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objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi 
aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 
descobriram que era possível ensinar. (FREIRE 1996, p. 23-24). 
 

 
 



 

 

  

 
RESUMO 

 

O presente estudo investiga como se dá a inter-relação do conteúdo de Equações 

Polinomiais com Atividades Estruturadas e a História da Matemática por meio de uma 

sequência de atividades apresentadas num e-book, de modo que o resultado dessa investigação 

resulte numa proposta didática e pedagógica para o ensino de Equações Polinomiais numa 

abordagem histórica por meio do referido e-book. Para tanto, nos fundamentamos em 

pressupostos teóricos e metodológicos da História da Matemática, em Atividades Estruturadas 

e em novas tecnologias, com ênfase na ferramenta e-book. Utilizamos como abordagem 

metodológica a pesquisa qualitativa, visto que o nosso objeto de pesquisa se ajusta aos 

objetivos dessa modalidade de pesquisa. Como instrumentos metodológicos, utilizamos o e-

book como ferramenta síntese da sequência de atividades a ser avaliada, enquanto que os 

questionários, entrevistas semiestruturadas e observação participante tiveram o intuito de 

registrar e analisar a avaliação que os participantes da pesquisa, fizeram das atividades 

estruturadas. O tratamento e análise dos dados colhidos por meio dos questionários foram 

organizados, classificados e quantificados em quadros sintéticos para facilitar a visualização, 

a interpretação, a compreensão e a análise desses dados. Quanto à observação participante, foi 

utilizada para contribuir com a análise qualitativa dos dados quantificados. As entrevistas 

foram transcritas sinteticamente e analisadas qualitativamente. A análise ratificou os nossos 

objetivos da pesquisa e contribuiu para aperfeiçoar, aprovar e indicar o uso do e-book para o 

ensino de Equações Polinomiais. Assim, consideramos que esse produto educacional trará 

importantes contribuições para o ensino desse conteúdo matemático, na Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Matemática-ensino. História da Matemática. Atividades Estruturadas. 

Equações Polinomiais. E-book. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ABSTRACT 

 

The present study investigates how the inter-relationship of the content of polynomial 

equations works with structured activities and with the history of mathematics through a 

sequence of activities presented in an e-book, so that the result of this research will proceed 

will result in a didactic and pedagogic proposal for the teaching of polynomial equations in a 

historical approach via the reported e-book. Therefore, we have considered in theoretical and 

methodological assumptions of the History of Mathematics, in structured activities and new 

technologies with an emphasis on e-book tool. We used as a methodological approach the 

qualitative research, as our research object adjusts to the objectives of this research mode. As 

methodological instruments, we used the e-book as a synthesis tool of the sequence of 

activities to be evaluated, while the questionnaires, semi-structured interviews and participant 

observation were designed to register and analyze the evaluation made by the research, 

participants in the structured activities. The processing and analysis of data collected though 

the questionnaires were organized, classified and quantified in summary tables to facilitate 

visualization, interpretation, understanding, and analysis of these data. As for participant 

observation was used to contribute to the qualitative analysis of the quantified data. The 

interviews were synthetically transcribed and qualitatively analyzed. The analysis ratified our 

research objectives and contributed to improve, approve and indicate the use of e-book for the 

teaching of polynomial equations. Thus, we consider that this educational product will bring 

significant contributions to the teaching of mathematical content, in Basic Education. 

 

Keywords: Mathematics-teaching. History of Mathematics. Structured activities. Polynomial 

Equations. E-book. 
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1 CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Analisar a educação brasileira implica refletirmos sobre o macrossistema constituído 

pelos órgãos competentes, a legislação e as políticas públicas, assim como o microssistema, 

aqui identificado como o espaço escolar.  Neste trabalho, abordamos, de modo breve, o 

macrossistema, mas optamos por examinar mais cuidadosamente o microssistema e 

apresentarmos propostas de ações pedagógicas para serem desenvolvidas nesse lócus. Desse 

modo, refletimos a respeito da prática educativa em relação ao processo de ensino e o que 

podemos propor para intervir neste processo com perspectiva de ressignificação.  

