aprender para passar 
para os alunos, é muito difícil (Rosa, E.2, grifo nosso).
[...] sempre tive dificuldade sim, que eu nunca utilizei a tecnologia, achava 
um monstro, já tinha até medo de pensar em tecnologia, tinha isso, mas eu 
tive bastante colegas que ajudaram muito, mas o início deu medo, mas de-
pois que a gente aprende, se torna tão fácil, aprendi dois jeitos de usar esse 
Meet [...] (Rosa, E.4, grifo nosso).
[...] O ano passado mesmo, pegou muita gente de surpresa, porque o celu-
lar aqueles mais destinados a ligação, celulares com pouca memória, onde 
os aplicativos requerem memória para baixar aplicativo e o Classroom, por 
exemplo, tem que ter memória no telefone, muitos não assistiam a aula por 
causa disso, então nós começamos a utilizar o Classroom, porque dentro do 
Classroom tem muitos detalhes para você deixar um formulário perfeito [...] 
(Rosa, E.2, grifo nosso).
 [...] sempre tive dificuldade sim, porque eu nunca utilizei a tecnologia, 
achava um monstro, já tinha até medo de pensar em tecnologia, tinha isso, 
mas eu tive bastante colegas que ajudaram muito (Rosa, E.4, grifo nosso).
[...] no online às vezes o vídeo trava, a internet acaba, o telefone toca tem 
muita interferência (Rosa, E.10, grifo nosso).

Rosa é típica professora aposentada conforme sua fala em entrevista, 
que tem amor pela profissão e vê a oportunidade de aumentar a sua renda 
depois de aposentada, logo, os desafios são ainda maiores, devido ao tempo de 
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formada, sua trajetória com as tecnologias se tornam desafiadoras, por não fa-
zer parte do seu portfólio de conhecimentos, mas o interessante do perfil dela 
é que não desistiu e buscou aprender.

CONCLUSÃO

Esse estudo objetivou identificar como se deu a preparação e os desafios 
enfrentados pelos docentes de matemática dos anos finais do Ensino Funda-
mental que atuam na rede estadual de ensino em Ji-Paraná/RO. A investiga-
ção apontou os aportes teóricos sobre o ensino remoto, preparação e formação 
docente e tecnologia no ensino e isso ajudou a analisar os relatos dos seis do-
centes participantes da pesquisa. 

Com essa pesquisa pode-se concluir que a preparação dos docentes partiu 
da oferta pela Seduc e da busca autônoma de conhecimentos por parte dos do-
centes. A preparação oferecida pela Seduc tratou do uso das plataformas: Clas-
sroom, Meet e Formulários Google, ou seja, dos cenários de sala de aula remotas. 
E segundo os relatos dos professores, esse processo foi importante, porém, per-
maneceram lacunas, como: tratar das estratégias, recursos, dar condições para 
trabalhar essa modalidade de ensino, internet de qualidade tanto aos docentes, 
quanto aos discentes, apoio tecnológico, devido às dificuldades enfrentadas com 
a utilização dos recursos tecnológicos. Foram alguns dos desafios enfrentados 
pelos docentes nessa modalidade de ensino durante a pandemia. 

Essa modalidade de ensino, veio em um momento de pandemia, e ago-
ra, diante de tantos desafios educacionais e inovação que se exige do ensino e 
em especial do ensino da matemática, se espera que outras investigações desse 
cunho apontem a iniciativas que estão sendo desenvolvidas nos processos de 
formação continuada oferecidas aos docentes a fim de oportunizar maiores 
condições de trabalho. 
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ENSINO DE MATEMÁTICA NA AULA INVERTIDA: UM 
ESTUDO NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA 

Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

Dânlei de Oliveira Preato

INTRODUÇÃO

Antes de iniciar a discorrer sobre as metodologias utilizadas para mi-
nistrar a disciplina de matemática em uma Escola Família Agrícola do esta-
do Rondônia, começamos com um breve histórico referente ao vírus SAR-
S-CoV-2 (COVID – 19), que culminou na pandemia do coronavírus. De 
acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na ci-
dade de Wuham, província de Hubei, na República Popular da China, aos dias 
31 de dezembro de 2019, foi identificado uma nova cepa (tipo) de coronaví-
rus. A OMS declarou o ESPII, Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional, caracterizado como o mais alto nível de alerta da Organização, 
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional, isto ocorreu, aos 
dias 30 de janeiro de 2020. Aos dias 11 de março de 2020, o vírus SARS-
-CoV-2 foi caracterizado pela OMS como uma pandemia.

No estado de Rondônia, por força do Decreto Nº 24.871, de 16 de março 
de 2020, que decretou situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do 
Estado e dispondo de medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfren-
tamento da propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19. No que 
tange as atividades educacionais ficaram suspensas tanto no setor público, quan-
to privado. Seguindo tais orientações, as Escolas Famílias Agrícolas do Estado 
de Rondônia suspenderam suas atividades aos dias 17 de março de 2020.

Num primeiro momento foi adiantado o recesso escolar (12 dias), era 
algo novo e ninguém sabia por quanto tempo tal pandemia iria persistir. Após 
o período de 12 dias, diante da gravidade e de incertezas do momento, as aulas 
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continuaram suspensas. Em 1º de abril de 2020, o Presidente da República 
do Brasil publicou a Medida Provisória Nº 934 conferindo aos estabeleci-
mentos de ensino de educação básica a dispensa, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, 
tal situação teve o amparo legal na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
explicitado no Art. 24, inciso I, § 1º e no Art. 31, inciso II,  em que esclarece 
a dispensa desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos 
referidos dispositivos. 

Em consequência da MP N° 934/2020, o Conselho Estadual de Educa-
ção do Estado de Rondônia – CEE/RO, publicou a Resolução n° 1253/2020 – 
CEE/RO no dia 13 de abril de 2020, onde estabeleceu normas orientadoras, em 
caráter excepcional, para reorganização do Calendário Escolar 2020 e do ensino, 
em regime especial para as escolas do Sistema Estadual de Ensino de Rondônia, 
como medida de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
para o combate ao COVID-19, além de outras providências. 

Diante dos contextos redesenhados pela pandemia, emerge o Ensino 
Remoto Emergencial (ERE), no qual, trata-se de um ensino não presencial 
autorizado pelas autoridades reguladoras em diferentes esferas do poder públi-
co (municipal, estadual e federal). O Ministério da Educação (MEC) através 
da Portaria n° 343, de 17 de março de 2020, “dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 
pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19”.

Devido as incertezas do momento e da gravidade geradas pelo contexto 
da pandemia, e tendo o respaldo da legislação vigente dos Órgãos Públicos, 
as Escolas Famílias Agrícolas do Estado de Rondônia optaram por manter as 
atividades de modo remoto (não presencial) por meio do ERE. De tal modo, 
a presente decisão impactou no desenvolvimento das atividades pedagógicas 
executadas pelos professores, o que levou um replanejamento das práticas me-
todológicas para adaptá-las ao ERE usando as Tecnologias Digitais de Infor-
mação e Comunicação (TDIC). Neste meio tempo, os professores tiverem de 
repensar nas adaptações, nos desafios e impactos gerados por tais mudanças.
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Deste modo, tem-se como objetivo descrever as adaptações realizadas 
no processo de transição do ensino presencial para o Ensino Remoto Emer-
gencial (ERE) a partir da metodologia da sala de aula invertida na disciplina 
de matemática do curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio 
da Escola Família Agrícola Dom Antonio Possamai, Jaru/RO, Brasil.

No presente estudo, aborda-se a ferramenta metodológica denominada 
como Sala de Aula Invertida com o uso das TDIC, para possíveis adaptações 
das atividades didáticas ao ERE, além de experiências e saberes desenvolvidos 
pelos discentes e professores.

O presente artigo está estruturado do seguinte modo: o Tópico II de-
monstra as adaptações e reorganização do planejamento pedagógico da dis-
ciplina no ERE no contexto da pandemia; no Tópico III, traz reflexões do 
processo de ensino aprendizagem, impactos e desafios emergidos no ERE; o 
Tópico IV descreve os resultados e discussões acerca do ensino remoto; e o 
Tópico V, finda-se ponderando as considerações finais do relato.

ADAPTAÇÕES E REORGANIZAÇÕES DA DISCIPLINA PARA 
CONDUÇÃO DO ERE

A disciplina de matemática ofertada na Escola Família Agrícola Dom 
Antonio Possamai, Jaru/RO, Brasil, faz parte da base comum curricular do 
curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio, e seus conteúdos 
são organizados nos 4 anos.

O processo educacional funciona de modo presencial e semi-internato, 
onde os discentes ficam alojados na instituição pelo período de 12 dias (duas 
semanas contínuas), este período é classificado como sessão escolar e ao final 
desses 12 dias retornam para suas residências, onde neste período que os alu-
nos passam junto com a família, sendo o mesmo período da sessão escolar, é 
classificado de sessão familiar, este processo de revezamento entre ambas as 
sessões é feito durante o ano letivo até completar 10 sessões escolares, ressalta-
-se que quando um série (ano) estiver na sessão familiar terá outra série simul-
taneamente na sessão escolar, mantendo assim o funcionamento contínuo da 
instituição no decorrer do ano letivo. 
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O que chamamos de planejamento inicial foi elaborado para o ensino 
presencial conforme ofertado nos últimos anos pela instituição, mantendo 
todas as atividades pedagógicas planejadas para serem desenvolvidas no de-
correr do ano letivo 2020.

Todavia, o cenário da pandemia retratado fez com que a Associação das 
Escolas Família Agrícola de Rondônia (AEFARO), junto com os diretores e 
coordenadores escolares expusessem quanto à paralisação ou continuidade das 
atividades pedagógicas. Após a deliberação pelo prosseguimento, tangeu aos 
professores em consonância com os estudantes, delinearem outras vertentes 
para as disciplinas de suas respectivas competências. Consequentemente, no 
dia 20 de abril de 2020, iniciou a inesperada e árdua adaptação das práticas 
pedagógicas para dar continuidade as atividades de ensino. Em tal momento, 
a disciplina de matemática foi replanejada, em consequência, suas atividades 
pedagógicas foram adaptadas e remodeladas ao ERE, que foi executado pelo 
uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).

Continuou-se levando em consideração que a disciplina já se apoiava de 
um planejamento favorável no início, tendo como alicerce métodos ativos na 
educação escolar motivando à autonomia dos discentes na construção dos seus 
processos de ensino aprendizagem, e implementou-se adequações nos méto-
dos pedagógicos, como a aplicação da metodologia da sala de aula invertida 
com uso das TDIC. Para isto, o conteúdo foi organizado em apostilas con-
tendo a definição do tema, a aplicação, exemplos com os processos resolutivos, 
expondo passo-a-passo este processo, e atividades a serem desenvolvidas pelos 
estudantes (aplicação prática), todas as apostilas acompanhavam vídeos rela-
cionado ao tema proposto. 

