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Resumo 

Esse estudo visa analisar o ensino de problemas aritméticos de Matemática com uma 

sequência de ensino aplicada em ambiente computacional nos anos finais do ensino 

fundamental. Como campo teórico a investigação baseou-se na aprendizagem de conceitos 

aritméticos (Vergnaud, 1982) com artefatos computacionais (Forbellone&Eberspächer, 2005).  

Nessa caminhada optou-se por uma metodologia do tipo qualitativa (Melo, 2002), baseada 

numa sequência de ensino (Melo, 2002) para resolução de problemas dessa área em ambiente 

computacional. Neste processo, o computador foi utilizado para dar significação ao conceito 

da resolução dos problemas. As várias etapas da sequência de ensino foram elaboradas de 

uma forma que permita aos alunos construir seus próprios conceitos em relação ao assunto 

abordado. Considerou-se na aplicação das atividades, que o computador fosse utilizado pelos 

estudantes em momentos após a descrição da resolução do problema aritmético utilizando-se 

do conhecimento prévio do aluno. A sua utilização permitiu o surgimento do processo de 

ambientação, visualização, de aprofundamento do pensamento computacional, as hipóteses, as 

contestações e as validações. Constatou-se que a aplicação da sequência de ensino comprovou 

que num ambiente computacional de aprendizagem passa a ser mais expressiva, 

contextualizada e motivante para os discentes e também para os docentes. 

Palavras – chave: Aritmética, Resolução de Problemas, Ambiente Computacional, 

Pensamento Computacional. 

  



 

 

Abstract 

This study aims to analyze the teaching of arithmetic problems with a sequence of 

mathematics teaching in applied computing environment, in the final years of primary school. 

As theoretical research was based on the learning of arithmetic concepts (Vergnaud, 1982) 

with computational artifacts (Forbellone & Eberspächer, 2005). On this walk we chose a 

qualitative methodology (Melo, 2002), based on a teaching sequence (Melo, 2002) for solving 

problems in this area computing environment. In this process, the computer was used to give 

meaning to the concept of problem solving. The various stages of the teaching sequence were 

prepared in a way that allows students to build their own concepts in relation to the subject 

matter. It was considered in the implementation of activities, the computer was used by 

students in the moments after the description of arithmetic problem solving using prior 

knowledge of the student. Its use allowed the emergence of the process of environmental 

awareness, visualization, deepening of computational thinking, assumptions, disputes and 

validations. It was found that the application of the teaching sequence proved that learning in 

a computer environment becomes more significant, contextualized and motivating for 

students and also for teachers. 

Keywords - Keywords: Arithmetic, Problem Solving, Computational Environment, 

Computational Thinking. 
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INTRODUÇÃO 

Os conceitos da Aritmética, na maioria das vezes, têm sido ensinados e aprendidos por 

meio de aulas que valorizam a memorização e a aplicação de técnicas e regras. Melo(2002) 

cita que  com essa forma ensino, os professores têm a convicção de que o conteúdo foi 

ensinado e os alunos têm a convicção de que o conteúdo foi aprendido. Observa-se ainda que, 

o Ensino Fundamental apresenta um índice muito alto de abandono e de repetência. 

Um estudo realizado por Masetto (1992), sobre a reprovação de alunos em Matemática 

constatou que cerca de 80% a 85% dos alunos foram reprovados, números expressivos que 

continuaram em anos vindouros. No segundo semestre de 1992, Barbosa & Neto (1992 apud 

Melo 2002), realizaram um estudo, em relação ao rendimento dos alunos na mesma disciplina 

e constataram que apenas 27,9% dos alunos obtiveram aprovação, mantendo a relação de 

repetência em Matemática em destaque no currículo escolar. 

Segundo Morellatti (2001 apud Melo 2002), nos últimos anos a situação não difere 

muito do panorama apresentado pelos autores em 1992. Em sua pesquisa na Universidade 

Estadual Paulista - Unesp/Presidente Prudente-SP, desenvolvida de 1993 a 1998, constatou-se 

que os percentuais de alunos reprovados oscilaram de 50% a 71%. Os números baixaram, mas 

ainda continua preocupante sem contar com a insatisfação e rejeição do aluno com essa 

disciplina.  

A ONG Todos Pela Educação divulgou em 1° de dezembro de 2010, em sua pesquisa 

realizada com alunos da segunda metade de ensino fundamental, apontou que mais de 85% 

dos estudantes do nono ano do fundamental em todo o país foram "reprovados" em álgebra, 

geometria e outras áreas da matemática. Isso significa que só 14,8% tiveram pontuação 

adequada. A meta para 2009 não era muito alta - bastava que 17,9% dos alunos tivessem nota 

satisfatória. 

Segundo a mesma entidade o desempenho dos estudantes e as metas levam em conta a 

pontuação dos alunos no Saeb, sistema de avaliação do ensino básico realizado pelo MEC 

(Ministério da Educação). Apesar de terem se saído mal, os estudantes voltaram a ter 

desempenho equivalente A 2003, quando apenas 14,7% deles foram "aprovados" em 

matemática. 
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Uma das possibilidades de tentativa de modificação desse quadro seria a utilização de 

novas tecnologias computacionais como suportes
1
 didáticos no Ensino Fundamental. Citando 

Melo(2002), seu uso pode permitir o planejamento de atividades, nas quais os alunos 

desenvolvam habilidades e práticas de visualização e simulação, explorando e controlando 

variáveis, fazendo conjecturas e testando hipóteses. 

Atualmente, estão sendo discutidas formas de ensino-aprendizagem, buscando-se 

situações exitosas. Busca-se superar a prática de ensinar e aprender com planejamentos de 

aulas convencionais, da tradição escolar. 

Algumas pesquisas, em Educação Matemática têm sido desenvolvidas a fim de 

diagnosticar tais problemas e propor novas metodologias de ensino-aprendizagem. Em 

particular, o uso pedagógico do computador em sala de aula na relação professor-aluno-

conhecimento-mídias poderá ser um indicativo de soluções para a melhoria do quadro 

descrito. 

Segundo Lévy (1999 apud Melo 2002), a maioria dos computadores/softwares atuais 

desempenha um papel de tecnologia intelectual: reorganizam a visão de mundo de usuários e 

modificam reflexos mentais. À medida que a informatização avança, certas funções são 

eliminadas, novas habilidades aparecem e o processo de ensino-aprendizagem se transforma. 

O conhecimento não é mais fragmentado, mas interdependente, interligado e intersensorial. 

Para Moursund (2007), muitas pessoas e organizações têm proposto ideias sobre como 

melhorar o ensino de Matemática. No entanto, apesar de décadas de bem-intencionado 

esforço de reforma, os resultados no ensino fundamental e médio não indicam um progresso 

significativo. O tempo passa e muitas abordagens vêm sendo discutidas e implementadas, mas 

têm produzido pequenos resultados. Em geral, porém, o sistema de ensino de Matemática está 

lutando para alcançar até mesmo ganhos modestos. 

A Matemática tem sua função no ensino-aprendizagem ao longo da vida do estudante, 

por ser uma área de conhecimento que proporcione a relação espacial, quantificativa e social 

do mundo. Para os usos sociais, não existiriam edifícios, pontes, linhas de trem, redes 

elétricas, cabos de telefone, aviões, computadores, micro-ondas, automóveis, etc. sem a 

aplicação dos conhecimentos matemáticos. 

Com esse conhecimento é possível explicar diversos fenômenos do dia-a-dia, esse 

ocupa um papel cada vez mais significativo na vida das pessoas. A Matemática do ensino 

                                         
1
 Concebe-se suportes como uso pedagógico no ensino-aprendizagem, enquanto ferramenta de uso individual de 

cada usuário. 
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fundamental não estimula os alunos e é hoje um dos conhecimentos de maior índice de 

rejeição nas escolas. Segundo Moursund (2007), esse ensino não é tão bem sucedido quanto 

poderia ser. 

Melo(2002) aludi que ensino-aprendizagem da Matemática, ao longo dos anos, tem 

sido focado numa prática metodológica tradicional baseada em definições, teoremas, 

propriedades, exemplos e exercícios. A aplicação desta metodologia tem apresentado um 

índice muito alto de abandono e repetência.  Portanto, essa pesquisa orienta-se pela questão: 

Como a aplicação do pensamento computacional proposto pelo professor no ensino-

aprendizagem de Matemática é utilizado pelo educando para a solução de problemas?  

O ensino-aprendizagem tem hoje o professor como orientador, organizador e mediador 

das atividades desenvolvidas pelo estudante através do computador, que será concebido como 

um instrumento
2 

de mediação pedagógica. 

Para Melo (2002), com a utilização das tecnologias computacionais, é possível 

desenvolver uma prática de ensino em que os alunos consigam construir o conceito de 

problemas aritméticos, reduzindo a preocupação com as técnicas de cálculos. A utilização de 

uma tecnologia computacional pode favorecer abordagens mais experimentais, oferecendo 

recursos visuais, que outras formas seriam inacessíveis. 

Segundo (BLIKSTEIN, 2008), o pensamento computacional é saber usar o 

computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano, 

aumentando a produtividade, inventividade e criatividade. O pensamento computacional se 

caracteriza como um letramento dividido em duas etapas: a primeira Etapa destaca a 

identificação do que é computável e o que não é computável e a segunda etapa trata o 

computador como parceiro cognitivo, ou seja, o próprio usuário programa o seu computador. 

Esta pesquisa visa analisar o uso do pensamento computacional pelos alunos dos anos 

finais do ensino fundamental no ensino-aprendizagem de problemas aritméticos de 

Matemática. Ao analisar essa situação de ensino-aprendizagem com os passos do pensamento 

computacional buscou-se contribuir para o desenvolvimento de uma prática pedagógica, 

utilizando o computador como suporte didático na resolução de problemas matemáticos, cuja 

abordagem destacará a evolução histórica dos conceitos aritméticos. 

Objetiva ainda: 

 Caracterizar o ensino de problemas aritméticos e suas estruturas com os 

artefatos disponíveis na cultura escolar dos anos finais do ensino fundamental; 

                                         
2 Instrumento segundo Rabardel (apud Zuchi.... 
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 Caracterizar o pensamento computacional no processo de solução de 

problemas de estrutura aritmética. 