Nos últimos anos, têm nos causado preocupação os resultados do processo educativo, 

em especial, o ensino de Matemática, pois defendemos este ensino como uma possibilidade de 

tomada de consciência, visando à participação efetiva no contexto das relações sociais, 

políticas e econômicas. As debilidades que caracterizam o ensino de um modo geral, em 

especial o público, se constituem em obstáculos maiores, que dificultam a formação de 

sujeitos críticos, reflexivos, participativos e, sobretudo, sedentos de transformações 

necessárias à constituição de uma sociedade justa e igualitária. 

Nesse sentido, corroboramos com Freire (1996) ao abordar os saberes necessários à 

prática educativa, visto que este autor sugere que os professores devem proporcionar ao aluno 

um processo educativo constituído de atividades didáticas e pedagógicas a respeito da 

realidade na qual ele está inserido, de modo que esse aluno possa apropriar-se de 

conhecimentos e usá-los a seu favor e do seu grupo social de modo autônomo e criativo.   

Refletirmos sobre o atual contexto educativo também implica analisarmos o fenômeno 

da globalização e das novas tecnologias da informação e da comunicação, dentre as quais 

destacamos: computadores, vídeos, CD, DVD, PEN DRIVES, MP3, MP4 e E-BOOK. Todas 

essas novas tecnologias têm apresentado grandes desafios, estabelecendo novos paradigmas 

para nortear as relações societárias, principalmente no mundo do trabalho, implicando 

transformações profundas em nossas vidas e exigindo de todos, indistintamente, adequação a 

essas inovações, em especial aqueles que lidam com o ensino.  

Nessa direção, afirma Charlot (2005, p. 148): 

 
[...] Uma educação que leve em conta as evoluções científicas e 
tecnológicas; portanto também uma educação que, juntamente com o acesso 
aos livros (que continuam sendo insubstituíveis), assegure o acesso à 
informática e às redes telemáticas (Internet). [...] Tal educação supõe 
repensar, e frequentemente transformar, muitas das práticas pedagógicas 
atuais.  
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Desse modo, para concretizar essa indicação do autor, entendemos que se torna 

imprescindível repensar e rever a formação do professor, considerando que este é um dos 

principais responsáveis pelo processo educativo formal. Portanto, faz-se necessário investir na 

valorização e atualização desse profissional com vistas à adequada formação do aluno. Essa é 

mais uma tarefa desafiadora, pois os vários segmentos organizados da sociedade cobrarão do 

professor uma prática pedagógica coerente com os valores filosóficos, políticos, econômicos e 

culturais que se coadunem com os interesses de cada grupo que compõe determinado estrato 

social. 

Assim, não basta pensarmos um saber genérico, policlassista e erudito, objetivando o 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo. Entendemos que é legítimo assumirmos 

uma posição ideológica no sentido em que argumenta Freire (1996) uma vez que é preciso 

colocar-se na defesa da classe trabalhadora, expondo as contradições das relações capitalistas 

e apontando a necessidade de apropriar-se do conhecimento para contribuir com a construção 

de uma nova sociedade baseada na solidariedade, no respeito e na igualdade.  

Ainda analisando o atual contexto educativo, constatamos, por meio dos instrumentos 

de avaliação aplicados nos níveis de ensino Fundamental e Médio, resultados insatisfatórios 

conforme apontam os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), da Provinha Brasil, entre outros.  

Observamos também que o ensino ainda tem se pautado em práticas pedagógicas 

pouco eficazes, uma vez que o fazer pedagógico do professor, conforme afirma Ferreira 

(2009, p. 29). 

 
Segue a sequência apresentada nos manuais escolares, e estes são 
constituídos de fatos isolados e definições, de modo que não auxiliam nem o 
professor nem o aluno formular os conceitos básicos das disciplinas que 
compõem o currículo escolar. 