Os encontros e discussões ocorriam em intervalos de 15 dias, de modo 
síncronos e assíncronos, mediados pelos discentes sob orientação e acompa-
nhamento do professor, tendo o início da disciplina a partir do momento das 
leituras e contextualizações dos conteúdos a serem desenvolvidos.

Com início da leitura do material, proporcionava aos discentes uma 
relação colaborativa com o conhecimento, onde incentivava interações em fó-
runs online sobre o tema das apostilas, e o compartilhamento de recursos di-
dáticos. O ápice acontecia nas reuniões virtuais síncronas, tendo como objetivo 
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consolidar os saberes do tema proposto sanando as dúvidas existentes, tendo 
um diálogo aberto e contextualizado com as situações cotidianas dos discentes 
a fim de instigá-los em buscar suas respostas. 

Em tais encontros, também eram resolvidas algumas questões em que o 
grupo apresentava dificuldades em proceder com suas resoluções, sendo assim, 
era resolvido em conjunto com o grupo esclarecendo todos os processos reso-
lutivos acerca da questão.

De acordo com Bergmamm e Sams (2018), a sala de aula invertida 
utiliza problemáticas acerca dos temas estudados, debates tendo o estudante 
como o centro do processo, visando desenvolver o real processo de modulagem 
(origem modulação) e construção do conhecimento, de forma que, “o que é 
tradicionalmente feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tra-
dicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula” 
(Bergmamm; Sams, 2018, p. 11). Esta perspectiva contou com os recursos ofe-
recidos pelas TDIC, com o intuito de desenvolver a integração da sala de aula 
virtual e presencial, nesta circunstância, denominada assíncrona e síncrona.

Nos últimos anos as TDIC vêm enriquecendo espaços a fim de con-
tribuir com os processos educacionais, onde os autores integram o ambiente 
escolar, sendo que alguns ainda resistem a sua aceitação e inclusão nas técnicas 
cotidianas. Com o surgimento da pandemia, que culminou com visões centra-
das em tais tecnologias, e constatou uma sociedade também organizando o seu 
modo de vida em rede, segundo preconiza Castells (1999), onde pessoas estão 
submersas num ciberespaço, de acordo com Levy (1999), agem, interagem e 
proporcionam diversas culturas virtuais, “formas de usos e apropriações dos 
espaços virtuais feitas pelos sujeitos culturais” (Lucena; Oliveira, 2014, p. 38).

Dessarte, ao escolher por uma metodologia remodelada ao cenário 
da pandemia, que contribuísse com a autonomia, problematização, o ensino 
aprendizagem em grupo e a interatividade dos discentes por intermédio das 
TDIC, visando uma aproximação das culturas virtuais, por estes já habitua-
dos, a organização da disciplina quanto ao seu planejamento sofreu adequa-
ções e aperfeiçoamentos preservando o roteiro de metodologias e técnicas, 
conforme ilustra o quadro 1.
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Quadro 1: Organização metodológica na execução da disciplina de Matemática

PROFESSOR ESTUDANTE
1. Compreensão das metodologias e 

técnicas a serem executadas. -

2. Publicação dos materiais didáticos 
na sala virtual. -

3.                         - Estudo dos conteúdos propostos, leitura 
e anotações.

4.                         - Dúvidas inerentes ao material didático.

5. Mediação dos debates, quanto as 
dúvidas do material; -

6.                         - Colocação em comum.

7. Encontro virtual síncrono. Encontro virtual síncrono.

8.                         - Resolução das questões propostas no 
material didático (prática).

9.                         - Entrega das atividades propostas no 
material didático (ambiente virtual).

10. Pesquisa virtual da satisfação 
discente. -

Fonte: Adaptado do planejamento em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

Seguindo as orientações expostas no quadro, sendo o início do ERE 
envolvendo o item 1, designado à compreensão das metodologias e técnicas 
pedagógicas a serem executadas na nova modalidade. Utilizando a sala de aula 
invertida como metodologia, esse novo modelo de ensinar e aprender prioriza 
a formação do aluno como protagonista do aprendizado, portanto, as meto-
dologias ativas surgem como uma alternativa para proporcionar aos discentes 
meios para que eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional. 

Mensalmente, o professor disponibilizava uma apostila didática a 
ser discutida e estudada pelos estudantes, sendo uma leitura obrigatória, 
assim como a visualização dos vídeos propostos, item 2 do quadro. Logo 
após, os discentes estudavam e faziam anotações do conteúdo com base nos 
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materiais postados no ambiente virtual, este, hospedado no Google Sala de 
Aula, item 3 do quadro. 

O Google Sala de Aula, também conhecido como Classroom, é uma pla-
taforma e aplicativo digital para virtualizar ambientes de estudos, que contri-
bui para os professores coordenarem as atividades, enviar tarefas, feedbacks e 
compartilhamento de recursos, como sites e vídeos do Youtube.

As dúvidas inerentes ao material didático, a turma se reunia com o pro-
fessor em conferência web (momento síncrono) de modo quinzenal, as reuni-
ões tinham como objetivo explanar os conteúdos e sanar as dúvidas do mate-
rial postado debatendo exemplos e processos resolutivos. Em caso de surgir 
dúvidas após a web conferência, os discentes tinham mecanismos para saná-las 
através do grupo de WhatsApp da turma, onde funcionava como um fórum de 
discussões relacionado ao tema do material disponibilizado no Google Sala de 
Aula, ou encaminhavam mensagens para o professor da disciplina no WhatsA-
pp, situação apontada no item 4 do quadro.

A mediação ocorreu no grupo de WhatsApp da turma, e no Google Sala 
de Aula no mural, onde foi auxiliado pelo professor que em inúmeros momen-
tos também pontua o que considerava pertinente e promoveu outras concep-
ções de compreensão dos conteúdos disponibilizados, item 5 do quadro.

As mediações tinham como objetivo fazer as colocações em comum, onde 
o professor acompanhava os debates e verificava aquilo em que a turma apresen-
tava maior dificuldade em desenvolver, a fim de que na web conferência poder ser 
mais objetivo possível perante os anseios da turma, situação do item 6 do quadro 1.

O período de aprendizagem dos conteúdos, apresentados mensalmente 
eram compostos por um encontro virtual, síncrono, podendo ser dois em casos 
excepcionais, eram realizados por web conferência utilizando a ferramenta Google 
Meet (plataforma e aplicativo digital de web conferência), o link de acesso era dis-
ponibilizado no mural do ambiente virtual e no grupo de WhatsApp da turma. 

O professor apresentava o material proposto no ambiente virtual, 
efetuava uma leitura coletiva junto com a turma, discutindo e debatendo 
a aplicabilidade do conteúdo na prática cotidiana, expondo situações pro-
blemas que pudessem ocorrer, assim o discente era instigado a debater de 



130

modo coletivo, onde era exposto fatos ocorridos em sua vivência. Ao final, o 
professor apresentava suas reflexões e ponderações, e finalizava o encontro, 
conforme o item 7 do quadro.

Após o encontro virtual da turma com o professor, os estudantes come-
çavam a resolver as questões propostas do material que era disponibilizado no 
ambiente virtual, assim colocavam os conhecimentos construídos nos últimos 
dias em prática situação apontada no item 8 do quadro. Ao final os discentes 
tiravam fotos das atividades feitas no caderno e as anexavam no ambiente vir-
tual da turma (Google Sala de Aula), conforme o item 9 do quadro 1.

Tais procedimentos eram feitos até ao final do ano letivo, e eram exe-
cutados nas 4 turmas do curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino. 
No final o professor disponibilizava um questionário/avaliação de satisfação a 
ser respondido pelos estudantes, com objetivo de corrigir e melhorar os proce-
dimentos metodológicos do ano letivo seguinte, e manter em caso de avaliação 
positiva, conforme o item 10 do quadro.

O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, DESAFIOS E IM-
PACTOS NO ENSINO REMOTO

Os estudantes, no processo de ensino aprendizagem foram responsá-
veis e mediadores, promovendo sua autonomia e protagonista, onde podem 
vivenciar o uso das TDIC em suas práticas educacionais e, ao término do ano 
letivo, os discentes tinham construídos um acervo constituído de 10 anexos in-
dividuais contendo as fotos e a digitalização das atividades desenvolvidas, bem 
como 4 atividades práticas desenvolvidas pelos próprios estudantes, conforme 
evidenciado na Figura 1.
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Figura 1: Mural das atividades e as instruções de como os discentes devem proceder

Fonte: adaptado do planejamento em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

Durante o ano letivo de 2020, através do ERE, foram debatidos 12 te-
mas, esses subdivididos entre as 4 turmas. No primeiro ano do ensino técnico 
integrado ao médio foram debatidos os temas de conjuntos e funções; no se-
gundo ano, progressões, matrizes, determinantes e sistemas lineares; enquanto 
no terceiro ano, geometria, trigonometria e matemática financeira; já o quarto 
ano a turma (formandos da instituição), debateram os temas de estatística, 
probabilidade e análise combinatória. 

Ressalta-se que tais temas eram trabalhados no decorrer do ano letivo, 
onde as apostilas eram elaboradas seguindo os temas. A seguir a figura 2 nos 
elucida a interface de uma apostila disponibilizada no ambiente virtual, bem 
como os respectivos anexos que um estudante hospedou na atividade após 
efetuar as resoluções propostas.
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Figura 2: Interface da apostila disponibilizada, e dos anexos hospedados no ambiente virtual

Fonte: Adaptado dos registros em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

Acerca das TDIC, os estudantes utilizaram diretamente, o Google Sala 
de Aula, como o ambiente virtual de ensino e o Google Meet como meio de 
comunicação síncrono, e o WhatsApp como comunicação indireta com o pro-
fessor e a figura 3 auxilia a identificar a situação vivenciada.

Figura 3: A esquerda captura de tela de um encontro por web conferência, e a direita 
atendimento individual pelo WhatsApp

Fonte: Adaptado dos registros em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

Nas reflexões e concepções acerca da inclusão das tecnologias no processo 
educacional, como hipótese, podemos citar adversidades referentes à “difusão” e o 
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“movimento” tecnológico no cenário atual da educação e o óbice das instituições 
de ensino em lidar com o uso dessas tecnologias, considerando, precipuamente, a 
inexperiência humana e problemas estruturais (problemas de acesso a computa-
dores, internet, falta de espaço apropriado para o estudo em casa, dificuldade de 
professores entrarem em contato com os pais dos estudantes).