 Aplicar um pensamento computacional no ensino-aprendizagem de estruturas 

aritméticas em ambiente informatizado da escola. 

 Analisar os usos do pensamento computacional pelos alunos no ensino-

aprendizagem em ambiente informatizado para solução de problemas 

Para tal visão, no primeiro capítulo apresenta-se a fundamentação teórica sobre o 

ensino de aritmética conforme vem sendo desenvolvido por inúmeras escolas e professores 

com os artefatos disponíveis na escola. Estudou-se os elementos históricos da aritmética, a 

origem e a evolução da Aritmética, bem como as estruturas aritméticas que envolvem os 

problemas matemáticos. Esse estudo contribuiu para a elaboração das atividades propostas na 

metodologia para ser aplicada aos alunos, principalmente no que se refere às dificuldades 

apresentadas na evolução histórica desse conceito. 

No segundo capítulo fundamentou-se o pensamento computacional como elemento 

inovador no ensino de Matemática, especificamente neste estudo, a aritmética. Abordou-se a 

relação desse pensamento com o ensino aprendizagem, envolvendo o aluno – professor – 

conhecimento - mídias computacionais. 

No terceiro capítulo apresentou-se a opção metodológica baseada no método 

qualitativo (MELO, 2002), na pesquisa qualitativa exploratória (SELLTIZ, 1974) e uma 

técnica de pensamento computacional que cita os passos, do “pensar computacionalmente” 

(BLIKSTEIN, 2008). 

1. Passo: identificar as tarefas cognitivas que podem ser feitas de forma mais 

rápida e eficiente por um computador. 

2. Passo: saber programar um computador para realizar essas tarefas cognitivas – 

em outras palavras, transferir aquilo que não é essencialmente humano para um 

computador que, como sabemos, é bem burrinho, mas muito rápido. 

 No capítulo IV, analisaram-se os usos que os alunos fizeram da proposta de ensino-

aprendizagem do professor ao aplicá-la a problemas aritméticos de Matemática, em ambiente 

computacional, nos anos finais do ensino fundamental, apresentando-se a análise dos 

resultados. 

No capítulo V, segue-se o texto das considerações finais apresentando-se as 

recomendações, desafios e constatações dessa pesquisa. 
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 Com isso, buscou-se contribuir com a pesquisa para um repensar os usos dos 

computadores no ensino-aprendizagem de problemas matemáticos e, refletir sobre o 

pensamento computacional no processo de construção da autonomia do aluno para a formação 

de esquemas mentais no aprender a aprender. 

CAPÍTULO I – Ensino-Aprendizagem de Matemática 

1.1 Ensino-aprendizagem de Matemática e seus artefatos 

O ensino da Matemática, mencionando a aritmética, durante o período histórico vem 

lidando com números e com as operações possíveis entre eles. Segundo Davenport(1999), é o 

ramo mais antigo e mais elementar da Matemática, usado por quase todos, seja em tarefas do 

quotidiano, em cálculos científicos ou de negócios. 

Matemáticos profissionais, por vezes, empregam o termo "aritmética superior" quando 

menciona a resultados mais avançados catalogados à teoria dos números, mas isso não deve 

ser enleado com a aritmética elementar. Os primórdios da aritmética são atidos a um pequeno 

número de artefatos que podem indicar a concepção de adição e subtração. Para Rudman 

(2007) o mais conhecido sendo o osso de Ishango da África Central, que data de algum lugar 

entre 20.000 e 18.000 aC embora haja muitas contestações a respeito. 

Os primeiros registros escritos indicam que os egípcios e babilônios utilizavam todas 

as operações aritméticas elementares tão cedo quanto 2000 aC. Esses artefatos nem sempre 

tornar-se visível o processo específico usado para solucionar problemas, mas os atributos do 

sistema de numeração em particular influenciaram fortemente a complexidade dos métodos. 

O sistema de hieróglifos para numerais egípcios, como os numerais romanos 

posteriores, descende de marcas de contagem usado para contar. Em ambos os 

casos, esta origem resultou em valores que usavam uma base decimal, mas não 

incluíam a notação posicional. Cálculos complexos com algarismos romanos 

exigiram o auxílio de uma placa de contagem ou o ábaco romano para obter os 

resultados. Sistemas de numeração mais antigos, que tinham notação posicional não 

eram decimais, incluindo o sistema de base 60 sexagesimal dos babilônios. Os 

Maias mais a frente, usaram o sistema de base 20, não decimal, que definiu o 

sistema de numeração Maia. Devido a este conceito lugar-valor, a capacidade de 

reutilizar os mesmos dígitos para diferentes valores contribuíram para métodos mais 

simples e mais eficientes de cálculo. (GONICK, 2004, p.282) 

O incremento histórico contínuo da aritmética moderna começa com a civilização 

helenística da Grécia antiga, embora tenha se abrolhado muito mais tarde do que os exemplos 

dos babilônios e os do Egito. Antes das obras de Euclides por volta de 300 aC os estudos 

gregos em matemática acavalavam convicções filosóficas e místicas. Por exemplo, Nicômaco 
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resumiu o ponto de vista da abordagem aos números dos primeiros pitagóricos, e suas 

relações uns com os outros, em sua Arithmetike eisagoge (Introdução à aritmética). 

Os numerais gregos, derivaram a partir do sistema hierático egípcio, também 

carecendo de notação posicional, e, portanto, com a mesma complexidade imposta 

sobre as operações básicas de aritmética. Por exemplo, o matemático antigo 

Arquimedes dedicou toda a sua obra Αρχιμήδης Ψαµµίτης (Archimedes Psammites 

- O calculista de areia) apenas para elaboração de uma notação para um certo inteiro 
grande. O desenvolvimento gradual dos algarismos indos-arábicos de forma 

independente criou o conceito de lugar de valor e notação posicional, que combinou 

os métodos mais simples para cálculos com a base decimal e o uso de um dígito 

representando o zero. Isto permitiu que o sistema representasse de forma consistente 

ambos inteiros grandes e pequenos. Esta abordagem, eventualmente substituiu todos 

os outros sistemas. (NAVARRO, 1979, p.143). 

No início do século VII dC, o matemático indiano Aryabhata agrupou uma versão 

existente do sistema em seu trabalho, e o conheceu com notações diferentes. No século VII, 

Brahma Gupta situou o uso de zero como um número separado e gerou os resultados para 

multiplicação, divisão, adição e subtração de zero por todos os outros números, com exceção 

do resultado da divisão por zero. Seu contemporâneo, o bispo siríaco Severus Sebokht 

apresentou a excelência deste sistema como "... métodos valiosos de cálculo que ultrapassam 

a descrição". Os árabes também aprenderam este novo método e chamaram-lhe hesab. 

Embora o Codex Vigilanus tenha descrito uma forma primitiva de algarismos 

arábicos (omitindo o zero) em 976 dC, Fibonacci foi o principal responsável por 
espalhar a sua utilização em toda a Europa após a publicação do seu livro Liber 

Abaci em 1202. Ele considerou a importância desta "nova" representação dos 

números, que ele intitulou o "Método dos índios" (em latim Indorum Modus), tão 

fundamental que todos os fundamentos matemáticos relacionados, incluindo os 

resultados de Pitágoras e o algorism descrevendo os métodos para a realização de 

cálculos reais, eram "quase um erro", em comparação. (FILHO, 2007, p.48) 

Na Idade Média, a aritmética era uma das sete artes liberais ensinadas nas 

universidades. O florescimento da álgebra no mundo medieval islâmico e na Europa 

renascentista, foi uma consequência da simplificação enorme de computação através de 

notação decimal. 

Vários tipos de ferramentas existem para auxiliar em cálculos numéricos. Exemplos 

incluem réguas de cálculo (para a multiplicação, divisão e trigonometria) e nomogramas, além 

da calculadora eletrônica. 

O Stepped Reckoner de Leibniz foi a primeira calculadora que podia realizar as 

quatro operações aritméticas. As operações aritméticas tradicionais são a adição, a 
subtração, a multiplicação e a divisão, embora operações mais avançadas (tais como 

as manipulações de porcentagens, raiz quadrada, exponenciação e funções 

logarítmicas) também sejam por vezes incluídas neste ramo. A aritmética desenrola-

se em obediência a uma ordem de operações. A aritmética abrange o estudo de 
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algoritmos manuais para a realização de operações com os números naturais, 

inteiros, racionais (na forma de frações) e reais. Tais operações, no entanto, podem 

ser realizadas com o uso de ferramentas como calculadoras, computadores ou o 

ábaco, o que não lhes tira o carácter aritmético.(FILHO, 2007, p.52) 

O termo aritmética também é usado em referência à teoria dos números. Isto inclui as 

propriedades dos inteiros relacionados com a primalidade, a divisibilidade e a solução de 

equações em inteiros, bem como a pesquisa moderna que tem surgido deste estudo. É neste 

contexto que se pode encontrar coisas como o teorema fundamental da aritmética e funções 

aritméticas. O livro A Course in Arithmetic de Jean-Pierre Serre (1996) reflete esse uso, assim 

como frases como a aritmética de primeira ordem ou geometria algébrica aritmética.  

O Ensino primário em matemática, muitas vezes coloca um forte foco em algoritmos 

para a aritmética de números naturais, inteiros, frações, e decimais (usando o 

sistema local de valor decimal). Este estudo é por vezes conhecido como algorismo. 

O aparecimento de dificuldades e a desmotivação destes algoritmos há muito levou 

os educadores a questionar este currículo, defendendo o ensino precoce das ideias 

matemáticas mais centrais e intuitivas. Um movimento notável neste sentido foi a 

Matemática Moderna, dos anos 1960 e 1970, que tentou ensinar aritmética, no 

espírito de desenvolvimento axiomático da teoria dos conjuntos, um eco da 

tendência prevalecente na matemática superior. (FILHO, 2007, p.52). 

O termo 'aritmética' (português) provém do grego 'arithmós', que se refere aos números, 

enquanto o prefixo 'ar_' implica reunir, isto é, aritmética é a ciência que reúne - soma, subtrai, 

multiplica, divide - números. Trata-se, portanto, da parte da matemática que estuda as 

operações numéricas e, por extensão de sentido, significa tudo que pressupõe um cálculo 

qualquer. 