 

Esses conceitos, como ressalta a autora, são encontrados na maioria dos livros 

didáticos e demais manuais de ensino, quase sempre destituídos de contextualização. Esta 

constatação nos leva a refletir sobre a prática pedagógica dos profissionais da educação, em 

especial os professores, e apontar a necessidade de discussões e estudos sistemáticos entre a 

comunidade dos educadores e associações de classe com vistas a redefinir novos rumos que 

permitam, segundo Ramalho; Nuñes; Gauthier (2003), a formação da identidade profissional 

autônoma e crítica que leve o professor a tomar consciência da sua função social, elevando, 

assim, a sua autoestima e tornando-se sujeito ativo para alavancar mudanças necessárias à 

transformação social com base na reflexão da sua própria prática.  
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A necessidade dessa formação citada pelos autores torna-se ainda mais necessária, 

quando se trata do ensino de Matemática, pois, segundo Miguel e Brito (1996, p. 59), “devido 

à tradição positivista de considerar politicamente neutra a atividade matemática, a sua 

dimensão ético-política tem sido pouco explorada nos cursos de Licenciatura em 

Matemática”.  

Desse modo, é imperioso repensarmos o ensino e a aprendizagem da Matemática, 

inovando por meio de pesquisas, formação continuada, participação em eventos, congressos, 

seminários, leitura e discussão a respeito não só das novas tendências, metodologias e 

questões epistemológicas de ensino, mas também dos aspectos políticos e filosóficos 

conforme nos sugere D’Ambrosio (1996, p. 9), quando afirma: 

 
A matemática tem sua dimensão política em vários segmentos, inclusive na 
definição dos currículos escolares. Na definição do currículo da matemática 
escolar, o ensino desta pode ser orientado para preparar indivíduos 
subordinados, passivos, acríticos, praticando-se uma educação de 
reprodução, ou o ensino pode ser orientado para a criatividade, para a 
curiosidade e para a crítica e o questionamento. 
 

Viabilizar essa dimensão política expressa por D’Ambrosio (1996), em nosso 

entendimento, significa mediarmos aprendizagem com significado, ou seja, aquela que 

possibilita uma real aprendizagem dos conteúdos matemáticos, propiciando competência1 

para aplicá-los às demandas do contexto social, político, econômico e cultural. 

 Nesse sentido, Mendes (2009b, p. 94) afirma: 

 

Para efetivarmos um ensino-aprendizagem significativo em Matemática, é 
necessário utilizarmos as atividades históricas, buscarmos no material 
histórico existente todas as informações úteis à condução da nossa ação 
docente e, somente a partir daí, orientar os estudantes à realização de 
atividades.  

 

Corroboramos com o autor, uma vez que para mediar o processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática é necessário, entre outras variáveis, que o docente se aproprie 

do conhecimento matemático do ponto de vista histórico e epistemológico, como condição 

necessária para desenvolver uma eficaz ação docente. 

                                            
1
 Utilizamos o termo “competência” de acordo com o que expressam Nuñez e Ramalho (2004, p.142), 

ao afirmarem: “A competência não é rotina, não é hábito. Ela caracteriza o agir de alguém com poder, 

autonomia, criatividade, que, atuando em situações complexas, tem uma resposta satisfatória para a situação”. 

Esse mesmo significado encontramos nos PCN (BRASIL 2005, p. 18-20). 
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Diante disso, pensamos que é importante apresentarmos instrumentos didáticos e 

pedagógicos para melhorar o ensino e a aprendizagem da Matemática com o propósito da 

compreensão do conteúdo formal tanto do ponto de vista relacional quanto instrumental. A 

respeito do conceito de compreensão, Skemp (1976, p. 9) escreveu: 