De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), o qual retrata a desigualdade do desenvolvimento hu-
mano mundial, o Brasil é um dos destaques na desigualdade dos seus rendimen-
tos, retratando uma discrepância salarial da população brasileira, onde apenas 
10% da população é responsável por 55% dos rendimentos totais do país.

No Brasil, os inquéritos às famílias revelam que os 10 % mais ricos auferi-
ram um pouco mais de 40 % do rendimento total em 2015, mas, quando se 
tem em conta todas as formas de rendimento — não apenas o rendimento 
comunicado nos inquéritos — as estimativas revistas sugerem que aos 10 
% do topo coube, na verdade, mais de 55 % do rendimento total. (PNUD, 
2019, p. 107)

Para abordar problemas estruturais, se fez necessário explanar a situ-
ação brasileira no que tange a desigualdade social, sendo que em tal período 
o ensino se fez de modo remoto, sendo assim o ambiente físico educacio-
nal brasileiro no presente período, foram as residências dos estudantes, deste 
modo, identificou-se que o ERE requer uma estrutura básica tecnológica para 
seu cumprimento. Ademais, é indispensável habilidades e conhecimentos para 
manejar esses recursos tecnológicos midiáticos disponíveis para execução das 
atividades remotas. Contudo, vários estudantes pelo país não têm essa estrutu-
ra básica e nem sempre a estrutura básica dos professores é ideal.

Entende-se, que a pandemia trouxe contextos nunca vivenciados pela 
comunidade educacional, colocando toda a comunidade escolar em um grande 
espaço “experimental”, usando diversas metodologias em prol de um ensino 
aprendizagem menos impactado possível por tais circunstâncias. 

A Escola Família Agrícola Dom Antonio Possamai, objeto de tal re-
corte de estudo a partir da vivência do professor de Matemática, tem em seu 
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quadro estudantil, 95% dos estudantes com acesso à internet, e 5% sem acesso, 
o quantitativo de sujeitos com acesso foi favorável para executar tais proce-
dimentos metodológicos, ressalta-se que os 5% dos sujeitos sem acesso não 
ficaram desassistidos, pelo contrário, na disciplina de matemática foi elaborado 
um material mais condensado e objetivo, afim do estudante ter uma melhor 
compreensão do conteúdo, este material era impresso e o responsável pelo es-
tudante o retirava na instituição, ou em certos casos, o material era comparti-
lhado por uma mídia removível.

Desconsiderar os obstáculos trazidos pela desigualdade social, acar-
retará resultados ainda mais obnóxio à saúde da educação pública brasileira 
e, nessa perspectiva, não se pode confrontar as circunstâncias do ensino 
aprendizado remoto de um estudante de uma instituição pública com o 
estudante de uma instituição privada. Os órgãos públicos das diferentes es-
feras dentre outras organizações de nossa sociedade civil, por mais, que tra-
gam orientações no sentido de emitir diretrizes para a execução do ensino, 
o que se constatou nas narrativas dos noticiários foi uma sensação coletiva 
de insegurança, a despeito do integral esforço inovador e entusiasmo dos 
profissionais da educação para encarar o cenário.

Nota-se que o cenário da pandemia confirmou que muito mais que 
ferramentas intrusas na sala de aula, as ferramentas tecnológicas são indis-
pensáveis para promover caminhos sólidos do desenvolvimento educacional 
brasileiro. Para tanto, requer que outros obstáculos sejam rompidos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A vivência do ensino remoto apontada neste estudo da EFA, com ob-
servação à especificidade de referir-se a uma instituição comunitária gerida 
pela associação de moradores e sindicatos rurais vinculados à comunidade, em 
específico na disciplina de matemática, evidência caminhos reais que viabiliza-
ram o processo de ensino aprendizagem, inobstante a realidade de um cenário 
pandêmico que atingiu a humanidade de diversos modos.
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Utilizando metodologias ativas, como a sala de aula invertida, onde bus-
cou colocar o estudante como protagonista do processo de ensino aprendiza-
gem, construindo seu conhecimento, temos o relato do Estudante 1:

Bom referente as aulas online de matemática foram bem explicadas, e con-
segui interpretar as atividades dadas, pois eram bem montadas e com expli-
cações óbvias, nesse conteúdo consegui maior interpretação das atividades 
proposta no tema, pois era questão ler e interpretar o que o professor tinha 
proposto. (Estudante 1, 2020)

Quanto ao uso das ferramentas digitais em prol da execução do ERE, o 
Estudante 2 nos relata:

Excelente! As apostilas foram elaboradas de maneira bem didática com lin-
guagem de fácil entendimento, as aulas ao vivo esclareceram o conteúdo e 
sancionaram minhas dúvidas, e o atendimento via WhatsApp é bastante 
eficaz e rápido. (Estudante 2, 2020)

Outro ponto de destaque, é o relato do Estudante 3, que evidência uma 
melhora de desempenho no ERE, em relação ao ensino presencial, tal fato 
pode ser explicado devido alguns estudantes ter receio de indagar o professor 
na presença física, assim o ERE rompeu tais barreiras contribuindo para as 
indagações por mensagens através dos meios digitais. 

Os meios utilizados pelo professor ajudaram na explicação dos conteúdos. 
Em vista que tive, mais facilidade na resolução das atividades e aprendizado 
do conteúdo via on-line. (Estudante 3, 2020)

No que diz respeito as atividades práticas no ERE, estas podem ser 
possíveis e ter grande contribuição na compreensão dos conteúdos, no entanto 
deve-se levar em consideração o público-alvo, o contexto em que o estudante 
está inserido e o conteúdo da atividade que irá contemplar, tais fatores devem 
estar alinhados a fim de alcançar os objetivos. Na disciplina de matemática, foi 
executada duas atividades práticas, na área de geometria e estatística. 
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Em geometria analítica foi trabalhado distância entre dois pontos e o 
ponto médio, levou em consideração os contextos que os estudantes estão inse-
ridos, sendo residentes da zona rural, o cenário da atividade prática foi o curral 
e cercas, utilizando as quinas para esboçar o plano cartesiano selecionando o 
eixo das abcissas e das ordenadas, atribuindo valores em metros das unidades 
de X de Y, assim selecionaram dois pontos interligando os valores de X em Y, 
e efetuaram os processos resolutivos da distância entre os dois pontos e o ponto 
médio, ao final conferiram se tais valores convergiram na prática, tal atividade 
foi desenvolvida de modo individual em suas respectivas residências, onde os 
estudantes tiveram que gravar todo processo e anexar no ambiente virtual da 
turma, figura 4 ilustra representa um recorte das gravações.

Figura 4 – Procedimentos da aula prática, execução e resultados

Fonte: Adaptado dos registros em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

Na estatística, foi proposto uma pesquisa aos estudantes onde deveriam 
fazer um levantamento de dados das alturas de 20 integrantes da família, foi 
utilizado WhatsApp para levantar tais dados evitando assim a presença física 
dos estudantes em outros locais, os estudantes deveriam fazer uma tabela de 
distribuição de frequência com intervalo de classe juntamente com o histogra-
ma, ao final o estudante tirou foto do processo efetuado e anexou no ambiente 
virtual da turma, Figura 5.
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Figura 5 – Procedimentos cobrados, e os resultados

Fonte: Adaptado dos registros em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

No avaliar dos estudantes quanto ao ERE, temos os seguintes resulta-
dos acerca de duas perguntas. A primeira: Em relação a metodologia utilizada 
pelo professor no processo de ensino aprendizagem em período de aulas remo-
tas, utilizando exposição de conteúdos em apostilas, essas disponibilizadas no 
Classroom, e utilizando o Meet para exemplificar o conteúdo, além de utilizar o 
WhatsApp para sanar algumas dúvidas específicas, o você classifica tal metodo-
logia como: “Adequada”, atendeu as perspectivas do aluno; “Inadequada”, não 
atendeu as perspectivas do aluno?

Gráfico 1: Metodologia utilizado no período ERE

Fonte: Adaptado dos registros em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

A segunda pergunta: de modo geral, como você classifica as aulas de 
matemática ministradas pelo professor no período Remoto: Boas, contribuin-
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do significativamente no aprendizado do aluno, no período. / Regulares, aten-
dendo as necessidades do aluno. / Ruins, não contribuiu no desenvolvimento 
de aprendizagem do aluno. 

Gráfico 2: Avaliação das aulas de matemática na visão dos estudantes

Fonte: Adaptado dos registros em 2020 do prof. Dânlei de Oliveira Preato, 2021.

Finda-se que as metodologias e ferramentas empregadas na disciplina 
de matemática no decorrer do ano letivo de 2020, na Escola Família Agríco-
la Dom Antonio Possamai, se mostraram no olhar de parte significativa dos 
estudantes adequadas, alcançando uma integração satisfatória no processo de 
ensino aprendizagem no ERE considerando o cenário de pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o novo contexto imposto pela pandemia Covid-19, a 
Associação das Escolas Família Agrícola de Rondônia (AEFARO) junta-
mente com os gestores das demais EFA’s do Estado de Rondônia, recomen-
daram aos professores o prosseguimento das atividades pedagógicas com 
o uso das TDIC. Com esta adaptação e organização resultou nitidamente 
como um desafio para todos envolvidos, visto que, tanto professores quanto 
os estudantes se sentiram desafiados a encontrar, na prática, as direções do 
processo de ensino aprendizagem. 
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Os diálogos se tornaram imprescindíveis no decorrer do processo, pois 
foram capazes de nortear os caminhos a serem trilhados, onde vale ressaltar 
que o professor tem o papel essencial como facilitador e mediador do processo 
educacional, para isto requer um diálogo constante com os estudantes.

Além das aprendizagens, a pandemia movimentou toda a comunidade 
escolar, e trouxe a necessidade de adaptações, que culminaram na busca de 
método reflexível, no caso a Sala de Aula Invertida,  com possibilidades para 
o ensino remoto da matemática com maior qualidade, porém nem tudo são 
flores, nem sempre foram acessíveis a todos de forma igualitária, em razão de 
questões socioeconômicas e estruturais que desequilibram as possibilidades do 
ensino e da aprendizagem da matemática que produzissem bons resultados, e 
este contexto está presente nos ambientes presenciais na escola denominados 
“normais” ou em situações adversas como o vivenciado pela pandemia. 
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UMA POSSIBILIDADE DE ESTUDAR EQUAÇÕES DO 
PRIMEIRO GRAU A PARTIR DAS RELAÇÕES ENTRE A 
MÚSICA E A MATEMÁTICA

Hemerson Milani Mendes

Enoque da Silva Reis

INTRODUÇÃO 

A partir de estudos aprofundados em História é possível inferir que a 
música sempre esteve inserida na cultura da humanidade, sendo responsável, 
em milhares de anos por transmitir a história de uma época. Até mesmo antes 
da escrita, a música foi uma das principais formas de registro. A exemplo disso, 
os gregos foram os primeiros a explorar essa área do conhecimento, em especial, 
Pitágoras1, conforme relata Santos (2013, p.20), “[...] conhecido como o pai da 
matemática descobriu a ligação contida entre matemática e música”. Com o pas-
sar dos tempos, a música se tornou fonte de estudos de muitos filósofos.