1.2 Ensino de problemas aritméticos e suas estruturas 

Na Matemática a resolução de problemas vem se destacando de maneira eminente. 

Gazire (1988,) registra que “as mais antigas matemáticas escritas que vêm à imaginação são 

coleções de problemas. Os conhecimentos da matemática egípcia e babilônica estão 

totalmente baseadas na análise de problemas ao invés de teorias e provas de teoremas”(p.15). 

Os alunos têm vivenciado com uma matemática de configuração acabada, a resolução 

de problemas é um processo sujeito à elaboração, últimas pesquisas na educação de vem 

abrangendo isso. Esta imagem deturpada é propagada, em muitos casos, pelo próprio 

professor, que acredita que está ensinando seu aluno a resolver problemas, mostrando sua 

forma de resolução na lousa.  
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Desconhece que a sua forma não pode ser aprendida através da imitação, ficando o 

desempenho aprendido distante daquele almejado, que seria o de resolver problemas daquele 

tipo (FIGUEIREDO e GALVÃO, 1999). 

Compete ao professor elaborar e propor problemas que provoque o aluno ao 

questionamento reflexivo, mediando-o para uma solução. Rico e Castro (1995) “a habilidade 

para resolver problemas não se pode ensinar, porém pode desenvolver-se resolvendo 

problemas” (p.21).  

Entretanto, não podemos considerar tal prática como aleatória. Primeiramente, é 

necessário “reconhecer a diversidade de estruturas de problemas, analisar as 

operações envolvidas e as operações de pensamento necessárias para resolver cada 

classe de problemas” (VERGNAUD, 1982, p.6). 

O professor não deve se apegar as definições criteriosas dos problemas, mas sim 

observar a descrição de como o aluno resolveu-o, sempre articulando os questionamentos do 

educando, a fim de aprimorar o seu conhecimento. 

Vasconcelos (1998) e Alves (1999) realizaram pesquisas que acoplam dificuldades 

enfrentadas pelas crianças, a obtenção da informação Matemática e a escolha da operação 

adequada são características desses Problemas. 

Vergnaud (1985) afirma que:  

a competência que consiste em encontrar, sem errar, qual operação(adição, 

subtração, multiplicação, divisão), deve-se aplicar a determinados dados e em que 

ordem, para resolver qualquer problema de aritmética dita elementar, é uma 

competência heterogênea que se analisa através de um grande número de 

competências distintas cuja a construção “espontânea” ou a apropriação pelo aluno 

requer um período de tempo muito longo (p.5). 

O interessante é propiciar ao educando uma boa mediação para que ele possa 

desenvolver e/ou aprimorar seus conhecimentos. A atenção do educador tem sumária 

importância no desenvolvimento cognitivo, sua ação deve se restringir ao processo da 

resolução e não apresentar a resposta pronta.  

CAPÍTULO II – Pensamento computacional no ensino-aprendizagem de matemática 

2.1  Conceitos e aplicações 

Muitos cientistas agora dividem a disciplina de Matemática em três grandes 

subdisciplinas: Matemática pura, Matemática aplicada e Matemática computacional. A 

Matemática computacional é o termo que denota o estudo e uso de modelagem e simulação 

computacional. Das três disciplinas sublistadas, a mais recente é a computacional.  
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A adição da Matemática computacional como uma subdivisão da Matemática e de 

várias outras disciplinas ocorreu por causa do papel cada vez maior de computadores como 

um componente integral do conteúdo de muitas disciplinas diferentes. 

Atualmente, as tecnologias digitais vêm modificando o meio e alterando a forma de 

acessar a informação e de se comunicar na sociedade. De acordo com Veiga-Neto (2002), 

vivemos hoje a emergência de um pensamento pós-moderno que visa a um questionamento 

contínuo das ações com análise. 

Essas tecnologias digitais chegaram à educação trazendo o pensamento computacional 

para dentro da escola. A pesquisadora Wing (2006), cita em seu artigo que o pensamento 

computacional é uma habilidade básica a ser ensinada às crianças, a escola deve ensinar essas 

habilidades assim como ensina a leitura, a escrita e a aritmética. Contudo, o ensino atual cria 

hábitos mentais de que, dificilmente, conseguimos nos libertar desse estigma. 

Pensamento Computacional tem sido sempre uma parte da Matemática e/ou educação 

Matemática. No entanto, os computadores acrescentam uma nova dimensão na visão ampliada 

do pensamento computacional, acrescentando um novo desafio para professores de 

matemática em todos os níveis de escolaridade. 

Segundo Almeida (2007), a Matemática é a ciência que melhor permite analisar o 

trabalho da mente e a desenvolver um raciocínio aplicável ao estudo de qualquer assunto ou 

temática. Por ser, uma disciplina com características próprias, para o estudo matemático é 

imprescindível uma atitude especial, não basta conhecê-lo, é necessário criar. 

Hoje essa disciplina é utilizada praticamente em todas as áreas: na Informática, na 

Economia, na Mecânica, na Análise Financeira etc. Na nossa sociedade as ciências e as 

técnicas evoluem de forma acelerada, a crescente complexidade dos conceitos teóricos, dado 

o progresso das tecnologias, cria a necessidade de um ensino cada vez mais eficiente. 

As disciplinas de Matemática e Ciência da Computação estão intimamente 

relacionadas. Muitos dos atuais Departamentos de faculdade e universidade de Ciência da 

Computação foram formados por grupos de professores que se separou dos Departamentos de 

Matemática. Mesmo agora, não é raro encontrar Matemática e ciência da computação 

combinadas em um único departamento. 

A chefa do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Carnegie 

Mellon, Jeannette Wing (2006) vem citando em seu artigo que o pensamento computacional 

baseia-se no poder e os limites de processos computacionais, sejam executados por um ser 

humano ou por uma máquina.  
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Métodos computacionais e modelos dão-nos a coragem de resolver problemas e 

sistemas de design que nenhum de nós seria capaz de resolver sozinho. Pensamento 

computacional enfrenta o enigma da inteligência das máquinas: O que os humanos podem 

fazer melhor do que os computadores, e o que os computadores pode fazer melhor do que os 

seres humanos. 

Para Schoenfeld, (2004) os últimos 20 anos trouxeram progresso muito rápido em 

ciência neural cognitiva e outros aspectos da ciência do cérebro. Os pesquisadores ganharam 

considerável percepção de como o cérebro funciona na aprendizagem e na resolução de 

problemas matemáticos. Faz necessário para os estudantes aprender a pensar 

matematicamente, bem como para dominar o relevante conteúdo. 

2.1   Computação e a resolução de problemas 

Neste capítulo serão apresentados os princípios gerais que nortearam esta pesquisa, 

referentes o berço da Computação de Alan Turing, à Psicologia Cognitiva de Piaget e 

Vygotsky e á Teoria Construcionista de Papert. 

A revolução do computador começou efetivamente a realizar-se no ano de 1935, em 

uma tarde de verão na Inglaterra, quando Alan Mathison Turing (1912 - 1954), estudante do 

King’s College, Cambridge, durante curso ministrado pelo matemático Max Neumann, tomou 

conhecimento do Entscheidungsproblem de Hilbert. 

... uma parte da comunidade dos matemáticos buscava um novo tipo de cálculo 

lógico, que pudesse, entre outras coisas, colocar em uma base matemática segura o 

conceito heurístico do que seja proceder a um cômputo. O resultado destas pesquisas 

era fundamental para o desenvolvimento da matemática: tratava-se de saber se é 

possível haver um procedimento efetivo para se solucionar todos os problemas de 

uma determinada classe que estivesse bem definida. O conjunto desses esforços 
acabou por formar a fundamentação teórica da que veio a ser chamada “Ciência da 

Computação”. (FONSECA FILHO, 2007, p.75) 

Os resultados de Gödel (1931) e o problema da decisão motivaram Turing (1936) 

primeiramente a tentar caracterizar exatamente quais funções são capazes de ser computadas. 

Em 1936, o matemático inglês Turing, desenvolveu a teoria de uma máquina capaz de 

resolver todo o tipo de problemas, chegando à construção teórica das "Máquinas de Turing". 

Uma máquina de Turing é uma forma de representar um processo a partir de sua descrição. 

Segundo Filho (2007), Turing consagrou-se como um dos maiores matemáticos do seu 

tempo, quando fez antever aos seus colegas que é possível executar operações computacionais 

sobre a teoria dos números por meio de uma máquina que tenha embutida as regras de um 

sistema formal. Turing definiu esta máquina teórica que se tornou um conceito chave dentro 
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da Teoria da Computação. Ele enfatizou desde o início que tais mecanismos podiam ser 

construídos e sua descoberta acabou abrindo uma nova perspectiva para o esforço de 

formalizar a matemática, e, ao mesmo tempo, marcou fortemente a História da Computação. 

A percepção genial de Turing (1936) foi a substituição da noção intuitiva de 

procedimento efetivo por uma ideia formal, matemática. O resultado foi a construção de uma 

conceituação matemática da noção de algoritmo, uma noção que ele modelou baseando-se nos 

passos que um ser humano dá quando executa um determinado cálculo ou cômputo. Ele 

formalizou definitivamente o conceito de algoritmo. 

Turing (1936) deu início a Teoria Matemática da Computação, com a qual se define 

um algoritmo como a representação formal e sistemática de um processo. Turing demonstra 

que nem todos os processos são representáveis. Provando-se, portanto a existência de 

problemas sem solução algorítmica. 

Em termos computacionais pode-se dizer que as Máquinas de Turing são um modelo 

exato e formal da noção intuitiva de algoritmo: nada pode ser considerado um 

algoritmo se não puder ser manipulado por uma Máquina de Turing. O princípio de 

que as Máquinas de Turing são versões formais de algoritmos e de que 

procedimento computacional algum seja considerado um algoritmo a não ser que 

possa ser instanciado por uma Máquina de Turing é conhecido como a Tese de 

Church, em homenagem ao brilhante matemático americano Alonzo Church (1903 - 

1995), ou ainda Tese de Church-Turing. É uma proposição, não um teorema, porque 

não é um resultado matemático: simplesmente diz que um conceito informal 

corresponde a um objeto matemático. (FONSECA FILHO, 2007, p.75). 