Há alguns anos, StiegMellin-Olsen, da Universidade de Bergen, trouxe ao 
meu conhecimento que existem dois significados dessa palavra em uso 
corrente. Ele distingue esses significados chamando-os de compreensão 
relacional e compreensão instrumental. O primeiro significa o que eu sempre 
entendi pela palavra compreensão, e provavelmente a maioria dos leitores 
deste artigo também, ou seja, conhecer tanto como fazer e porque fazer. Até 
recentemente eu não considerava compreensão instrumental como uma 
compreensão. No passado eu descrevi que tal compreensão era como regras 
sem justificativas, sem perceber que, para muitos alunos e seus professores, 
a posse de uma determinada regra e a habilidade de usá-la, era o que se 
entendia por compreensão. Suponha que um professor lembre sua classe de 
que a área de um retângulo é dada por A = B H. Um aluno diz não entender e 
o professor dá-lhe a seguinte explicação: A fórmula diz que para se obter a 
área de um retângulo, multiplica-se o comprimento pela largura. Oh, eu 
entendi, diz o aluno, e continua a fazer o exercício. Agora, se fosse dito a 
ele: Você pensa que entendeu, mas, realmente, você não entendeu, o aluno 
não se convenceria. Claro que eu entendi. Veja, eu tenho todas as respostas 
certas. Esse aluno não ficaria satisfeito com a nossa desvalorização de sua 
realização. Com sua interpretação da palavra, ele realmente entende. 

 

Nesse sentido, de acordo com o autor, entendemos que é necessário que o aluno se 

aproprie do conhecimento de modo a dispor dele como ferramenta disponível para a 

realização de várias atividades, tais como: contagem, medição, seriação, classificação, 

cálculos e demais aplicações. Porém, isto não é suficiente, pois tão importante quanto esse uso 

instrumental é a compreensão relacional que exige conhecer o como fazer e por que fazer, 

pois isso nos leva a estabelecer uma conexão entre os diversos conteúdos matemáticos, assim 

como entre eles e os conhecimentos de outras áreas. 

Assim, referenciados nessa realidade educacional citada e nas contribuições teóricas, 

desenvolvemos, de acordo com Moreira (2004), um produto educacional2 constituído de 

Atividades Estruturadas (FOSSA, 2001) numa abordagem construtivista de ensino 

(RANGEL, 2002). Essas atividades estão organizadas num e-book
3, tendo como eixo 

estruturador a História da Matemática como recurso pedagógico.  

                                            
2 O Trabalho final do Mestrado Profissional em Educação (MPE) deve ser uma pesquisa aplicada, 

descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de natureza educacional, visando à melhoria do ensino 
na área específica, sugerindo-se fortemente que, em forma e conteúdo, este trabalho se constitua em material que 
possa ser utilizado por outros profissionais. (MOREIRA, 2004, p. 131). 

3“Livro eletrônico que se completa em um único volume ou em um número predeterminado de volumes 
e que pode conter textos, gráficos, imagens estáticas e em movimento, assim como sons. Também se nota que é 
uma obra expressa em várias mídias (multimídia: textos, sons e imagens) armazenadas em um sistema de 
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Essas Atividades Estruturadas estão direcionadas ao 3º ano do Ensino Médio, mas uma 

parte delas pode ser aplicada ao Ensino Fundamental. Elas são constituídas de conteúdos de 

Equações Polinomiais e História da Matemática, acrescidas de tópicos articulados da História 

Geral e da Geografia, com vista à contextualização, tomando como referência o trabalho de 

Gutierre (2011). 

 A aplicação dessas atividades foi executada com os professores que ensinam 

Matemática4 em quatro escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, localizadas nas quatro 

zonas em que está dividida a cidade do Natal. Também participaram dessas atividades os 

professores e alunos inscritos no minicurso 65 ministrado na XXIV Semana de Matemática da 

UFRN, intitulado Resolução de equações cúbicas: uma proposta de atividades nas aulas de 

Matemática.  

O objetivo dessas aplicações foi colher informações sobre a avaliação que esses 

profissionais fizeram acerca daquelas atividades, de modo que pudéssemos aperfeiçoá-las 

com vistas a tornar-se um material didático e pedagógico a ser sugerido para o ensino desse 

conteúdo matemático. Inicialmente, havíamos optado por avaliar o nosso produto 

educacional, aplicando-o apenas com os professores participantes da investigação. Porém, 

acatamos a sugestão da Banca de Qualificação no sentido de ampliarmos a nossa pesquisa, 

solicitando aos professores participantes que aplicassem essas Atividades Estruturadas com 

seus alunos. 