Neste mesmo sentido, pode-se observar a Matemática que é uma área do 
conhecimento, muitas vezes vista como “inquestionável”, pois a sua construção 
vem desde os primeiros registros da humanidade e toda a sua fundamentação 
passou por inúmeros testes. Na atualidade ocorrem diversos conflitos acerca 
do ensino e aprendizagem da Matemática, e assim diversas pesquisas procu-
ram relacionar esta disciplina com o cotidiano dos discentes. Nesta perspectiva 
Ubiratan D’Ambrósio afirma que:

A matemática é uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo 
de sua história para explicar, para entender, para manejar e conviver com 
a realidade sensível e perceptível, e com o seu mundo imaginário, natural-
mente dentro de um contexto natural e cultural (D’Ambrósio, 1996, p. 7).

1 Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos em 570 a.C. e faleceu por volta de 496 a.C. O pen-
sador grego, além de filósofo e exímio matemático e astrônomo, deixou significativas con-
tribuições para a Música ao descobrir relações matemáticas entre os sons emitidos por cordas 
tensionadas que deram origem a uma nova escala tonal grega.
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Diante disso, entendemos que uma forma possível de ensino e apren-
dizagem da Matemática com criatividade, pode ser trabalhada no sentido de 
estabelecer relações entre música e matemática, pois entendemos que a música 
pode proporcionar uma esfera livre de tensões, facilitando assim a integração e 
a sociabilização do educando, concebendo um ambiente escolar que propicia o 
desenvolvimento afetivo.

Logo, destacamos que a intenção neste artigo é fazer uso dos símbolos 
musicais utilizando a matemática como ferramenta para o estudo da Música, 
destacando então a inter-relação entre essas duas áreas. Diante disso, entende-
mos que essa escrita é de grande relevância por expor que conceitos inerentes 
as duas áreas e ainda realizar o que entendemos como interdisciplinaridade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Colocamos em destaque que a fundamentação teórica deste artigo é 
composta por duas grandes vertentes, a primeira delas coloca no centro da 
discussão elementos oriundos da música, tratando de sua definição em con-
junto com algumas características internas, em seguida, trata-se do referencial 
matemático que propomos discutir que são elementos referentes a equações 
do primeiro grau.

MÚSICA, AFINAL O QUE É?

Em várias referências bibliográficas, é destacada a importância da Mú-
sica enquanto arte para manifestação humana, nessa concepção Mendes et al. 
(2017, p. 43) relata que “a música sempre esteve inserida na cultura da huma-
nidade, sendo responsável a milhares de anos, por propagar a história de sua 
época, e ainda que até mesmo antes da escrita, a música foi uma das principais 
formas de registro das sociedades”. Isso nos remete a observar que a música 
tem um papel importantíssimo na nossa história.

Se voltarmos nossos estudos na definição de música, de imediato po-
demos observar a existência de inúmeras delas postas pelos estudiosos da área, 
por exemplo, Archanjo (1918) define Música como “uma combinação de sons 
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que conservam entre si relações lógicas e ordenadas”. Med (1996, p. 11) des-
taca a Música como a “arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, 
com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo”. Como pode ser obser-
vado, já nestas duas definições tem-se expressões extremamente matemáticas, 
como “relações lógicas e ordenadas” e “proporções. O que nos leva a refletir na 
sua aproximação direta com elementos matemáticos.

Ainda recorrendo as palavras de Cheadiak (1986) ele evidência em seu 
trabalho a música sendo a arte de combinar os sons, e executado de acordo com 
os afetos de nossa alma, e ainda apresenta que é composta por três proprieda-
des básicas: melodia, harmonia e ritmo. Passaremos então a discutir cada uma 
dessas propriedades a seguir  

Conforme Med (1996), a melodia é o conjunto de sons dispostos em 
ordem sucessiva, isto é, executados um após o outro. Porém, harmonia é a 
combinação de sons simultâneos, ou seja, vários tocados ao mesmo tempo 
e ritmo é a duração e acentuação dos sons e das pausas, provendo a forma 
que toma a música.

De acordo com Duarte (2011), a definição de música não está ligada 
apenas na combinação e organização de sons, mas na consequência de várias 
experiências coletivas das civilizações humanas ao decorrer da história. E nes-
se sentido, se torna viável interpretar sentidos presentes em obras musicais, 
fazendo relação com contextos das épocas vivenciadas pelos autores, obtendo 
como resultado, a fomentação do conhecimento.

Em um contexto menos difundido, Weber (1911) escreve sobre os 
fundamentos racionais e sociológicos da música e é confirmado, por ele, 
que a arte musical se relaciona, em ligações de menor ou maior tensão, com 
outras dimensões da vida social contribuindo intensamente para o desen-
volvimento cognitivo. As oscilações promovidas pelo desenvolvimento da 
música em seu curso despertam sensações nos sujeitos que movimentam 
naturalmente o processo cognitivo.

Logo, são justamente esses elementos musicais que procuramos colo-
car em ação em uma aula que trabalha música ao mesmo tempo que trabalha 
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equações do primeiro grau. Passamos então a discutir um pouco sobre esse 
elemento matemático.

EQUAÇÃO POLINOMIAL

A palavra equação tem o prefixo “equa”, que em latim quer dizer “igual”, 
inúmeros livros didáticos trazem em seu conteúdo a conceituação de Equação, 
nesse sentido, Iezzi (1996, p.102) destaca que “dadas duas funções polinomiais 
( )f x  e ( ) ,g x  chama-se equação algébrica a sentença aberta ( ) ( )  f x g x= .

Por exemplo, se ( ) 3 2  1f x x x x= + − −  e ( ) 23 3g x x= −
A seguir, temos alguns exemplos de equações:

 2   7  0x + =
 5 9 4 3x x+ = −
 4 3 5 0a c b+ − =
No entanto, posteriormente abordamos algumas exemplificações de 

modelos que não são equações:

 ( )4 3 8 9 ã  é  ç  N o uma senten a aberta+ = −

 ( )4  3 ã  é  x N o uma igualdade− <

 ( )7  4 ã  é  ç     N o uma senten a aberta e nem igualdade≠ −

Colocamos em destaque nesta escrita a existência de inúmeros tipos de 
equação, no entanto, o objeto de estudo aqui colocado em questão são as equa-
ções do primeiro grau. Assim sendo iremos refinar nossa escrita direcionando 
a este objeto matemático.

Equações do primeiro grau

Uma equação do 1º grau é toda equação que pode ser escrita na for-
ma geral      0de ax b+ = , com   0a ≠ ,  a e b  ∈ . De modo que  a  e   b são 
os coeficientes da equação e  b  é seu termo independente.



145

Os elementos do conjunto verdade de uma equação são chamados ra-
ízes da equação, Iezzi (1996, p. 102) destaca que “dada uma equação polino-
mial ( ) ( )  f x g x= , chama-se raiz da equação todo número que, substitu-
ído em lugar de  x , torna sentença verdadeira. Assim o número r  é raiz de 
( ) ( )   f x g x=  se, e só se, ( ) ( )   f r g r=  é sentença verdadeira”. 

Para verificar se um número é raiz de uma equação, devemos obedecer 
à seguinte sequência: 

Substituir a incógnita por esse número. 
Determinar o valor de cada membro da equação. 
Verificar a igualdade. Sendo uma sentença verdadeira, o número consi-

derado é raiz da equação. 
Vale lembrar, que resolver uma equação consiste em realizar operações 

validas que nos conduzem a equações equivalentes cada vez mais simples e 
que nos permitem, finalmente, determinar os elementos do conjunto verdade 
ou, de modo equivalente, as raízes da equação. Em outras palavras, resolver 
uma equação significa determinar o seu conjunto verdade, dentro do conjunto 
universo considerado.

Uma das várias formas pelas quais podemos chegar à resolução de uma 
equação é através da tentativa e erro. Abaixo vamos verificar quais dos elemen-
tos do conjunto universo são raízes das equações abaixo, determinando em 
cada caso o conjunto verdade.

Exemplo: Resolva a equação 3 0x − = , sendo { } 0,1, 2,3 .U =

Para 0x =  na equação 3 0x − = , temos: 0 3 0 3 0− = => − = . (F) 

Para 1x =  na equação 3 0,x − =  temos: 1 3 2 2 0− = − => − = . (F) 

Para 2x =  na equação 3 0,x − =  temos:  2 3 1 1 0− = − => − = . (F) 

Para 3x =  na equação 3 0,x − =  temos:  3 3 0 0 0− = => = . (V) 

Assim sendo, é fácil ver que 3 é raiz da equação, logo V= {3}. 
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Dado o referido exemplo, é relevante que fique claro que ele é apresen-
tado com o intuito de que o discente compreenda o que é exatamente resolver 
uma equação, já esclarecendo, logo de início, que os valores encontrados devem 
pertencer ao conjunto universo.

CONTEÚDOS MATEMÁTICOS PRESENTES NA MÚSICA

A associação entre música e matemática é conhecida desde a antigui-
dade, quando os pitagóricos exploraram a sua ligação. Embora a música e a 
matemática possuam funções dissemelhantes na sociedade, diríamos mesmo 
aparentemente opostas, estão mais relacionadas do que possa parecer. 

Da mesma forma que a música, a matemática também é universal, 
transpondo fronteiras culturais, históricas e intelectuais, ambas partilham di-
versas variáveis, cujas ligações emergem entre determinados conteúdos, apesar 
da presença dos conceitos matemáticos na música, estes encontram-se essen-
cialmente no âmbito da teoria musical. 

Por conseguinte, Luiz et al. (2015) apresentam que a ligação entre conte-
údos matemáticos e musicais são repartidos por três temáticas musicais, e que se 
encontram no âmbito da teoria e análise musicais, acústica e composição musical. 