Fazendo uma pequena retrospectiva. Após os resultados de Gödel, em 1931, muitos 

lógicos matemáticos partiram em busca do que seria uma noção formalizada de um 

procedimento efetivo (por efetivo entenda-se mecânico), ou seja, o que pode ser feito 

seguindo se diretamente um algoritmo ou conjunto de regras. 

 A sistematização e desenvolvimento das funções recursivas introduzidas nos 

trabalhos de Gödel e Herbrand (1931), por Stephen Cole Kleene (1952) em sua teoria lógica 

da computabilidade, parte de seu livro “Introdução à Matemática”, um dos cumes da lógica 

matemática dos últimos anos; 

 As Máquinas de Turing; 

 O cálculo-lambda, componente característico fundamental da linguagem de 

programação LISP, de Alonzo Church (958); 

 A Máquina de Post, análoga à de Turing, tornada pública um pouco depois, 

fruto de trabalho independente, e seu sistema para rescrita de símbolos, cuja gramática de 

Chomsky é um caso particular, de Emil L. Post (1897-1954); 
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Com efeito, todos esses conceitos levaram à mesma conclusão e acabaram por ter o 

mesmo significado, dentro do citado escopo da busca de uma definição bem elaborada de 

processo efetivo. 

2.2  Programação de computadores 

Turing (1936) também esteve interessado na programação das operações de um 

computador − o que então começou a chamar-se de codificação − em função das operações 

matemáticas aí envolvidas e começou a escrever linguagens de programação, avançadas então 

para o hardware da época. O mesmo autor estava convencido de que operações de cálculo 

eram somente um dos tipos de sistemas formais que poderiam ser imitados pelos 

computadores. 

Em particular, ele percebeu como as tabelas de sua máquina teórica poderiam tornar-

se elementos de uma poderosa gramática que as máquinas utilizariam para modificar suas 

próprias operações Turing (1936) inovou ao começar a elaborar tabelas de instruções, que 

automaticamente converteriam a escrita decimal a que estamos acostumados em dígitos 

binários. Estes poderiam ser lidos pelas máquinas que começavam a ser construídas tendo 

como base a álgebra booleana. 

Turing(1936) anteviu assim que no futuro, os programadores poderiam trabalhar com 

as linguagens hoje conhecidas como de alto nível. Dizia: “As tabelas de instruções deverão 

ser feitas por matemáticos com experiência em computadores e certa habilidade em resolver 

problemas de solução mais difícil. Haverá bastante trabalho deste tipo a ser feito, se todos 

processos conhecidos tiverem de ser convertidos na forma de tabelas de instruções em 

determinado momento.  

Esta tarefa seguirá paralelamente à construção da máquina, para evitar demoras entre o 

término desta e a produção de resultados. Poderão ocorrer atrasos, devido a virtuais 

obstáculos desconhecidos, até o ponto em que será seja melhor deixar os obstáculos lá do que 

gastar tempo em projetar algo sem problemas (quantas décadas estas coisas levarão?). Este 

processo de elaboração de tabelas de instruções será fascinante”. 

Para Filho(2007), ele percebeu ainda que a capacidade de um computador não estaria 

somente limitada às questões de hardware, mas também de software. Exceto talvez por 

Konrad Zuse e von Neumann, foi o único a falar sobre os desafios matemáticos e lógicos da 

arte de programar computadores e seria Von Neumann quem completaria em um estilo 

elegante sua ideia de uma linguagem de programação mais sofisticada. 
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2.3  O conceito de programa armazenado 

Quando se terminou o ENIAC, era tarde para utilizar tal equipamento no esforço de 

guerra, mas certamente foi possível realizar o objetivo dos seus inventores: um cálculo 

balístico, que poderia tomar vinte horas de um especialista, seria agora feito pela máquina em 

menos de 30 segundos. Pela primeira vez a trajetória de um míssil poderia ser calculada em 

menos tempo do que levava o míssil real para atingir seu alvo. O primeiro problema a ser 

resolvido por essa máquina foi um ensaio de cálculo para a bomba de hidrogênio, então sendo 

projetada. 

Segundo Filho(2007), Von Neumann tinha se unido ao grupo em meados de 1944, 

através do matemático Herman H. Goldstine*, como consultor especial. Seu gênio para 

questões relacionadas ao pensamento formal, sistemático e lógico foi aplicado às propriedades 

daquela imensa máquina de 17.000 válvulas, 70.000 resistores e 10.000 capacitores. Os 

problemas relativos à ‘engenharia’ eram ainda imensos, mas estava se tornando claro que o 

componente não-físico, a codificação, aquilo que estabelecia a operação da máquina, era 

igualmente difícil e importante. 

Até o aparecimento do transistor, o que ocorreu alguns poucos anos depois, o ENIAC 

representava o limite físico daquilo que poderia ser feito através de um grande número de 

chaves e conexões. Em 1945, o aprimoramento possível no poder computacional era um 

melhoramento na estrutura lógica da máquina, e von Neumann era provavelmente o único 

homem, a oeste da equipe inglesa de Bletchley Park (que tinha construído o computador 

COLOSSUS para decifrar o código germânico de guerra), preparado para compreender os 

mecanismos lógicos subjacentes no primeiro computador digital. 

Parte da razão pela qual o ENIAC era capaz de operar rapidamente estava em que os 

caminhos seguidos pelos impulsos elétricos eram estabelecidos dentro do equipamento. Esta 

‘rota eletrônica’ era a materialização das instruções de máquina que transformavam os dados 

de entrada em soluções de problemas.  

Diferentes tipos de equações poderiam ser resolvidas, e a performance dos cálculos 

poderia ser alterada pelos resultados de subproblemas. Mas o que era ganho no poder de 

cálculo e velocidade era perdido na flexibilidade. Um sério obstáculo consistia na necessidade 

da programação externa, através de painéis e cabos de conexão para a solução de um 

determinado problema, um procedimento que poderia levar vários dias.  

Após a entrada de Von Neumann na equipe percebeu-se que o ENIAC não seria a 

última palavra em termos de máquinas calculadoras, mas sim que era o protótipo, ainda 
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imperfeito, de uma nova categoria de máquinas. Antes mesmo de estar terminado, seus 

construtores já estavam elaborando o projeto de seu sucessor, e Von Neumann compreendeu, 

daquelas discussões com seus colegas, que se estava falando de uma máquina de uso geral. 

Na mesma época, a Universidade de Pensilvânia celebrou um contrato suplementar 

para a construção do EDVAC, proposta um pouco antes por Mauchly e Eckert, cujas 

características eram ainda um tanto vagas. O novo projeto despertou enorme interesse em Von 

Neumann, que começou a participar de reuniões relativas ao projeto, juntamente com Eckert, 

Mauchly, Goldstine e outros. 

Conforme Kow (1996), um fator decisivo para viabilizar o projeto de uma nova 

máquina foi a idéia de Eckert de utilizar linhas de retardo para implementar elementos de 

memória de custo muito mais baixo do que se fossem utilizadas válvulas. Outro resultado das 

reuniões com a equipe do projeto e da freqüente troca de correspondência, foi a produção de 

um documento descrevendo os detalhes da organização da nova máquina. Von Neumann 

ficou encarregado de escrever o First draft of a report on the EDVAC (1945), documento que 

nunca passou da fase de rascunho (foi publicado na íntegra somente anos mais tarde, com 

forma ligeiramente editada). 

2.4  Articulação do pensamento 

 

Melo(2002) cita o papel principal do computador no construcionismo é a possibilidade 

de se fazer simulações. Quando o indivíduo utiliza o computador na resolução de problemas, 

está utilizando conceitos, estratégias e um estilo próprio de resolução. 

Essa utilização permite que ele processe a informação e a transforme em 

conhecimento. Valente (1999 apud Melo 2002), baseando-se em Seymour Papert, estabelece 

que a utilização do computador na aprendizagem descreve o seguinte ciclo: descrição – 

execução – reflexão - depuração - descrição. 

 Descrição: significa utilizar toda a estrutura do conhecimento (conceitos envolvidos 

no problema, estratégias de aplicação dos conceitos, conceitos do computador, 

conceitos do software, etc.) para representar e explicitar os passos da resolução do 

problema no computador. 

 Execução: é o processo de solução do problema por meio do computador. A execução 

fornece um “feedback” fiel e imediato, desprovido de qualquer animosidade ou 

afetividade que possa haver entre o indivíduo e a máquina. 
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 Reflexão: A reflexão pode produzir diversos níveis de abstração, os quais, de acordo 

com Piaget (1986), provocarão alterações na estrutura mental do indivíduo. A 

abstração mais simples é a empírica, que permite ao indivíduo extrair informações do 

objeto, tais como cor, forma, etc. A abstração por meio da reflexão possibilita a 

projeção daquilo que é extraído de um nível mais baixo para um nível cognitivo mais 

elevado. No caso da abstração por meio da reflexão, o indivíduo está pensando sobre 

suas próprias ideias. 

 Depuração: Quando o resultado do problema é diferente de sua intenção original, o 

indivíduo pode repensar, à medida que procura os possíveis erros, pode desenvolver 

novas ideias, buscar novos conceitos e, com isso, construir novos conhecimentos. 

Segundo o mesmo autor, o ciclo não acontece simplesmente colocando o indivíduo 

diante do computador. A interação computador - indivíduo precisa ser mediada por um 

profissional - agente de aprendizagem - que tenha conhecimento do significado do processo 

de aprender por intermédio da construção do conhecimento. 

Além disso, o indivíduo, está inserido num  ambiente social e cultural, podendo usar 

os elementos do ambiente como fonte de ideias e de informações ou captar problemas que 

possam ser resolvidos por intermédio do computador. 

A interação do indivíduo com o computador e os diversos elementos que estão 

presentes na resolução de um problema por intermédio de um computador,  

2.5  Bases psicológicas do ciclo 

Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934) contribuíram muito para a 

psicologia do desenvolvimento. Em um olhar inicial, pode-se dizer que Piaget focalizou mais 

fortemente sobre os aspectos da natureza do desenvolvimento humano, e Vygotsky (1998) 

focou mais nos aspectos da criação. No entanto, ambos entendiam a natureza, uma leitura 

atenta das suas obras dar-nos entender que seu pensamento não é ultrapassado. 