 Desse modo, o presente trabalho dissertativo expõe os resultados de uma pesquisa 

resultante da elaboração, aplicação e avaliação de uma sequência de atividades referente ao 

ensino de equações polinomiais, por meio de Atividades Estruturadas, organizadas em um e-

book, mediadas pela História da Matemática, com a pretensão de contribuir com a prática 

pedagógica do professor que ensina Matemática.  

A nossa escolha por essa pesquisa se deve principalmente a quatro razões centrais, a 

seguir descritas sinteticamente: 1) Possibilidade do aluno aprender Matemática com 

significado por meio de Atividades Estruturadas numa abordagem histórica e construtivista; 

2) Exigência da matriz curricular do Ensino Médio; 3) Orientações dos Parâmetros 

                                                                                                                                        
computação. Em suma, o livro eletrônico se explica como uma coleção estruturada de bits que pode ser 
transportada e visualizada em diferentes dispositivos de computação (GAMA RAMÍREZ 2006, p. 12)”. 

 
4
 Utilizamos essa expressão para designar todos os professores que ensinam Matemática, incluindo 

aqueles que são graduados em outras áreas das Ciências Exatas. 
  

5
 No intuito de fornecer mais leveza a leitura, algumas vezes fazermos referência ao minicurso 6, 

ministrado por nós na XXIV Semana de Matemática da UFRN, sem acrescentar o número 6. 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e 4) Nossa experiência como 

educador despertou-nos a necessidade de contribuir com a melhoria do processo educativo. A 

seguir, de modo mais analítico, faremos uma relação entre algumas referências e a nossa 

investigação para argumentarmos acerca das quatro razões expostas. 

A primeira se refere à possibilidade do aluno construir o conhecimento matemático 

com significado, fundamentado na abordagem construtivista da aprendizagem e do ensino, 

por meio de Atividades Estruturadas, superando os mitos quanto às dificuldades em aprender 

Matemática (FOSSA, 2008) e (RANGEL, 2002). Além disso, pensamos que a aprendizagem 

poderá ocorrer de modo interdisciplinar e contextualizado, ou seja, fazendo conexão com 

outras ciências e relacionando com o contexto social, conforme orientam os (PCNEM):  

 

A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, e, 
ao mesmo tempo, evitar a diluição delas em generalidades. De fato, será 
principalmente na possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou 
projetos de estudo, pesquisa e ação, que a interdisciplinaridade poderá ser 
uma prática pedagógica e didática adequada aos objetivos do Ensino Médio 
(BRASIL, 2000, p. 75). 

 

Entendemos que essa proposta é plenamente possível, uma vez que o modo como 

organizamos as Atividades Estruturadas de Matemática aponta na perspectiva de poder 

articular um trabalho conjunto entre os professores de outras disciplinas, em especial, 

História, Geografia e Português, possibilitando, dessa maneira, o desenvolvimento de um 

projeto interdisciplinar.  

No entanto, devido a possíveis dificuldades na aplicação dessas atividades por meio de 

um projeto interdisciplinar, as organizamos de modo que o professor que ensina Matemática 

possa optar por desenvolvê-las independentemente do apoio de um professor de outra área, 

articulando alguns conhecimentos da Geografia e da História para facilitar a compreensão do 

contexto social, político e cultural no qual foi criado o conteúdo matemático. Assim, 

entendemos que o professor pode fazer a contextualização considerando o que destaca 

D’Ambrosio (2001, p. 37) ao afirmar: 

 

Contextualizar a Matemática é essencial para todos. Afinal como deixar de 
relacionar os elementos de Euclides com o panorama cultural da Grécia 
Antiga? Ou a adoção da numeração indo-arábica na Europa como 
florescimento do mercantilismo nos séculos XIV e XV? E não se pode 
entender Newton descontextualizado. 
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De acordo com D’Ambrosio (2001), entendemos que não se deve ensinar a 

Matemática de maneira isolada, ou seja, descontextualizada, pois, assim, ela perde a essência 

da sua criação uma vez que, em nosso entendimento, ela foi produzida para interpretar e 

registrar a realidade por meio de modelos que se aproximem cada vez mais dessa realidade. 