Em relação à teoria e análise musical se destacam de acordo com Luiz 
et al. (2015) os conteúdos separados nas seguintes seções:

a) os intervalos musicais estão associados a relações numéricas e pro-
porções, a operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão), 
a logaritmos; e, ainda, aos números racionais nas escalas Pitagórica e Natu-
ral, aos números racionais e irracionais nas escalas temperadas (Mesotónica e 
Temperamento e ao trítono;

b) as escalas Pitagórica, Natural e Mesotónica ligam-se com as relações 
numéricas e proporções e os números racionais;

c) as escalas temperadas (Mesotónica e Temperamento igual) asso-
ciam-se com os números irracionais e os números racionais;

d) os acordes ligam-se com as relações numéricas e proporções;
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e) a harmonia relaciona-se com os múltiplos inteiros e as relações nu-
méricas e proporções;

f ) o timbre associa-se a funções trigonométricas.
A afinidade estrutural entre música e matemática é visível quando fa-

zemos uma análise relativa à representação simbólica e de padrão. Na exe-
cução de uma partitura, um músico tem de reconhecer símbolos próprios e, 
seguidamente, convertê-los numa ação motora. De forma idêntica, a tarefa da 
matemática consiste numa representação de padrões, assim como de relações, 
através de símbolos personalizados, assim matemática e a música usam um 
sistema de notação especializado.

Ainda de acordo com Luiz et al. (2015), a representação gráfica da mú-
sica faz-se por meio de notação musical numa partitura, sendo que os concei-
tos matemáticos estão evidentes na sequência das notas em função do tempo 
(melodia e ritmo), ou seja, na partitura musical, a sucessão realizada da esquer-
da para a direita (eixo x) representa a passagem do tempo (ritmo/duração), ao 
passo que o eixo vertical (eixo y) reproduz a melodia (altura do som/frequ-
ência). Sistematizando o agora mencionado, a associação entre conteúdo da 
Matemática e conteúdos musicais emerge da seguinte forma:

a)o tempo associa-se com relações numéricas, proporções racionais e 
proporção irracional/proporção dourada;

b) a duração das notas (figuras musicais/sons) relaciona-se com múlti-
plos inteiros, relações numéricas, proporções e operações aritméticas nas notas 
(multiplicação e divisão), notas e pausas (adição, multiplicação e divisão), ter-
cina (divisão) e ligaduras de prolongação (adição);

c) os compassos ligam-se a relações numéricas;
d) o ritmo associa-se com relações numéricas e proporções;
e) a nota musical/som/frequência/altura do som liga-se com múltiplos 

inteiros, operações aritméticas na Escala do Temperamento igual (multiplica-
ção e divisão), funções trigonométricas e logaritmos;

f ) a intensidade/sensação de intensidade relaciona-se com logaritmos. 
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FIGURAS MUSICAIS E ATIVIDADES PROPOSTAS

Nesse tópico iremos descrever as relações existentes entre as figuras mu-
sicais, nesse sentido, cabe destacar que existem dois tipos de figuras, as com va-
lores positivos e valores negativos. Os valores positivos simbolizam a duração 
da ecoação do som, e as figuras de valores negativos representam as durações 
dos silêncios, conhecidas também como pausas. Dessa forma a figura 1, expõe 
as figuras usais atualmente na música contemporânea:

Figura 1: Figuras musicais e ordem proporcional.

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Figuras-musicais-representati-
vas-das-duracoes-temporaisrelativas_fig1_326568523

Para dar início observação da figura acima composta por quatro colunas, 
em que a primeira coluna identificamos os nomes de cada figura dos símbolos 
utilizados, a segunda coluna a representação sonora, a terceira coluna a sim-
bologias dos silêncios e por último, os valores numéricos de cada uma dessas 
figuras. Podemos observar de imediato um conjunto formado por sete nomes 
e quatorze símbolos e descrever as proporções das figuras musicais presentes, 
de modo que a semibreve é a de maior valor, e por consequências as demais 
seguem uma razão de divisão por 2. 
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A seguir, propomos 3 atividades, como possibilidade de interdisciplina-
ridade entre as duas áreas, de um lado a matemática e do outro a música. Após 
cada questão colocamos sua resolução e nossa análise

Atividade 1: Determine os valores das figuras musicais presentes nas 
equações abaixo levando em consideração a figura 01:

a) 8  + 2 = 3

b) 6  - 2 = 1

c) 4  + 10 = 12 - 4   

d) – 2 +6  = 4

e) 32  - 1 = 128  - 7

f ) 13 - 128  = 9

g) 11 = 6 + 320 

Esta primeira questão é composta por 7 exercícios de forma que o aluno 
tenha contato com todos os símbolos positivos ( , , , , ,  , )  
músicas. Para resolver ele deve-se realizar a ligação direta entre o símbolo, e a 
equação em particular o conceito de raiz de uma equação. Note que no item a) 
8  + 2 = 3 temos o aparecimento do símbolo colcheia  que é justamente a 
oitava parte da semibreve  . Neste caso a Raiz dessa equação será justamente 
 
1
8

, ou seja, o aluno deve observar que o valor de   = 1
8

 e ao substituir na  
 
equação terá uma sentença verdadeira, note, 18  2 3

8
× + = , ou seja, 3 = 3.

Já no item b) 6 - 2 = 1 analogamente tem-se que = 1
2

 logo esta 
será a raiz da equação pois 16 2 1

2
× − =   , ou seja, 1 = 1 o que torna a equação 

verdadeira
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No item c) 4 + 10 = 12 - 4  nota-se a presença da simbolo-
gia musical nos dois termos da equação e como pode ser observado a raiz 
da equação equivale ao valor do símbolo ♩ que é ¼. Assim observa-se que  
 

1 14  1 0 1 2  4   
4 4

× + = − ×  

Analogamente pode-se observar que a raiz da equação d) é =1. Na  
 
questão e) a raiz é dada por = 1 .

1 6
 Na questão  f ) a raiz é = 1

32
 e por  

 
fim na questão g) a raiz é = 1

64
.

Em suma a primeira questão possibilita a ideia de mostrar ao aluno 
desmistificando que as variáveis das equações, no entanto, não necessariamen-
te deve ser o famoso x ou y e sim outra qualquer outra simbologia, neste caso 
nota-se símbolos oriundos da música, como a semibreve, mínima, semínima, 
colcheia dentre outras. 

Atividade 2: Determine um valor real para “ ” de tal forma que as   

expressões 4  9
5
+  seja igual a 16 1 0

 7
+  .

Nesta segunda questão, o aluno trabalha a percepção de razão e propor-

ção, e a ideia de igualdade para que o valor da figura musical presente dentro 

da questão seja o mesmo nos dois casos expostos. Ou seja, ele tem a seguinte   

equação 4  9 16 1 0  .
5  7
+ +

=  Assim, para resolver, o aluno deve observar que o  
 

valor de  = 1
4

 neste caso é justamente a raiz da equação, pois torna a sen-

tença verdadeira.

 Já na terceira atividade aborda-se os conceitos de membros da equação, 

e a ideia de “balança” para veracidade da questão e valor da figura musical. 

Atividade 3: Seja a equação do 1º grau 4   + 3 = -1 +12 , responda:
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a) Qual o primeiro membro desta equação?

b) Qual o segundo membro?
c) Qual o valor de que torna a equação verdadeira?

Note que os itens a) e b) pedem somente para o aluno identificar os 

membros da equação, assim basta ele observar que todo os elementos que ante-

cedem o sinal de igualdade é o primeiro membro, enquanto os elementos após 

o sinal compõem o segundo membro. Logo no primeiro membro temos: 4   

+ 3, enquanto no segundo membro, temos -1 + 12 .
No item c) precisa-se determinar a raiz da equação, ou seja, o valor de 

 que torna a sentença verdadeira, e como pode ser visto o valor é 1
2

 pois  
 

1 14    3  1 12
2 2

× + = − + × .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto nesse trabalho, podemos destacar na possibilidade de 
se fazer uso de elementos musicais para o processo de ensino e aprendizagem 
da matemática, ou vice-versa, utilizarmos elementos da matemática para o en-
sino de música. Aqui em particular propomos a realização de atividades com 
equações do primeiro grau no conjunto dos números Reais.

Destacamos que o trabalho consiste em um elemento inicial teórico 
da utilização desta ferramenta em sala de aula, e que foi organizado para uti-
lizarmos efetivamente no processo de ensino em uma turma de quinto ano 
do ensino fundamental. Podemos enfatizar que as atividades desse cunho po-
dem fazer parte tanto no momento inicial com os conteúdos, ou mesmo um 
panorama musical e matemático, mas também podemos utilizá-lo como um 
reencontro afim de proporcionar um melhor aprendizado dos conceitos de 
equações do primeiro grau, como de conceitos musicais.
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O ENSINO DA LINGUAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 
LEITURA E ESCRITA

Debora Cristina Gerola da Cruz1

Luis Enrique Fernandes da Silva2

Lenilson Sergio Candido

INTRODUÇÃO

Este artigo trata-se de uma revisão de literatura que dará suporte ao de-
senvolvimento do trabalho de dissertação do curso de Mestrado em Educação 
Matemática do PPGEM (Programa de Pós-graduação em Educação Mate-
mática) da UNIR (Universidade Federal de Rondônia) – campus Ji-Paraná.  

Portanto, partindo do princípio que o tema da pesquisa corresponde 
ao uso da leitura e escrita no ensino da Matemática, este ensaio, por sua vez, 
buscará apresentar algumas definições e conceituações acerca da linguagem 
matemática e, ainda, trazer algumas discussões iniciais sobre as práticas peda-
gógicas da leitura e escrita no processo de ensino da Matemática. 

A escolha do referido tema se dá ao fato de que independentemente do 
contexto, para que haja comunicação entre o locutor e o interlocutor é necessá-
rio que ambos tenham conhecimento sobre a linguagem utilizada, caso contrá-
rio, a mensagem não cumprirá seu objetivo. Todavia, nas aulas de Matemática 
para que seja possível ocorrer o diálogo entre professor-aluno-professor é pre-
ciso que todos os envolvidos conheçam a/as linguagem/linguagens utilizadas, 
que neste caso, predomina a linguagem matemática.

Por sua vez, a linguagem matemática possui características peculiares 
desde sua composição até mesmo à sua aplicação e, para compreender esta 
linguagem, assim como as demais, é preciso conhecer algumas noções de suas 
dimensões: sintática (gramática) e semântica (significados).

1 Bolsista CAPES/BRASIL 
2 Bolsista CAPES/BRASIL 
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No entanto, o conhecimento e domínio da linguagem matemática não 
se limita ao papel do professor, é fundamental que os alunos também consi-
gam se comunicar através desta linguagem. Ademais, cumpre destacar que este 
é um dos objetivos gerais propostos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para a área de Matemática na Educação Básica. 

Logo, este trabalho tem como objetivo compreender a linguagem ma-
temática e como as práticas de leitura e escrita podem contribuir no ensino 
da Matemática. Para tanto, nesta revisão de literatura, nos pautamos princi-
palmente nas obras de Machado (1989; 1998), que defende a linha de pensa-
mento voltada à relação entre a Matemática e a língua materna, nos autores 
Cunha e Silva (2019) que versam sobre a gramática da linguagem matemática, 
e Luvison e Grando (2018), que pesquisam sobre o uso da leitura e a escrita no 
ensino da Matemática.