A principal ideia que separa o Construtivismo das demais teorias de cognição foi 

estudada e desenvolvida por Piaget(1986). Segundo ele, o conhecimento não pode ser 

concebido como algo predeterminado pelas estruturas internas do sujeito nem pelas 

características do objeto. 

Os professores atuais e futuros têm tudo para estudar o desenvolvimento cognitivo. 

Provavelmente, muitos já estudaram os quatro estágios de Piaget modelo de desenvolvimento 

cognitivo, sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais 
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(pensamento abstrato). Os gerais da teoria postula que as pessoas se movem através destes 

estágios em diferentes taxas que dependem da interação da hereditariedade e do ambiente 

fator que é a natureza. 

Segundo Glasersfeld(1998), o que se chama conhecimento não tem, e não pode ter, o 

propósito de produzir representações de uma realidade independente, mas antes tem uma 

função adaptativa. Todo conhecimento é uma construção, uma intenção, contendo um aspecto 

de elaboração nova. 

Para estudar a capacidade de aprendizagem, é importante definir o nível de 

desenvolvimento em que um indivíduo se encontra. Vygotsky(1998) considera o que existem 

dois níveis: 

 Real, que evidencia a função psicológica já alcançada pelo individuo: 

 Potencial, ou aquele que o indivíduo pode realizar, independentemente de sua 

raça e cultura. 

Vygotsky (1998) é conhecido por seu trabalho no construtivismo social e a Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP. Citando Vygotsky (1998), esta é a distância entre o nível 

de desenvolvimento real, conforme determinado pelo problema independente de problemas e 

do nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de problemas sob a 

orientação de adultos ou em colaboração com pares mais capazes. 

Vygotsky argumenta que a instrução é mais eficaz quando o nível da zona de 

desenvolvimento proximal que é aquela que proximal define as funções que estão em 

processo de maturação. (Kramer & Souza,1991).  

O modelo de Piaget enumera quatro estágios de desenvolvimento cognitivo. O estágio 

de operações formais é aberto. Além disso, não existe uma linha fina dividindo entre as 

pessoas que funcionam a um nível de operações formais daqueles que não o fazem. Além 

disso, uma pessoa pode estar mais adiantada em seu desenvolvimento das operações formais 

em uma disciplina que em outra. Assim, é útil para estudar o movimento de um aluno ao 

longo de uma escala de Piaget do tipo de desenvolvimento em uma disciplina específica, 

como matemática. Piaget, ele mesmo, teve um considerável interesse no desenvolvimento 

matemático. 

Cérebro de uma pessoa / mente aloja padrões. É útil pensar em padrões tais como 

modelos ou representações de dados, informações, conhecimentos e procedimentos. A 

aprendizagem é um processo de revisão de modelos (talvez até mesmo a ponto de interromper 

o uso de um modelo), e construção de novos modelos. 
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Piaget (1986) descreve este processo de aprendizagem em termos de assimilação e 

acomodação. A assimilação envolve a incorporação de novos eventos em nossos atuais 

cérebro / mente modelos. Alojamento envolve mudar as próprias existentes no cérebro / 

mente modelos, a construção de novos modelos melhores. 

Por exemplo, o modelo mental de uma criança do número de linha pode consistir 

apenas de uma representação de um pequeno conjunto de números de contagem, tais como 1, 

2, 3, e 4. Estas mudanças mentais do modelo de assimilação maiores conjuntos de objetos que 

podem ser contados. 

Segundo Parpet (1985), o Construcionismo é uma síntese da teoria de Piaget e das 

oportunidades oferecidas pelo computador para desenvolvimento de uma educação 

contextualizada. 

O termo educação contextualizada significa a construção de conhecimento baseada na 

realização de uma ação de construção de um produto de interesse pessoal de quem produz. 

CAPÍTULO III – Opção metodológica 

Neste capítulo procurou-se definir os procedimentos utilizados e seu delineamento 

metodológico, buscando responder a pergunta da pesquisa, que se refere ao fato de aplicar 

uma sequência de ensino utilizando o pensamento computacional, proposto pelo professor no 

ensino-aprendizagem de Matemática, utilizado pelo educando para a solução de problemas.  

O objetivo deste trabalho é responder à questão da pesquisa: Como a aplicação do 

pensamento computacional proposto pelo professor no ensino-aprendizagem de 

Matemática é utilizado pelo educando para a solução de problemas? Para tanto, elaborou-

se uma sequência de ensino para ser trabalhada num ambiente computacional, bem como 

aplicá-la e analisar os resultados. 

Na aplicação foram observados e registrados como se dá a implantação e o 

desenvolvimento da sequência de ensino em dois grupos de oito alunos das turmas dos anos 

finais do Ensino Fundamental, verificando como ocorre a apropriação dos conceitos 

aritméticos procedimentos desenvolvidos pelos alunos e na sua relação com o computador 

utilizando a sequência de ensino. 

3.1  Método e pesquisa 
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Para atingir este objetivo, durante o segundo semestre de 2012, criou-se uma 

sequência de ensino baseada na fundamentação teórica e nos elementos históricos levantados. 

As escolhas foram centradas nos seguintes itens: 

 Caracterizar o ensino de problemas aritméticos e suas estruturas com os 

artefatos disponíveis na cultura escolar dos anos finais do ensino fundamental; 

 Caracterizar o pensamento computacional no processo de solução de 

problemas de estrutura aritmética. 

 Aplicar um pensamento computacional no ensino-aprendizagem de estruturas 

aritméticas em ambiente informatizado da escola. 

 Analisar os usos do pensamento computacional pelos alunos no ensino-

aprendizagem em ambiente informatizado para solução de problemas 

Opto-se por uma metodologia do tipo análise qualitativa, baseada na realização de 

uma sequência de ensino, trabalhando com grupos de quatro estudantes em um ambiente 

computacional. 

3.2 Estratégias 

Foram escolhidos dois grupos de 04 estudantes, baseado no fato que, ao trabalhar em 

conjunto produzem-se diálogos, troca de hipóteses e conclusões de forma mais espontânea. 

Segundo Fontana&Frey apud Villarreal(1999) os grupos apresentam algumas vantagens:  

 Proporcionam maior riqueza de dados,  

 São estimulantes para os participantes,  

  Há um auxilio mútuo entre eles.  

No entanto, também aparecem algumas dificuldades:  

 O grupo pode ser dominado por um aluno,  

 As expressões individuais podem sofrer interferências. 

Nesse sentido, o professor pesquisador, deve estar atento para que haja uma 

participação equilibrada dos membros do grupo. Cobb&Steffe (1983) citados em Villarreal 

(1999) afirmam que a realização de um experimento de ensino implica na elaboração de um 

modelo que dê conta da construção do conhecimento matemático do estudante.  

Nesta pesquisa é apresentada uma sequência de ensino em um contexto 

computacional, que procura caracterizar os processos de pensamento dos alunos e a relação 

que eles estabelecem com os computadores na aprendizagem. 
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3.2.1 Passos do pensamento computacional 

De acordo com a fundamentação teórica e a minha realidade com conhecimentos 

adquiridos na graduação, foi construído uma sequência de ensino levando em conta as 

resistências das instituições de ensino em relação a mudanças e a resistência dos alunos, que 

começam o ensino fundamental essencialmente por escolas com ensino baseado no paradigma 

tradicional. 

Optou-se por uma sequência baseada em programas, no qual o aluno será motivado a 

descrever as várias etapas que compõem a compreensão do conceito da Aritmética, 

implantada no computador por meio do Ambiente de desenvolvimento DEV-C++. A 

sequência de ensino fornecerá situações previamente definidas e outras que serão 

complementadas pelos alunos. Cada etapa percorrida por eles foi estruturada para que se 

envolvam e se motivem através da dinâmica das atividades, observando as variáveis que 

compõem e influenciam o significado do conceito Aritmético. 

Neste envolvimento com o trabalho, o aluno pode elaborar uma série de hipóteses que 

foram validadas ou não por intermédio do programa elaborado. Portanto, ela pode permitir a 

compreensão do conceito Aritmético por meio do ciclo descrição – execução – reflexão – 

depuração - descrição. 

Embora a sequência de ensino seja composta por etapas definidas e o objetivo final 

também seja definido, procurou-se estruturar cada uma das atividades baseadas nos seguintes 

itens da fundamentação teórica: 

• A assimilação e a acomodação descritas por Piaget (MELO 2002), 

• A zona de desenvolvimento proximal definida por Vygotsky (MELO 2002), 

• O papel do professor de mediador e facilitador no processo de ensino e a 

aprendizagem (MELO 2002), 

• A utilização do computador para o desenvolvimento de uma educação 

contextualizada segundo Papert (MELO 2002), 

• A criação de um ambiente construcionista descrito por Papert. 

• A Computação como uma nova forma de construção do conhecimento segundo Lévy 

(MELO 2002), 

• Ecologia Cognitiva de Lévy (MELO 2002), 

• A visualização oferecida pelo computador como um dos processos na construção do 

conhecimento (MELO 2002), 
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• A História da Matemática e o ensino da Matemática como componentes de uma 

aprendizagem significativa (MELO 2002). 

Parti também do pressuposto de que o computador pode tanto passar informação ao 

aluno, quanto ser uma ferramenta auxiliar no processo de construção do conhecimento 

(VALENTE, 1999), constituindo uma verdadeira revolução no processo de ensino e 

aprendizagem e uma possibilidade de acelerar as mudanças na Escola reivindicadas pela 

sociedade. 

3.2.2 Campo e participantes 

 

A sequência de ensino foi aplicada aos oito alunos dos anos finais do ensino 

fundamental da escola municipal Edite Porto de Canhotinho-Pe. A aplicação foi no período 

noturno no laboratório de Informática. A opção de trabalhar com alunos de cada ano 

enriqueceu os resultados da pesquisa e deu uma maior confiabilidade na análise dos 

resultados. 

A decisão de trabalhar com os estudantes dos anos finais do fundamental foi baseada 

em dois critérios: 

a) Trata-se  do período básico na formação do discente. 

b) A semelhança entre a matemática e a  computação. 

A participação dos alunos foi espontânea e não houve interferência na formação dos 

grupos. Na realização das atividades participaram dois grupos de quatro alunos. 