Ainda com relação à contextualização, as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (OCEM), afirmam: 

 

A contextualização não pode ser feita de maneira ingênua, visto que ela será 
fundamental para as aprendizagens a serem realizadas – o professor precisa 
antecipar os conteúdos que são objetos de aprendizagem. Em outras 
palavras, a contextualização aparece não como uma forma de “ilustrar” o 
caminho de um problema, mas como uma maneira de dar sentido ao 
conhecimento matemático na escola (BRASIL, 2008, p.83). 
 

Desse modo, fica evidente a necessidade do professor relacionar o conteúdo específico 

com os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que foram determinantes para a 

existência daquele conteúdo, e, assim, estará possibilitando uma aprendizagem com 

significado.  

Produções teóricas apontam nessa direção, conforme podemos identificar nos relatos 

de Gutierre (2011), ao se referir à maneira como organizou uma sequência de atividades de 

equações do 1º e 2º graus, utilizando a História da Matemática, aplicadas na 8ª série (atual 9º 

ano) do Ensino Fundamental, numa escola pública da cidade do Natal (RN). Assim, afirma a 

autora: “Na busca de fazer com que os alunos, ao visitarem cada civilização, situem-se no 

tempo e no espaço, propomos alguns paralelos, outros transversais, outros apenas 

correlacionados com a resolução de equações”. (GUTIERRE 2011, p. 35). 

Corroborando com esse entendimento, organizamos as Atividades Estruturadas, 

contendo esse direcionamento de tempo, espaço e demais relações transversais entre 

conteúdos das diversas áreas do conhecimento, em especial Geografia, História Geral e 

Matemática, pois entendemos que este modo de articular os conteúdos de ensino contribui 

para desencadear aprendizagem com significado, conforme expressamos anteriormente.   

Nesta mesma direção, Mendes (2009a, p. 76) afirma que: 

 

O uso da história como recurso pedagógico tem como principal finalidade 
promover um ensino-aprendizagem da Matemática que busque dar uma 
ressignificação ao conhecimento matemático produzido pela sociedade ao 
longo dos tempos. Com essa prática, considero ser possível imprimir maior 
motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de aula durante 
nossa ação docente, pois esse modo de conceber o ensino da Matemática 
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pode constituir-se em um dos agentes provocadores de ruptura na prática 
tradicional educativa vivida até hoje nas aulas de Matemática. 

 

Desse modo, de acordo com o autor, fica evidenciado que a nossa opção pela 

utilização da História da Matemática como recurso pedagógico fundamenta-se em 

pressupostos consistentes demonstrando assim, que é possível desenvolvermos uma prática 

pedagógica motivadora, atual e que desencadeie aprendizagem com significado. 

Especificamente, no que se refere ao conteúdo de equações polinomiais, é importante 

destacar que o nosso interesse se justifica pelo fato de que se trata de um conhecimento 

necessário para a resolução de situações problema exigida pelo contexto social com aplicação 

em muitos campos do conhecimento. 

Nesse sentido, assim se expressa Guimarães (2006, p.7): “verificamos que a evolução 

das civilizações, ao longo da história da humanidade, está intimamente ligada à sua 

capacidade de resolver equações”. Concordamos plenamente com o autor, uma vez que 

vamos identificar a aplicação de equações na resolução de situações mais simples como o 

cálculo de superfícies, volumes e juros cobrados no mercado financeiro, até as mais 

complexas aplicações na Engenharia, na Física, na Química, entre outras. 

Nessa direção, percebemos que, por meio deste estudo, foi possível construirmos o 

conhecimento matemático relacionado às Equações Polinomiais com real significado por 

meio das Atividades Estruturadas, organizadas num e-book, utilizando a História da 

Matemática como recurso pedagógico. Consideramos, na construção dessas atividades, que o 

ensino, por meio delas, “pressupõe a possibilidade de levar o aprendiz a uma construção 

constante das noções matemáticas presentes nos objetivos da atividade” (SÁ, 2009, p.18). 