Portanto, este trabalho será apresentado da seguinte maneira: no pri-
meiro tópico serão trabalhados os conceitos relacionados à linguagem mate-
mática, na sequência, falaremos sobre algumas noções da gramática e semân-
tica da linguagem matemática, seu alfabeto matemático, como ele é composto 
e quais suas principais características. No terceiro tópico apresentaremos as 
discussões acerca da importância das práticas de leitura e escrita no ensino da 
Matemática e como estas práticas podem ser utilizadas durante as aulas. Por 
fim, faremos as considerações finais sobre a pesquisa até então realizada.

COMPREENDENDO A LINGUAGEM MATEMÁTICA

Ao falarmos sobre linguagem matemática, torna-se necessário definir 
e diferenciar os termos linguagem e linguagem matemática. A este propó-
sito podemos nos valer do PCNEM (2002, p. 20), no qual considera que a 
linguagem é “a capacidade humana de articular significados coletivos e com-
partilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo 
com as necessidades e experiências da vida em sociedade”. Com efeito, a 
produção de sentido é a principal razão de qualquer ato de linguagem.
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Por sua vez, diariamente nos comunicamos com as pessoas através da 
linguagem comum e é desta forma que conseguimos nos relacionar com os 
outros. A princípio, a linguagem é ensinada ainda no seio familiar, e, posterior-
mente, através dos métodos de ensino adotados pelas instituições educacionais. 
Ademais, vale acrescentar que a linguagem integra o nosso ser, podendo ser 
considerada, até mesmo como uma extensão do nosso corpo.

Logo ao nascer, temos a necessidade de nos relacionar com o mundo ao redor. 
Precisamos nos fazer entender e, por causa desse instinto, utilizamos meca-
nismos que tornam possível nossa comunicação com o mundo. Sons, gestos 
e olhares são alguns desses mecanismos, mas é a partir do uso de uma lin-
guagem, estabelecida dentre os constituintes do universo da criança, que se 
constitui um meio de comunicação mais sólido [...]. Quais seriam então as 
linguagens utilizadas pela criança nesse comunicar-se com o mundo? A lín-
gua materna surge como resposta imediata. É nela que o bebê recebe grande 
parte das informações do mundo exterior e, posteriormente, é dela que se 
utilizará para comunicar-se com esse mundo (Coura; Gomes, 2010, p. 03).

Nota-se, então, que é comum o uso da linguagem no nosso dia a dia 
e sua principal função é viabilizar a comunicação. Isso se verifica em diversas 
situações, quer seja nos momentos de entretenimento, ou durante a execução 
de atividades do trabalho, ou no processo de ampliação de conhecimentos ou, 
simplesmente, para manter relações interpessoais. 

Do mesmo modo, podemos verificar um processo semelhante em relação à 
linguagem matemática, visto que, as crianças começam a desenvolver uma singela 
noção acerca de alguns conceitos da linguagem matemática, adquirida ainda no 
seio familiar – como, por exemplo, concepções dimensionais de espaço (dentro e 
fora, grande e pequeno, alto e baixo), formas geométricas e pequenas operações 
matemáticas – que, por sua vez, torna-se necessário ampliar tais conhecimentos.

Nesta perspectiva, se observa que a língua materna, assim como, a 
matemática, fazem parte do nosso cotidiano e esta última também possui 
uma linguagem própria. Por sua vez, a linguagem matemática segundo Go-
mez-Granell (2002) possui dois significados:



157

Um deles, estritamente formal, que obedece a regras internas do próprio 
sistema e se caracteriza pela sua autonomia do real (constatação empírica). 
E uma outra dimensão de significado que poderíamos chamar de referen-
cial, o qual permite associar os símbolos matemáticos às situações reais e 
torná-los úteis para, entre outras coisas, resolver problemas (Gomez-Gra-
nell, 2002, p. 24).

Embora esta linguagem possua diversos símbolos e códigos, não po-
demos considerá-la uma língua independente, pois necessita plenamente do 
suporte da língua materna para sua existência e sentido. Segundo Machado 
(1989), como a escrita matemática não comporta a oralidade, esta deve ser 
emprestada da língua materna, e, desta forma, há uma absoluta necessidade 
de aproximação entre a linguagem matemática e a língua materna, que lhe 
empresta suporte de significações representados pela fala.

Por conseguinte, o ensino da matemática tem necessidades que vão 
além do mero desenvolvimento de cálculos. A leitura de textos que envolvem 
matemática, por exemplo, de acordo com Lorensatti (1992) vai além da com-
preensão do vocabulário, pois, nestes casos, é necessário que o leitor interprete 
o texto. Entretanto, “para interpretar, o aluno precisa de um referencial linguís-
tico e, para decifrar os códigos matemáticos, de um referencial de linguagem 
matemática” (Lorensatti, 1992, p. 92).

No entanto, o processo de aprendizado da linguagem matemática tem 
alguns desafios, de acordo com Viali e Silva (2007, p.1) “é como se aprendês-
semos a falar, a ler e nos comunicar em outra língua”. Isto porque, não estamos 
habituados a utilizar esta linguagem em nosso dia a dia, ao contrário do que 
ocorre no caso da língua materna, ou seja, até que ela seja ensinada, é conside-
rada uma linguagem desconhecida, descodificada.

Contudo, partindo do pressuposto que a Matemática possui sua própria 
linguagem, é necessário que esta linguagem seja ensinada, o aluno precisa apren-
der os procedimentos matemáticos e compreender a linguagem envolvida. 

A matemática é uma ciência que se caracteriza por usar simbolismos, ideias 
abstratas, ou seja, a sua linguagem tem que ser compreendida e não ape-
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nas repetida. Requer intrinsecamente que a pessoa compreenda, conheça 
o significado de seus enunciados. [...] importante é que se entenda que o 
letramento matemático não é linear e ou estanque, ele é contínuo e se dá 
de maneira processual e cada vez mais expansiva, aonde vai se alargando e 
refinando conforme o repertório vai sendo mais complexo (Santos; Silva, 
2016, p. 4).

Visando, portanto, o ensino da linguagem matemática e a realização 
de um sólido processo de numeramento, Müller (2015) acredita que é funda-
mental que o professor proporcione, até mesmo, momentos de construção de 
enunciados, praticando assim a produção escrita dos estudantes. Além disso, 
acerca da exploração da prática de leitura durante as aulas, a autora afirma que 
é fundamental proporcionar ao aluno a aproximação da linguagem materna 
com a Matemática. 

Por conseguinte, para desenvolver a leitura e escrita é primordial que se 
conheça o alfabeto. Partindo desta premissa, mais adiante, apresentaremos e 
analisaremos algumas particularidades do alfabeto da linguagem matemática.

NOÇÕES DE GRAMÁTICA E SEMÂNTICA DA LINGUAGEM 
MATEMÁTICA

Conforme anteriormente mencionado, a linguagem matemática tem suas 
particularidades. Através desta linguagem, tratamos não somente com o mundo 
concreto, mas também com o mundo abstrato. De acordo com Devlin (2004, 
apud Coura; Gomes, 2006, p. 7), “o texto matemático é uma composição de ele-
mentos da língua materna e da matemática, referindo-se, portanto, a elementos 
reais – ou relacionados com objetos reais – e a entes puramente abstratos”.

Buscando, assim, o entendimento desta linguagem, a princípio é ne-
cessário conhecer e compreender os signos matemáticos, suas representações, 
significados e aplicações. Sobretudo, conforme já mencionado, a linguagem 
matemática possui características peculiares, e para compreender a sua gramá-
tica é preciso entender algumas noções básicas desta linguagem, conforme nos 
apresentam Cunha e Silva (2019): 
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O alfabeto da linguagem matemática é formado pelas 26 letras do alfabeto 
latino (em diversos formatos: maiúsculas, minúsculas, cursivas, etc.), letras 
do alfabeto grego, algarismos e símbolos matemáticos. No estudo da gra-
mática da linguagem matemática, todos estes elementos são vistos como 
letras. [...]. No entanto, estas letras não são (e nem devem ser) apresenta-
das todas ao mesmo tempo (como se faz no processo de alfabetização de 
uma linguagem latina, por exemplo). Não há necessidade de apresentar em 
um primeiro contato, por exemplo, as letras ð e ∑ que serão, quando muito, 
utilizadas posteriormente, em um nível intermediário do aprendizado da 
linguagem matemática (Cunha; Silva, 2019, p. 1; grifo dos autores).

Além disso, a linguagem matemática ainda pode ser apresentada através 
de gráficos, tabelas e outros recursos de representação e, ainda, possui termos 
e palavras próprias. Cunha e Silva (2019) acrescentam que, assim como, as 
linguagens naturais possuem seus dialetos, a linguagem matemática também 
possui os seus, que se destacam: o Aritmetiquês, o Algebrês, o Logiquês e o 
Geometriquês. 

Portanto, visto que o alfabeto matemático é amplo e que deve ser apre-
sentado à medida que forem surgindo os signos matemáticos durante o pro-
cesso de ensino-aprendizagem da matemática, torna-se necessário elaborar 
métodos para que os alunos, ao menos, se familiarizem com os signos, seus 
significados e aplicações. 

Pois, a linguagem matemática é repleta de símbolos que, por sua vez, de-
mandam de seus usuários o seu conhecimento. Isto é, se os símbolos de per-
tinência, existência, superioridade, inferioridade etc., forem inseridos de forma 
equivocada, podem afetar o sentido da mensagem transferida e dificultar sua 
interpretação, fazendo com que o enunciador incorra em graves erros. Ademais, 

tanto a linguagem materna quanto a matemática utilizadas em aula nas 
formas oral e escrita, quando não colocadas e apresentadas de forma clara e 
objetiva trazem prejuízo para o aluno. A clareza e a objetividade são requisi-
tos para a boa comunicação e com isso evitar as interpretações e conclusões 
errôneas (Viali; Silva; 2007, p. 6).
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Neste ensejo, vale acrescentar que, além desta infinidade de letras e da ne-
cessidade do conhecimento de tal alfabeto, a linguagem matemática não comporta a 
oralidade, ou seja, ela depende da língua materna para se expressar de fato, pois é im-
possível haver uma comunicação plena utilizando somente símbolos matemáticos. 