O perfil dos alunos em relação a utilização de computadores na aprendizagem de um 

conceito matemático era muito heterogêneo, este fato facilitou a troca de informações entre 

eles, na participação da aplicação da sequência de ensino. 

3.1.3 Aplicação da sequência de ensino 

O trabalho foi realizado em quatro sessões no laboratório de informática. Além dos 

recursos do computador, sempre estiveram disponíveis lápis e papel para que os alunos os 

utilizassem quando julgassem necessário. 

Durante as atividades, os alunos eram desafiados e questionados sobre suas certezas e 

dúvidas, com a finalidade de verificar se eles estavam construindo corretamente os conceitos 

envolvidos nelas. No final de cada atividade foi feita a institucionalização dos conceitos 

envolvidos. 
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Embora a sequência de ensino formulada seja unidimensional e fechada, cada sessão 

foi estruturada com questões que tinham a função de gerar discussões entre os estudantes e 

também o professor pesquisador. Desta forma, os grupos poderiam chegar às conclusões por 

conjecturas diferentes, dependendo tanto do envolvimento, questionamentos, dúvidas e 

expectativas deles geradas a partir da sequência de ensino e da utilização do computador. 

3.1.4 Software utilizado 

Nesse trabalho foi utilizado o software Dev-C++ que é um compilador freeware das  

linguagens  C,  C++  e  C#.  É uma opção de fácil utilização e aprendizado para usuários 

novos. Dev-C++ é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE - Integrated 

Development Environment) para programação na linguagem C/C++. Ele usa a 

porta Mingw do GCC (GNU Compiler Collection) como seu compilador.  

O programa cria executáveis nativos no Win32, console ou GUI. Dev-C++ também 

pode ser usado juntamente com o Cygwin. Dev-C++ é gratuito e de código aberto e é 

totalmente escrito em Delphi. 

Na escolha desse software levaram-se em consideração os seguintes critérios: 

a) Navegador de classes, 

b) Recurso de completar códigos, 

c) Navegador de depuração de variáveis, 

d) Editor com destaque de sintaxe personalizável, 

e) Suporte a modelos para criação dos seus próprios projetos, 

f) Edição e compilação de arquivos de recursos, 

g) Gerenciador de Ferramentas, 

h) Suporte a impressão, 

i) Facilidades de encontrar e substituir, 

j) Gerenciador de pacotes para facilitar a instalação e adição de bibliotecas, 

k) Lista de coisas a fazer, 

l) Janela de CPU. 

Para implementação dos algoritmos utilizou-se a linguagem de programação C com 

comandos de entrada e saída (printf e scanf) das bibliotecas Stdio.h e Math.h. Com isso 

podem ser realizados diversos tópicos aritmética do ensino fundamental, tais como: 

 Operações fundamentais da matemática(adição, subtração, multiplicação e 

divisão), 

http://www.baixaki.com.br/site/detail37906.htm
http://www.baixaki.com.br/site/detail41262.htm
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 Média aritmética, 

 Potenciação e radiciação, 

 Porcentagem. 

3.2 Interpretação dos dados 

A fim de testar a hipótese de que com a utilização de uma tecnologia computacional 

seria possível desenvolver uma prática de ensino para que os alunos conseguissem da 

significado ao conceito dos problemas aritméticos, reduzindo a preocupação com técnicas de 

cálculos, elaborou-se uma sequência de ensino para ser resolvida. 

A sequência compõe-se de quatro atividades. 

1. A primeira delas tem por objetivo apresentar os conceitos básicos na resolução de 

problemas da aritmética através de situações relacionadas com o conceito das 

operações fundamentais. Foram elaboradas questões para que os alunos 

resolvessem problemas de maneira tradicional, utilizando o conhecimento prévio, 

e depois passassem para o programa de computador elaborado a partir da 

resolução. 

2. Na segunda atividade, houve a preocupação em trabalhar com a construção do 

problema que envolvesse média aritmética. As questões também foram feitas para 

serem resolvidas no ambiente computacional através de programas da linguagem 

C objetivo de que os alunos, com visualização e simulação, começassem a 

comparar a resolução realizado de forma tradicional e no ambiente computacional. 

3. Na terceira atividade, trabalhou-se o conceito de potenciação e radiciação, com os 

mesmos objetivos das atividades anteriores em relação aos alunos. 

4. Na quarta atividade, institucionalizou-se o conceito de porcentagem, pela 

construção e resolução de problemas estudados em sala de aula. Com os mesmos 

objetivos das atividades anteriores em relação aos alunos. 

As atividades da sequência foram pensadas e idealizadas para contribuir com a 

resolução dos problemas aritméticos. Após a realização de cada uma será feita uma 

institucionalização dos conceitos envolvidos. Dessa forma, as atividades, em sua maioria, 

seriam baseadas na construção dos algoritmos com foco principal na resolução do problema 

proposto. 

Toda a aprendizagem pretendida na sequência de ensino foi baseada na construção de 

esquemas mentais e no ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição. As questões 
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foram elaboradas com a preocupação de desequilibrar, motivar e manter o interesse dos 

alunos. Todas elas foram desenvolvidas com uma preocupação de ser uma abordagem 

construcionista, com predominância do aspecto conceitual, sem, contudo relegar as 

habilidades e técnicas de cálculos aritméticos. 

O envolvimento do aluno nas atividades da sequência foi ultrapassar o papel passivo, 

de escutar, ler, decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos do professor e tornar-se o agente 

da produção do seu conhecimento. 

No desenvolvimento das atividades poderão surgir algumas dificuldades referentes ao: 

• conteúdo matemático; 

• uso do computador; 

• manipulação do software; 

• mudança do paradigma ensino e aprendizagem. 

As dificuldades que surgiram foram tratadas pelo professor pesquisador, juntamente 

com os alunos. 

Os alunos foram informados que poderiam, durante a resolução das questões, utilizar 

também lápis e papel, se fosse necessário. 

A seguir apresento uma breve análise das atividades. 

 

Atividade de ambientação  

Escreva o local onde você encontra-se agora e que tipo de material didático você está 

utilizando para escrever.  

__________________________________________________________________________ 

Com seu conhecimento prévio em matemática, escreva utilizando lápis e papel um número 

qualquer. 

__________________________________________________________________________ 

Leia o número para seu grupo. 

__________________________________________________________________________ 

Exiba o número para o outro grupo. 

__________________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações. 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   
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Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei num número int num1; 

Escrevi o número printf (" Escreva um numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Exibo meu número para todos printf("\nO número digitado foi de 

%i.", num1);          

Fim getchar(); 

} 

 

Refaça a atividade agora escrevendo três números inteiros. 

___________________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em três número int num1, num2, num3; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva um numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o segundo 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num2); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o terceiro número printf (" Escreva o terceiro 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num3); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Exibi os números para todos printf("\nOs números digitados 

foram de %i.", num1, num2, num3);          

Fim getchar(); 

} 
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O objetivo dessa atividade foi ambientar e familiarizar os alunos com alguns 

comandos do software que foram utilizados. O intuito foi comparar o ambiente de 

desenvolvimento com o ambiente natural, deixando o alunos  a vontade tirando o stress de 

explicar toda complexidade de cada comando do programa de computador. 

Primeira atividade  

Adição 

Agora escreva dois números e faça a adição de um pelo outro, utilizando o seu conhecimento 

prévio.  

Resposta:__________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em dois número int num1, num2; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva um numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o segundo 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num2); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Somei os números             Soma = num1 + num2; 

Exibi os números para todos printf("\nOs números digitados 

foram de %i e %i o resultado foi %i.", 

num1, num2, soma);          

Fim getchar(); 

} 

 

Problemas propostos: 

1. Para comemorar o aniversário de Paulo, sua mãe comprou 160 latinhas de refrigerante. 

Dias antes da festa o avô de Paulo comprou mais 145 latinhas de refrigerante sabor 

laranja. Quantas latinhas foram compradas para o aniversário de Paulo comprou? 

Resultados: 
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Tradicional_________________________________________________________________

No ambiente computacional___________________________________________________ 

2. Comprei 20 livros e depois comprei mais 13. Quantos livros eu comprei ao todo?  

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

3. Gastei R$ 500,00 do que possuía e ainda fiquei com R$ 600,00. Quanto eu tinha?  

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

4. Um funcionário foi admitido numa empresa aos 14 anos e aposentou-se após 43 anos 

de trabalho. Qual a idade desse funcionário ao se aposentar?  

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

Subtração 

1. Agora escreva dois números e faça a subtração de um pelo outro 

Conhecimento prévio.  

Resposta:___________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em dois número int num1, num2, subtracao; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva um numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o segundo 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num2); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Subtrai os números             subtracao = num1 - num2; 

Exibi os números para todos printf("\nOs números digitados 

foram de %i e %i o resultado foi %i.", 
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num1, num2, subtracao);          

Fim getchar(); 

} 

 

Problemas propostos: 

1. Ao pagar R$ 400,00, liquidei uma dívida de R$ 1000,00. Quanto já havia pago dessa 

dívida?  

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

2. Vovó recebeu 36 rosas. Uma dúzia foi mandada pelos netos e as outras pelos filhos. 

Quantas rosas mandaram os filhos?  

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

3. Comprei 9 revistas. Já li 5. Quantas revistas ainda tenho para ler?  

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

4. Que idade terá, em 2014 uma pessoa que nasceu em 1992?  

Tradicional________________________________________________________________ 

No ambiente computacional__________________________________________________ 

5. Vendi uma mercadoria por R$ 175,00 com lucro de R$ 24,50, quanto paguei?  

Tradicional________________________________________________________________ 

No ambiente computacional__________________________________________________ 

Multiplicação 

Agora escreva dois números e faça a Multiplicação de um pelo outro 

Conhecimento prévio_________________________________________________________ 

Resposta:___________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em dois número int num1, num2, multiplicacao; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva um numero"); 
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Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o segundo 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num2); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Multiplicação os números             Subtracao = num1 * num2; 

Exibi os números para todos printf("\nOs números digitados 

foram de %i e %i o resultado foi %i.", 

num1, num2, multiplicacao);          

Fim getchar(); 

} 

 

Problemas propostos: 

1. Um livro tem 82 páginas com 35 linhas em cada uma. Quantas linhas têm este livro?  

Resultados: 

Tradicional_______________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

2. Na volta ela resolveu revelar as fotos de sua incrível viagem. Paulinha colocou 12 

fotos em cada página do álbum. O álbum com 45 páginas ficou completamente cheio. 