A segunda razão diz respeito ao fato de que a competência algébrica é parte da matriz 

curricular do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conforme consta da fundamentação 

teórico-metodológica do ENEM. (BRASIL, 2005). O conhecimento algébrico constitui-se em 

uma das competências matemáticas que têm sido exigidas anualmente no referido exame. Tal 

fato pode ser constatado, quando consultamos as provas do ENEM aplicadas nos anos 2009 e 

2010. Nelas, verificamos, respectivamente, a incidência de 11,1% e 13,2% das questões 

contendo Equações Polinomiais, evidenciando, desse modo, a importância de propostas que 

contribuam com o ensino e a aprendizagem desse conhecimento matemático (Apêndices A e 

B). 

Ademais, a importância da Álgebra é reconhecida, desde a antiguidade, quando os 

egípcios a empregavam para calcular quantidades desconhecidas por meio do “método de 
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falsa posição” ou “regra de falso”, assim como os babilônios que também a empregavam com 

a mesma finalidade, fazendo os registros em tábuas de argila por meio da escrita cuneiforme. 

Estes últimos povos, inventaram ainda uma técnica para resolver equações do terceiro grau 

(GUTIERRE, 2011).  

Essa autora emprega esse legado, a nosso ver, de modo muito criativo, na organização 

de Atividades Estruturadas para serem utilizadas pelos alunos do Ensino Fundamental. Além 

disso, nos tempos atuais a Álgebra é empregada em larga escala na Modelagem Matemática e 

na resolução de equações de um modo geral, para resolvermos problemas em variados 

contextos. 

Fazendo referência à temática da Modelagem e à respectiva formulação algébrica 

aplicada ao cotidiano, Mendes (2009b, p. 84) afirma: 

 

A modelagem matemática tem sido utilizada como uma forma de quebrar a 
forte dicotomia existente entre a Matemática escolar formal e a sua utilidade 
na vida real, pois os modelos matemáticos são vistos como formas de estudar 
e formalizar fenômenos do dia a dia. 
 

Nessa mesma direção, as (OCEM), Brasil (2008, p. 84) asseguram que: “a ideia de 

modelagem matemática pode ser entendida como a habilidade de transformar problemas da 

realidade em problemas matemáticos e resolvê-los”. Desse modo, as duas citações nos 

permitem afirmar que modelar matematicamente significa adequar as situações problema à 

linguagem e ao simbolismo matemático, resolvendo-as. Para isto, precisamos saber utilizar as 

técnicas algébricas além de outros conhecimentos matemáticos aritméticos e geométricos.  

Os (PCNEM) constituem-se na terceira razão que nos motivou a realizar a escolha por 

tal conteúdo, pois estão explícitas, nas suas orientações, a formação de habilidades6 e 

competências algébricas para a resolução de problemas, além da ênfase atinente à 

interdisciplinaridade, à contextualização e à História da Matemática (BRASIL, 2000). 

No que tange à interdisciplinaridade, encontramos nos PCNs o seguinte: 

 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar 
novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias 
disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um 
determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a 
interdisciplinaridade tem uma função instrumental. (BRASIL, 2000, p. 
21). 

                                            
6 Utilizamos o termo “habilidades” de acordo com o que expressam Nuñez e Ramalho (2004, p.131), ao 

afirmarem: “habilidades são componentes das competências, são recursos mobilizados na solução de situações 
novas, reais, a fim de contribuir para a formação de competências parciais”. 



30 

 

  

 

É neste sentido que entendemos e fazemos uso desse conceito na construção das 

Atividades Estruturadas, pois as organizamos considerando o conhecimento matemático, a 

História da Matemática, a História Geral e a Geografia, articulando esses conhecimentos de 

modo relacional, tal como define Skemp (1976), ao afirmar que a compreensão relacional 

consiste numa rede de conexões que possibilitam a aprendizagem.  