Essa interdependência da linguagem matemática com a língua materna 
pode ser verificada, dentre outras hipóteses, na utilização de expressões ma-
temáticas, que são constituídas somente por signos matemáticos, e, por esse 
motivo, demandam o emprego da oralidade para fins de sua decodificação e 
produção de sentido. A título exemplificativo, observe-se a expressão a seguir: 
{x∈N / x < 3}: para que possamos decodificá-la e dela extrair o seu adequado 
sentido, torna-se necessário o emprego de recursos da língua materna. Assim, 
aplicando tais recursos, a leitura da referida expressão passa a ser a seguinte: “‘x’ 
pertence ao conjunto dos números naturais tal que ‘x’ é menor que 3”. 

Neste caso, nós até conseguimos montar uma mensagem composta so-
mente por símbolos matemáticos, porém no momento de sua interpretação a 
linguagem matemática se unifica com a língua materna para produzir sentido. 
Ademais, de acordo com Machado (1998), 

no ensino da Língua Materna a fala é o natural suporte de significações para 
inflar os balões dos signos escritos, funcionando como um degrau intermedi-
ário na passagem do pensamento à escrita, no caso do ensino da Matemática 
a inexistência de uma oralidade própria não possibilita alternativas senão as 
seguintes: circunscreve-los aos limites da aprendizagem de uma expressão es-
crita, abdicando-se da expressão oral, o que parece tão natural quanto abdicar 
do uso das pernas para caminhar; ou fazê-lo comungar decisivamente com a 
Língua Materna, compartindo sua oralidade e, em decorrência, impregnan-
do-se dela de uma forma essencial (Machado, 1998, p.107-108).

A esse respeito, Cunha e Silva (2019) enfatizam que, ao escrevermos e 
lermos uma expressão matemática, automaticamente estamos fazendo o proces-
so de tradução da linguagem natural para a linguagem matemática, e vice-versa. 
Porém, só é possível realizar a tradução daquilo que se entende, sendo então 
necessário conhecer as duas linguagens: a de origem e a de destino.
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Outra peculiaridade desta linguagem está presente na área da álgebra3, 
em que se trabalha com números e letras, simultaneamente. Ao relacionar com 
equações e expressões algébricas, automaticamente, são apresentadas novas 
formas de exprimir sentidos às palavras. Exemplificando, se o enunciado da 
questão diz: “a soma entre o dobro de um número com três”, algebricamente 
tal expressão ficará assim descrita: “2x + 3”. 

Porém, para realizar esta transposição de linguagem é preciso que o usuário 
compreenda que ao se referir ao dobro, matematicamente, significa multiplicar por 
dois (2), e por se tratar do dobro de um número desconhecido, e que este, pode 
assumir diferentes valores, logo, deve ser representado por uma letra, que neste caso 
é chamada de variável. Portanto, o dobro de um número pode ser representado por 
2x, e seguindo os demais dados informados na expressão, é necessário ainda adicio-
nar o número três (3), consequentemente resultando na expressão algébrica: 2x +3. 

Contudo esta linguagem, quando trabalhada passo a passo, facilita a 
compreensão do aluno e em algumas situações além de apresentar os signos e 
significados, conforme já vimos, é preciso também trabalhar a semântica4 desta 
linguagem. Pois, uma mesma palavra ou simples letra do alfabeto matemático 
pode possuir diferentes significados, dependendo do contexto que está inseri-
da, conforme podemos observar na situação descrita por Viali e Silva (2007):

O valor de “x” nos seguintes exemplos ilustram a dimensão semântica:

a) 3x + 1,  x pode ser qualquer número real;
b) 3x + 1 = 4;  x só pode ser igual a 1;
c) 1/x;   x pode ser qualquer número real exceto zero;
d) (x + 1)2 = x2 + 2x + 1; x pode ser qualquer número real;
e) x² + 4 = 0 não existe valor de x real que satisfaça a igualdade;

O significado do símbolo x nos exemplos acima varia de exemplo para 
exemplo, dependendo da maneira como é usado em conexão com os demais 
símbolos. O aluno precisa estar ciente do significado de cada símbolo e o 
que ele representa em cada situação (Viali; Silva; 2007, p. 11).

3 “Parte da matemática elementar que generaliza a aritmética, introduzindo variáveis que repre-
sentam os números e simplificando e resolvendo, por meio de fórmulas, problemas nos quais 
as grandezas são representadas por símbolos” (Houaiss, 2009)

4 Ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e textos de uma língua
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Deste modo podemos constatar que é indispensável o conhecimento do 
aluno para identificar as situações e o significado destes termos utilizados em 
um texto matemático, ademais, para que haja uma correta interpretação é de 
suma importância o conhecimento prévio da linguagem utilizada.

 Neste ensejo, além dos símbolos mencionados e das expressões já vistas, 
na Matemática há outras situações em que sua linguagem é essencial para o 
desenvolvimento do cálculo. No caso da geometria, por exemplo, a Matemáti-
ca vale-se até mesmo do alfabeto grego para se completar. 

Nesta área, para a representação dos ângulos e planos são comu-
mente utilizadas as letras gregas: alfa, beta, gama, delta, teta, pi e ômega, as 
quais, além dos cálculos geométricos, também são encontradas nos cálculos 
de funções, equações diferenciais e análise real. Perceba-se, portanto, que 
o uso deste alfabeto é mais recorrente do que se imagina, integrando, tam-
bém, a linguagem matemática.

Enfim, na língua matemática é possível encontrar diversos símbolos, ex-
pressões e conceitos com os mais variados significados, cabendo ao professor sa-
ber quais os procedimentos mais adequados para transmitir tais conhecimentos.

A LEITURA E A ESCRITA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Durante o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, a fim de 
aproximar o aluno da linguagem matemática, o professor, que é o responsável 
pela mediação do conhecimento, em sua metodologia de ensino pode inclusive 
recorrer a práticas pedagógicas, como a leitura e a escrita, cujos procedimentos 
são mais comuns no processo de letramento.

Ademais, quando o professor de Matemática passa a empregar a lei-
tura e a escrita durante as aulas, a interdisciplinaridade surge naturalmente, 
trazendo resultados profícuos em diferentes campos do conhecimento, não se 
limitando somente ao processo de numeramento dos alunos. 

Corroborando com a ideia da leitura e escrita nas aulas de Matemática, 
Alves (2006), afirma que é nítida a necessidade de um trabalho desenvolvido 
pelo professor em sala de aula que proporcione mais oportunidades de leitura, 
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interpretação e discussão, nas quais o aluno possa se expor e trocar ideias, tanto 
com os colegas quanto com o professor, contemplando atividades desafiadoras, 
que necessitam mais do que um modelo decorado de resolução, exigindo do 
aluno, desenvolver, testar e discutir ideias e procedimentos próprios ou não.

Vale ressaltar que esta leitura e escrita não se restringe às resoluções de 
problemas matemáticos e enunciados de questões. Atualmente, há um acervo 
considerável de livros paradidáticos que conciliam histórias e conhecimentos 
matemáticos e que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem 
da Matemática. Alguns livros de Malba Tahan, por exemplo, e as coleções 
“Conhecendo a Matemática” e “Vivendo a Matemática”, dentre outras do 
mesmo gênero, incluem em seus enredos teoria e aplicação de conhecimentos, 
que são apresentados de forma não-convencional, porém de fácil compreensão.

Além destes recursos, em sua metodologia de ensino os professores 
também podem fazer uso da leitura de textos informativos de jornais, revistas 
e sites, ou até mesmo de pequenos textos, como charges, memes, regras de 
jogos e outros que envolvam conhecimentos matemáticos.

Portanto, as leituras dos alunos e professores não se reduzem a livros di-
dáticos. Pelo contrário, há uma infinidade de suportes de leitura e de escrita ao 
alcance deles. Acerca dessas práticas de leitura e escrita nas aulas de Matemá-
tica, Ribeiro, Vóvio e Moura (2002, p. 69) defendem que “a linguagem escrita 
pode ser tomada como um eixo articulador de todo o currículo da educação 
básica”. Além disso, os autores ainda enfatizam que tais práticas não podem ser 
objetos de atenção apenas dos professores alfabetizadores e de língua portu-
guesa, pelo contrário, tais ferramentas são fundamentais para aprender grande 
parte dos conteúdos escolares e para continuar aprendendo ao longo da vida. 

Por sua vez, para Danyluk (2002), a leitura e a escrita da linguagem 
matemática não são consideradas apenas ferramentas do processo de Alfabe-
tização Matemática, mas, sobretudo, definem o referido processo. Com efeito, 
segundo a autora, a Alfabetização Matemática

diz respeito aos atos de ler e de escrever a linguagem matemática. Quanto 
ao ato de ler, envolve a compreensão e a interpretação desta linguagem. E 
a escrita faz com que a compreensão existencial e a interpretação desenvol-
vidas sejam fixadas e comunicadas pelo registro efetuado. Ainda, permite 
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melhor expressão e desenvolvimento do pensamento, podendo o registro 
escrito ser retomado continuamente pelo sujeito-autor e por outros sujeitos, 
companheiros ou não de uma mesma interrogação. Possibilita, igualmente 
uma dialética, entre o já pensado e fixado pela escrita e aquilo que está sen-
do construído em um momento presente pelo sujeito e seus interlocutores 
(Danyluk, 2002, p. 234).

Enfim, o hábito da leitura é primordial para que o indivíduo aprimore 
sua capacidade de compreensão e interpretação de textos, fato que inequi-
vocamente aplica-se na Matemática, pois quanto mais intensa for a prática 
da leitura, mais fácil se torna para o indivíduo a compreensão de conceitos e 
paradigmas matemáticos. Isso faz com que o indivíduo desenvolva um racio-
cínio lógico/matemático mais apurado, desmistificando a solução de diversos 
problemas, cálculos etc., que lhes são apresentados. 

Ademais, ler e escrever está além de uma relação entre leitura e resposta, 
tradicionalmente ligada ao fazer matemático. Para Luvison e Grando (2018) 
para compreender um sistema simbólico é preciso realizar uma leitura relacio-
nada com o contexto e com as necessidades sociais, ou seja, “é possível ler para 
divertir-se, agir, discutir, realizar, interpretar, definir, significar e transformar o 
que está posto graficamente, o que permite incluir a linguagem matemática” 
(Luvison; Grando, 2018, p. 29).

Como já mencionado, além da leitura no ensino da Matemática, outra 
prática que pode ser adotada durante as aulas, é o uso da escrita. Pois, atra-
vés da escrita o aluno se relaciona diretamente com a linguagem matemática, 
apropria-se dela para se expressar, comunicar suas ideias e registrar suas con-
jecturas e inferências de forma dinâmica. Ademais, “ao escrever, não há fim, 
não há conclusão perante as palavras, mas, sim, um constante movimento de 
ler, refletir e reescrever novamente” (Luvison; Grando, 2018, p. 38).