Quantas fotos Paulinha colocou no álbum? 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

3. Em uma caixa existem 12 ovos. Quantos ovos existem em 24 caixas? 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

4. Uma sala teatral será construída em uma escola para as apresentações de final de ano. 

A sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas. Quantas 

pessoas poderão ser convidadas para a festa de final de ano, no intuito de que todas 

permaneçam sentadas? 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional_____________________________________________________ 

Divisão 
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Agora escreva dois números e faça a divisão de um pelo outro. 

Conhecimento prévio.  

Resposta:___________________________________________________________________ 

 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em dois número int num1, num2, divisao; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva um numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o segundo 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num2); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Dividi os números             divisao = num1 / num2; 

Exibi os números para todos printf("\nOs números digitados 

foram de %i e %i o resultado foi %i.", 

num1, num2, divisao);          

Fim getchar(); 

} 

 

Problemas propostos: 

1. A escola Edite Porto levará seus 895 alunos para uma viagem e para isso alugará 

vários ônibus. Em cada ônibus cabem no máximo 50 pessoas, quantos ônibus a escola 

irá alugar? 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

2. Maria deseja distribuir 6 canetas coloridas entre 3 colegas de escola, de forma que 

todos recebam a mesma quantidade. 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 
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No ambiente computacional___________________________________________________ 

3. Paulo tem 12 pirulitos e deseja dividir em quantidades iguais com seus colegas, Pedro, 

João e Mateus. Quantos pirulitos cada um receberá? 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

4. Mariana precisa colocar 10 empadinhas em 2 caixas. Quantas empadinhas Mariana 

colocará em cada caixa? 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

 

Segunda Atividade 

Média Aritmética 

 

Agora escreva dois números e tire a média aritmética de um pelo outro. 

Conhecimento prévio. 

Resposta:_____________________________________________________________ 

 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em dois número int num1, num2, media; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva um numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num1); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o segundo 

numero"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &num2); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Somei e dividi por dois os números             media = (num1 + num2)/2; 

Exibi os números para todos printf("\nOs números digitados 

foram de %i e %i o resultado foi %i.", 
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num1, num2, media);          

Fim getchar(); 

} 

 

1. Funcionários possuem os seguintes salários: R$ 500,00; R$ 600,00. Qual é a média 

Salarial? 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

2. A avó de Carlos gastou na panificadora R$ 34,00 e 102,00 R$ no mercadinho. Qual o 

valor médio gasto pela avó de Carlos? 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

3. Durante o inverno no sul do país foram registradas em 2 dias, exatamente às 6:00 da 

manhã, as seguintes temperaturas: 3° e 5° Graus. Qual foi a temperatura média 

registrada nesses dias? 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

4. Durante dois meses Paulinho conseguiu juntar certa quantia em dinheiro referente à 

sua mesada mensal. Veja os valores guardados por Paulinho: R$ 34,00 e R$ 32,00. 

Determine o valor médio mensal guardado por Paulinho 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

 

Terceira atividade 

Potenciação e radiciação 

Escreva um número qualquer, escreva um expoente e resolva a potência desse número.   

Conhecimento prévio.  

Resposta:___________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 
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Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h> 

#include <math.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em um número e um expoente int base, expoente, potencia; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva base"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &base); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o segundo número printf (" Escreva o expoente"); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &expoente); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Somei e dividi por dois os números             potencia =pow (base, expoente); 

Exibi os números para todos printf("\nO resultado da potencia eh 

%i.", potencia);          

Fim getchar(); 

} 

 

Resolva as potências: 

a) 2¹= 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

b) 2º= 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

c) 3²= 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

d) 9³= 

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 
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A radiciação que é a operação inversa da exponenciação. 

Escreva um número qualquer, escreva um expoente e resolva a raiz quadrada desse número.   

Conhecimento prévio.  

Resposta:___________________________________________________________________ 

 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h> 

#include <math.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em um número; int radicando, raiz; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva o radicando "); 

Li o n. para o grupo scanf ("%i", &radicando); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Somei e dividi por dois os números             raiz =sqrt (radicando); 

Exibi os números para todos printf("\nO resultado da raiz eh 

%i.", raiz);          

Fim getchar(); 

} 

 

Resolva as raízes quadradas: 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

a) 4 = 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional____________________________________________________ 

b) 9  

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

c) 49 = 
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Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

d) 25 = 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional____________________________________________________ 

 

Quarta atividade 

Porcentagem. 

Escreva um número qualquer e dê certo percentual a esse número.   

Conhecimento prévio.  

Resposta:___________________________________________________________________ 

Descrevendo as ações: 

No papel: No computador: 

Local:  

           Escritório de Informática 

#include <stdio.h> 

#include <math.h>   

Material didático: 

                             Papel e lápis 

main ( ) { 

Pensei em um número e num percentual; foal num, porc, resultado; 

Escrevi o primeiro número printf (" Escreva o numero "); 

Li o n. para o grupo scanf ("%f", &num); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Escrevi o percentual printf (" Escreva a pocentagem "); 

Li o n. para o grupo scanf ("%f", &porc); 

Revisei o que escrevi             fflush(stdin); 

Somei e dividi por dois os números             resultado =num * porc 

Exibi os números para todos printf("\nO resultado eh %i.", 

resultado);          

Fim getchar(); 

} 
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Ex: 1 - Suponhamos que um produto que custe R$ 178,00 sofra um acréscimo de 15%. 

Qual o valor final do produto? 

Resultados: 

Tradicional__________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

Ex: 2 - Um produto, cujo valor original era de R$ 250,00, teve um desconto de 8%. 

Qual foi seu valor final?   

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

Ex: 3 - Um produto, cujo valor original era de R$ 670,00, teve um desconto de 58%. 

Qual foi seu valor final?   

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

Ex: 4 - Um produto, cujo valor original era de R$ 455,00, teve um desconto de 18%. 

Qual foi seu valor final?   

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional___________________________________________________ 

Ex: 5 - Um produto, cujo valor original era de R$ 550,00, teve um desconto de 80%. 

Qual foi seu valor final?   

Resultados: 

Tradicional_________________________________________________________________ 

No ambiente computacional____________________________________________________ 

 

CAPÍTULO IV – Análise e resultados 

4.1 Caracterizar a escola e os participantes 

 

Escola Municipal Edite Porto, da cidade de Canhotinho-PE, tem seu ensino voltado 

aos anos finais do ensino fundamental e, também integra programas de ensino de jovens e 
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adultos. Seu Laboratório de Informática nos proporcionou todo o aparato necessário para a 

elaboração das atividades. 

Todos os alunos que participaram são alunos matriculados na escola. Trabalhamos 

com dois grupos de quatro alunos e com dois alunos de cada ano. Apesar da escola possuir 

Laboratório de Informática os alunos que participaram do projeto não tinham, ou possuíam 

pouco conhecimento em Informática. 

     A aplicação se fez em quatro sessões de três horas de duração cada. Os grupos de 

quatro alunos, durante a realização das atividades, foram observados por mim e pelo professor 

da disciplina de Matemática. Todas as sessões se realizaram no Laboratório de Informática da 

Escola, no período noturno fora do horário normal de aulas. 

 

4.2  Uso do pensamento computacional pelos alunos no ensino-aprendizagem 

 

As atividades foram pensadas e idealizadas para contribuir com a construção do 

conceito de resolução de problemas aritméticos. Após a realização de cada uma foi feita uma 

institucionalização dos conceitos envolvidos. Dessa forma, as atividades, em sua maioria, 

foram baseadas na elaboração do programa com foco principal na construção do significado 

da Aritmética. 

Toda a aprendizagem pretendida na sequência de ensino está baseada na construção de 

esquemas mentais e no ciclo descrição – execução – reflexão – depuração - descrição, 

entretanto as atividades desenvolvidas no computador, foram realizadas no ambiente de 

desenvolvimento Dev-C++.  

Todas as atividades foram desenvolvidas com uma preocupação de ser uma 

abordagem construcionista, com predominância do aspecto conceitual, sem, contudo, relegar 

as habilidades e técnicas de resolução de problemas aritméticos. 

O envolvimento do aluno nas atividades da sequência foi de ultrapassar o papel 

passivo, de escutar, ler, decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos do professor e tornar-se o 

agente da produção do seu conhecimento. 

4.3  Aplicação e análise dos resultados 

Neste tópico apresenta-se uma análise sucinta das respostas dos grupos, assim como as 

institucionalizações e discussões feitas durante a aplicação das atividades. 
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A utilização do computador, na atividade de ambientação, foi um fator que ajudou a 

realização do trabalho, a partir daí os alunos tiveram conhecimento dos principais comandos 

do software. No decorrer do desenvolvimento das outras atividades, os alunos foram 

interagindo com o software e dominando os comandos básicos. 

Após esse estágio, o foco das atividades foi a interpretação dos resultados. O 

computador/software passou a ser uma ferramenta a serviço de uma aprendizagem, em que 

ele não era o elemento principal, mas sim o trinômio: aluno – computador – 

professor/mediador. 

Nas aplicações das atividades, houve a participação de um monitor e do professor de 

Matemática, anotando as perguntas e observações dos alunos. O papel do professor 

pesquisador foi de observador, mediador, motivador, questionador e facilitador da 

aprendizagem. Devido à disposição dos computadores e as dimensões muito grandes do 

laboratório de informática, não foi possível gravar as discussões dos alunos. 

Numa análise global, as atividades com o conhecimento prévio e do conhecimento 

computacional (apêndice) foram bem aceitas pelos alunos. Eles as consideraram interessantes, 

inovadoras, motivadoras, desafiadoras despertando o desejo de aprender o “por quê” do 

conceito matemático e o seu desenvolvimento histórico.  

Nas falas apresentadas a seguir, observou-se que o significado atribuído pelos alunos 

às atividades por meio do computador é de inovação e de descoberta. São ressaltados os 

aspectos lúdicos de se aprender com o computador, a possibilidade de visualização do 

conceito matemático, do fazer e do modificar parâmetros para a compreensão dos conceitos e 

construção de significados. 

A institucionalização que encerrava cada atividade, concluía e formalizava o conceito 

desenvolvido. Ela era um instrumento norteador para um repensar do professor sobre o 

desenvolvimento da atividade, sua postura de professor pesquisador e sobre a aprendizagem 

dos alunos. 

O ponto principal que a aplicação da sequência procurou modificar, foi de passar de 

um ensino que privilegia técnicas e fórmulas (algoritmos) que valoriza conteúdos, para um 

ensino focado na compreensão e significação dos conceitos. 

Esta mudança de foco fica evidenciada nas considerações dos alunos citados e na 

análise dos resultados abaixo, como mostra-se a seguir: 

“Nossa! Foi muito legal aprender matemática no computador fica bem mais 

divertido.” 
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Para acompanhar o desenvolvimento e a significação da resolução dos problemas 

propostos, analisou-se, separadamente, as respostas de dois grupos: grupo1: Vitória-Luciana-

Lúcia-Fernanda e grupo2: Luiz-Carlos-André-Carla (nomes fictícios), com o objetivo de 

termos uma visão global das concepções, conjecturas, validações, desenvolvimento do 

pensamento matemático, aplicação de conceitos matemáticos básicos em novas situações-

problema e o surgimento de redes de conhecimento favorecido pela utilização do computador 

no ensino e aprendizagem. 

4.4 Descrição dos resultados 

Atividade de ambientação 

O objetivo dessa primeira atividade é ambientar e familiarizar os alunos com alguns 

comandos do software que foram utilizados. O intuito é comparar o ambiente de 

desenvolvimento com o ambiente natural, deixando os alunos a vontade tirando o stress de 

explicar todo complexidade de cada comando de um programa de computador. 

A totalidade dos grupos aceitaram essa comparação entre os ambientes e alguns 

fizeram questões a respeito do idioma em que estava escrito os comandos. 

As questões feitas pelos grupos foi: Por que essas palavras estão escritas em inglês? 

Houve algumas discussões entre os grupos, sobre a origem dos comandos utilizados da 

linguagem C. Para não complicar mostrou-se que o objetivo não era explicar a complexidade 

de cada comando e que eles fizessem apenas a comparação entre os ambientes. 

Grupo1: assimilou bem a explicação e resolveu a primeira questão, mas teve 

dificuldades de modificar o programa na resolução da segunda questão. 

Grupo2: também assimilou o que foi explicado e fez comparação entre os ambientes e 

refez a atividade e modificou o programa e pode executar conferindo suas respostas. 

Primeira atividade – Operações fundamentais 

Nesta segunda atividade foi apresentado aos alunos problemas envolvendo as 

operações fundamentais, primeiro eles utilizaram o seu conhecimento prévio na resolução dos 

problemas sem se preocupar com fórmulas ou qualquer regra matemática. Depois 

descreveram como resolveram o problema a partir da descrição foi criado um programa de 

computador e eles conferiram o resultado no ambiente computacional. 

Essa  atividade nenhum dos grupos  apresentou dificuldades em resolver as questões 

utilizando-se de seus conhecimentos prévios, souberam descrever no papel suas resoluções. A 



47 

 

partir daí criou-se um programa para que eles resolvessem a primeira questão que envolvia 

adição e eles conseguiram executar com sucesso. O grupo1 não soube modificar o programa 

para a resolução das demais operações, já o grupo dois modificou e executou com sucesso. 

Segunda Atividade 

Nesta atividade foi apresentado problemas que envolveram Média Aritmética. O grupo 

1 soube resolver os problemas utilizando o conhecimento prévio, mas não conseguiu 

descrever no papel como resolveu-as e não conseguiu modificar o programa. O grupo dois 

conseguiu resolver todas as questões, mas também não conseguiu modificar o programa para 

conferir suas respostas. 

Terceira Atividade 

Nesta atividade foram apresentados problemas envolvendo potenciação e radiciação. 

Ambos os grupos apresentaram dificuldades nas questões que envolveram radiciação, 

dificuldades sanadas após explicação do professor de Matemática. Conseguiram resolver 

todas as atividades e também conseguiram modificar o programa para resolver radiciação que 

implementei para resolver os problemas de potenciação. 

Quarta Atividade 

Esta foi a última atividade da sequência de ensino e os alunos já apresentavam certo 

controle do ambiente o professor de Matemática deu uma aula sobre porcentagem, 

conseguiram resolver as questões, descreveram as respostas no papel, a partir dos outros 

programas que já tinham trabalhados o grupo2 conseguiu modifica-los resolveu as questões. 

O grupo1 teve dificuldades, mas, conseguiram depois de explicações do monitor. 

4.5 Relato do contexto da aplicação 

Num primeiro momento esperava-se que houvesse insegurança por parte dos alunos 

diante das questões e, principalmente, em relação à utilização do computador. Entretanto, ao 

explicar as atividades, que não tinham o objetivo de atribuir notas, percebeu-se que os alunos 

tornaram-se participativos e motivados, fazendo questionamentos e buscando resoluções das 

questões. 

Durante a aplicação das atividades, os alunos adquiriram um vocabulário pertinente ao 

conceito de problemas aritméticos. Na sequência de ensino o aluno desenvolveu a ação de 

pensar, raciocinar, atuar, agir, refletir, trocar ideias com os colegas e constatou-se a 

construção do conceito aritmético nas operações e pela média, potenciação, porcentagem e 
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radiciação, tornando estes significativos para sua aprendizagem. Construiram uma relação do 

pensamento matemático com o pensamento computacional, utilizando o programa proposto, 

fazendo relação entre os dois pensamentos.  

Constatações Finais 

As respostas dos grupos e as discussões durante a aplicação das atividades permitiram 

verificar que o objetivo da pesquisa foi alcançado, considerando algumas conclusões que 

serão apresentadas a seguir. 

Num primeiro momento, os alunos se sentiram motivados diante das questões e, 

principalmente, em relação à utilização do computador. 

Um dos aspectos fundamentais que ocorreu, durante a realização das atividades, foi a 

predominância da fala, cuja importância foi verificada na elaboração de hipóteses e 

conclusões entre os elementos dos grupos e alguns momentos entre o grupo. Todas atividades 

foram compostas de questões abertas, possibilitando aos alunos justificarem as respostas. 

Houve possibilidade de acompanhar a evolução deles na construção do conceito. 

Constatou-se que os alunos possuem “procedimentos/raciocínios” firmemente 

sedimentados. Constatou-se a tendência de estender uma conclusão válida de um caso a 

outros casos, em que  pudessem não ser válidas. Durante as plenárias, discutiu-se sobre o 

prejuízo que isso poderia causar na generalização, para a construção de seus conhecimentos. 

Nas institucionalizações ocorreram diálogos durante as atividades que forneceram as 

concepções dos alunos e os desequilíbrios causados pela aplicação das atividades. 

Considerou-se que houve um grande ganho com a sequência aplicada, isto é, o aluno pensou, 

raciocinou, atuou, agiu, refletiu, trocou ideias com os colegas e construiu um conceito que 

passou a ter significativo para ele. 

Verificou-se, no final, que as atividades, proporcionaram condições de responder à 

questão formulada na Problemática. Como uma sequência didática utilizando o pensamento 

computacional pode influenciar este quadro do ensino de Matemática. Mostrar-se-ão a seguir 

algumas dificuldades apresentadas pelos alunos nas atividades desenvolvidas: 

Ao comparar as respostas escritas dos grupos com os comentários, constatou-se que 

eles apresentaram dificuldades em expressar-se por escrito utilizando a linguagem 

matemática.  
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CAPÍTULO V - Considerações finais 

Na aplicação do pensamento computacional proposto pelo professor no ensino-

aprendizagem de Matemática, utilizado pelo educando para a solução de problemas, concluiu-

se que o sucesso da aplicação de uma sequência de ensino que utilize o computador para 

construir conceitos matemáticos, de forma mais significativa, necessita do envolvimento dos 

alunos e do professor, respeitando os limites e o ritmo de cada um deles. Como já foi citado 

anteriormente, o papel do professor muda radicalmente. 

Durante a aplicação das atividades analisou-se os usos do pensamento computacional 

pelos alunos no ensino-aprendizagem em ambiente informatizado para solução de problemas, 

destacando como desfios à relação aluno-professor e conhecimento aprendido por meio do 

pensamento computacional que o seu sucesso estava alicerçado na postura de: 

construir um conceito a partir de outro que os alunos já sabiam; 

criar no aluno confiança em suas habilidades e potencialidades; 

não banalizar os erros dos alunos, procurando perceber o que eles não entendiam; 

ter claro que os desafios era uma fonte de motivação para a elaboração do 

conhecimento; 

ter consciência que o conhecimento passa de um estágio de organização de equilíbrio 

para um de desequilíbrio e daí para um novo equilíbrio; 

ter que saber que a aprendizagem é mais significativa e motivante quando o aluno se 

envolve na resolução de uma situação-problema; 

não dar “respostas” durante o processo da atividade, incentivando os alunos a 

procurarem as suas soluções; 

dar “feedback” ao final de todas as atividades desenvolvidas pelos alunos; 

fazer com que os alunos desenvolvam durante as atividades o ciclo descrição – 

execução – reflexão – depuração - descrição; 

ter claro que os conceitos matemáticos não estão isolados entre si e que eles estão 

interligados por meio de uma evolução histórica contínua e permanente; 

saber quais são as dificuldades e os obstáculos de aprendizagem de um conceito 

matemático. 

Assim, buscou-se na pesquisa  fomentar uma reflexão com os alunos sobre o 

pensamento matemático e computacional, ampliando essa aos professores de Matemática que 

acompanharam seus alunos, principalmente os do ensino fundamental, para que refletissem 

sobre a possibilidade de desenvolver um ensino mais significativo e contextualizado. 
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Constatou-se, mesmo não sendo o objetivo da pesquisa, que a maioria dos alunos sabe 

resolver o problema, mas tem dificuldade em descrever o algoritmo, sendo este objeto de 

investigação recomendado para outras pesquisas.  

Desta forma, espera-se que este trabalho possa contribuir para uma mudança 

expressiva e permanente do processo ensino aprendizagem na Matemática básica, utilizando o 

computador como instrumento, transformando o aluno em um agente ativo de sua 

aprendizagem e o professor assumindo uma postura de facilitador da aprendizagem.  
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