Logo, por escrito nas aulas de Matemática, considera-se tanto a produ-
ção de textos discursivos como a escrita de textos matemáticos. Os primeiros, 
de acordo com Nacarato e Lopes (2009), incluem as narrativas, os relatórios, 
as histórias, dentre outros; já a escrita de textos matemáticos inclui contextos 
mais internos à Matemática, como um texto sobre o conceito de algum conte-
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údo, por exemplo. O que pode ocorrer também, neste caso, é o uso dessas duas 
modalidades de escrita simultaneamente, ou seja, o aluno pode escrever um 
texto discursivo e incluir contextos com a linguagem matemática, que a priori 
deve ser o objetivo maior ao desenvolver tais atividades.

No entanto, ao adotar a prática da escrita como método de ensino nas 
aulas de Matemática, consequentemente, demanda um processo de adaptação, 
tanto por parte do professor quanto do aluno, pois é preciso romper um para-
digma de que as práticas de leitura e escrita são restritas ao processo de ensino 
das áreas de conhecimento de linguagens. 

A escrita do aluno requer, muitas vezes, mudanças de postura e de práticas 
do professor. O ato de escrever demanda tempo e prática, pois muitas vezes 
é necessário romper com crenças que os alunos têm em relação ao ensino 
e à aprendizagem da Matemática. Além disso, requer tempo do currículo, 
pois uma aula que o aluno irá escrever, compartilhar com os pares e com o 
professor demanda um tempo muito maior do que uma aula pautada em 
resolução de exercícios. Exige também do professor que este dê voz e saiba 
ouvir seus alunos, além de dar retorno constante das produções escritas, o 
que pode representar mais trabalho para ele. O aluno precisa perceber que 
sua escrita é importante, que tem um destinatário e que, por meio dela, 
adquire saberes matemáticos (Nacarato; Lopes, 2009, p. 43). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, para que o processo de ensino-aprendizagem da Matemática 
tenha êxito, aluno e professor precisam falar a mesma língua. Pois, não há co-
municação se o receptor desconhece o código utilizado na mensagem.  

Por fim, ao considerarmos que a Matemática e a sua linguagem são 
indissociáveis, e, por conseguinte, a não compreensão desta linguagem reflete 
negativamente no aprendizado desta ciência, cria-se um alerta sobre como me-
lhorar significativamente o ensino da linguagem matemática.

É preciso, portanto, que o aluno se familiarize e domine a linguagem 
matemática. E, almejando alcançar tais objetivos, o professor como mediador 
do conhecimento, pode fazer uso de técnicas e métodos interdisciplinares que 
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envolvam: a leitura e a escrita. Que, por sua vez, podem produzir excelentes 
resultados, porém o sucesso em tais atividades depende da dedicação e do in-
teresse mútuo entre o professor e o aluno. 

Vale acrescentar que, evidentemente, embora os estudos acerca desta 
temática estejam em crescimento, é preciso que professores e pesquisadores 
cada vez mais busquem soluções para o ensino de qualidade da Matemática e 
de sua linguagem.

Inclusive, é válido mencionar que o presente trabalho corresponde ao 
início de uma pesquisa científica, que ainda contará com diversas contribuições 
no decorrer do curso, assim como, terá possíveis novos olhares acerca do tema, 
novos autores para dar um maior suporte teórico e prováveis modificações ao 
passo em que for aprimorando os conhecimentos relacionados à pesquisa. 

Portanto, este artigo é resultado das pesquisas iniciais acerca do tema 
“leitura e escrita no ensino da Matemática” que foram realizadas durante o 
primeiro semestre do curso de Mestrado em Educação Matemática, oferecido 
pela UNIR (campus Ji-Paraná). Logo, são os reflexos do aprendizado adqui-
rido pelos autores até o presente momento, ciente que, ainda há muito para 
aprender e evoluir no mundo acadêmico.
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experiência na área de Matemática, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: ensino de matemática, 
educação matemática, ensino e aprendizagem, mode-
lagem matemática. É Membro do grupo de pesquisa 
Sigma-T. É docente do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Matemática da UNIR Ji-Paraná. Co-
ordenado do PIBID, do Subprojeto de Matemática 
no Campus de Ji-Paraná.

Liliane da Silva Coelho Jacon

Docente da Universidade Federal de Rondônia-U-
NIR desde fevereiro de 2006. É professora do De-
partamento Acadêmico de Ciência da Computação e 
do Mestrado de Educação Matemática de Ji-Paraná 
(Programa de Pós-graduação scricto sensu em Educa-
ção Matemática). Doutora em Educação em Ciên-
cias e Matemática pela Rede Amazônica de Educa-
ção em Ciências e Matemática REAMEC (2014) e 
Mestre em Computação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul UFRGS (2002). Orienta tra-
balhos com ênfase em: Tecnologias Digitais na Edu-
cação, Emprego de Realidade Aumentada no Ensino 
de Ciências/Matemática, Robótica Educacional, De-
senvolvimento de aplicativos educacionais (M-Lear-
ning) e Programação para a WEB. 
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Luis Enrique Fernandes da Silva

Possui Graduação em Licenciatura em Mate-
mática pela Universidade do Estado de Mato 
Grosso - UNEMAT; Especialização em Tecno-
logias Educacionais pela Faculdade de Ciências 
de Wenceslau Braz - FACIBRA; Curso Técnico 
em Secretaria Escolar pelo IFMT. Colaborador 
da Fundação Cesgranrio função de Aplicador de 
Avaliações Externas do MEC/SAEB. Atualmen-
te é efetivo da Secretaria de Estado de Educa-
ção do Estado do Mato Grosso. Sócio Efetivo da 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática - 
SBEM. Membro do Grupo de Estudo e Pesqui-
sa em Educação Matemática nas Escolas - GE-
PEME. Tutor do Curso de Pós-graduação Lato 
Sensu Especialização em Diversidade e Educação 
Inclusiva no Contexto das Ciências Naturais - 
Instituto de Biociências - UFMT/UAB/CAPES. 

Marcia Rosa Uliana

Doutora em Educação em Ciência e Matemática 
pela Rede Amazônica de Educação em Ciência e 
Matemática (REAMEC) - Polo Universidade Fe-
deral do Mato Grosso (UFMT). Mestre em Ensino 
de Ciências e Matemática pela PUC-Minas e pro-
fessora da Universidade Federal de Rondônia - De-
partamento de Matemática e Estatística. Tem expe-
riência de pesquisa área de Educação Matemática, 
com ênfase em Educação Matemática Inclusiva.



178

Nerio Aparecido Cardoso

Graduação em Estatística - Universidade Federal do 
Paraná, Especialização em Tecnologia da Informa-
ção - Universidade Federal do Paraná, Mestrado em 
Engenharia Agronômica - Universidade Federal do 
Paraná e Doutor pela Universidade Federal do Mato 
Grosso - Rede Amazônica de Educação em Ciências 
e Matemática – REAMEC. Atualmente é professor 
da Universidade Federal de Rondônia do Departa-
mento de Matemática e Estatística. Tem experiência 
na área de Probabilidade e Estatística, Mineração de 
Dados, Planejamento e Experimentos, Análise Re-
gressão e Correlação no âmbito da Educação, Saúde 
e Ambiental. Bem como experiência em métodos de 
análises de registros e validação de resultados de pes-
quisas com abordagem quali-quantitativa.

Sérgio Candido de Gouveia Neto

Licenciado em Matemática - Universidade Federal 
de Rondônia (2002), Mestre em Ciências (Ener-
gia Nuclear na Agricultura) - Universidade de São 
Paulo (2006); Doutor em Educação Matemática - 
Universidade Estadual Paulista (UNESP-Rio Cla-
ro); Pós-doutor em Educação Matemática. Profes-
sor Adjunto na Fundação Universidade Federal de 
Rondônia - Campus de Vilhena. Tem experiência 
na área de Educação Matemática, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: História da Educa-
ção Matemática; História da Matemática; Processo 
de Ensino-Aprendizagem da Matemática, Forma-
ção docente, Culturas, Saberes, Práticas e Diversi-
dade da Amazônia.
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A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública 
de ensino superior criada em 1982. Ao longo de aproximados 40 anos, as ações de 
ensino, pesquisa e extensão formaram profissionais qualificados para atuação em 
todas as esferas da sociedade e do mercado de trabalho. A partir do ano 2000, com 
o início da oferta de cursos de Pós-Graduação, essa ação foi sendo ampliada, sen-
do ofertados, atualmente, 24 mestrados e 04 doutorados, abrangendo diversas áreas 
do conhecimento e priorizando pesquisas atinentes às questões ambientais, sociais, 
educacionais, culturais, econômicas e geográficas da Amazônia e especialmente de 
Rondônia. Como política de apoio e fortalecimento à Pós-Graduação e à pesquisa 
na Universidade, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) insti-
tuiu a publicação de livros elaborados pelos programas de Pós-Graduação, como 
atividade de divulgação e compartilhamento dos resultados das pesquisas produz-
idas por pesquisadores desta Instituição, tendo a Editora da Universidade Federa 
de Rondônia (EDUFRO), como unidade sistematizadora de todas as produções. 
Dessa forma, a coleção é resultado dos trabalhos elaborados pelos PPG da UNIR, 
com temas e abordagens disciplinares e transdisciplinares que visa a divulgação dos 
resultados das pesquisas elaboradas nessa Instituição e aproximação da UNIR das 
Instituições Estaduais, Municipais e de toda a Sociedade.

Maria Madalena de Aguiar Cavalcante – Diretora de Pós-Graduação 
Artur de Souza Moret – Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

O desafio da Fundação Universidade Federal de Rondônia no ensino de graduação e 
de Pós-Graduação nunca foi tão grande, principalmente a partir dos recursos cada vez 
menores. Nesta pandemia por covid-19, o desafio foi não parar e a Pós-Graduação da 
UNIR não parou: defesas de dissertações e teses tornaram-se on-line e as produções 
acadêmicas-científicas não cessaram. A Coleção Pós-Gradução é a demonstração de que 
o esforço para o crescimento e a consolidação se mantém firme e constante. O futuro da 
Pós-Graduação na UNIR é o resultado das ações articuladas entre todos os atores, com 
maior abertura para a sociedade e para os setores públicos e com um grande objetivo que 
nos motiva, o de contribuir na formação em excelência de professores e pesquisadores 
nos países limítrofes. Os resultados nos colocam em papel de destaque na Amazônia e 
é isso o que desejamos: ser uma Instituição pública e gratuita, com forte apoio da socie-
dade para a oferta de cursos e formações que promovam o Desenvolvimento Regional e 
Sustentável do Estado de Rondônia.

Marcele Regina Nogueira Pereira - Reitora
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