Por outro lado, é importante ressaltar que a contextualização foi também objeto 

presente nas Atividades Estruturadas de acordo com os PCNEM ao afirmar que: 

 

Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro 
lugar, assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e 
objeto. Na escola fundamental ou média, o conhecimento é quase sempre 
reproduzido das situações originais nas quais acontece sua produção. Por 
essa razão, quase sempre o conhecimento escolar se vale de uma 
transposição didática, na qual a linguagem joga papel decisivo. 

  O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado 
permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino 
provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam 
entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. 
(BRASIL, 2000, p. 78). 

 

Nessa direção, procuramos desenvolver o conteúdo de Equações Polinomiais 

considerando essa concepção expressa nos PCNEM, (BRASIL, 2000) e envolvendo, sempre 

que possível, a História da Matemática, evidenciando o espaço, o tempo, a cultura e a 

necessidade da existência daquele conteúdo.  

Todas as atividades foram desenvolvidas por meio de uma linguagem dinâmica e 

interativa propiciada pelo e-book e permeada por uma abordagem construtiva do 

conhecimento, aqui entendida como sendo aquela em que o aluno constrói o conhecimento 

mediado pela ação consciente do professor. 

Dito isto de outra forma, assim se expressa Rangel (2002, p. 14): “o aluno ressignifica 

o conhecimento e nesse sentido o reconstrói, porém num processo conjunto, compartilhado, 

no qual, graças à ajuda que recebe do professor, pode mostrar-se progressivamente autônomo 

e competente”. 

Por último, a quarta razão da nossa escolha foi relacionada à nossa experiência no 

ensino vinculado à rede municipal da cidade do Natal (RN) e em uma universidade particular. 

Nesses espaços, temos verificado, por meio da observação, que os conhecimentos “cotidiano, 

escolar e científico”, assim classificados por Mendes (2009a, p. 87), são ensinados de maneira 
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fragmentada, estanque e sem articulação com as diversas áreas do conhecimento. No caso 

específico do ensino da Matemática, observamos a não apreensão dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, de acordo com a definição de Zabala7 (1998), considerando que 

esses conteúdos devem desenvolver aprendizagens com significado. 

O ensino de Matemática na Educação Básica tem sido objeto de inquietação, pelo seu 

caráter formalista, fragmentado, desinteressante e desvinculado do contexto, ou seja, de 

significado questionável.  Desse modo, procuramos desenvolver a nossa pesquisa no intuito 

de avaliarmos um instrumento didático e pedagógico para o ensino de equações polinomiais, 

utilizando a História da Matemática, por meio de Atividades Estruturadas em um e-book.  

É importante destacar que essas atividades foram direcionadas para o 3º ano do Ensino 

Médio, visto que esse conteúdo é indicado na estrutura curricular para ser abordado nessa 

série. No entanto, parte desse instrumento também pode ser desenvolvida nos 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental.  

Assim, inquieta-nos pensar como o processo de ensino não dá conta do efetivo 

domínio cognitivo desse conhecimento, de tal modo que este elemento nos motivou a 

aprofundar os nossos estudos sobre essa temática, no intuito de contribuirmos para que haja 

um ensino eficaz que desencadeie a aprendizagem com significado. 

Para isto, organizamos as Atividades Estruturadas de maneira que as definições, as 

técnicas, os teoremas, as fórmulas, as relações e resoluções das Equações Polinomiais fossem 

apresentados, sempre que possível, relacionando a História da Matemática, resgatando as 

origens da Álgebra, as contribuições dos babilônios, dos gregos, dos árabes, de Cardano e 

Tartaglia, Briot e Ruffini, D’Alembert, Gauss, Girard, Abel e Galois, entre outros.   

Os conteúdos da História Geral contribuíram com a historiografia e a contextualização 

dos fatos que ocorreram no período da formulação das Equações Polinomiais. Por fim, a 

Geografia contribuiu com a ilustração dos aspectos físicos espaciais, além dos aspectos 

humanos e políticos.  

Diante do exposto, desenvolvemos a nossa investigação tendo como objeto de estudo 

as inter-relações entre o ensino de Equações Polinomiais, Atividades Estruturadas e História 

da Matemática, como recurso pedagógico.  

                                            
7
 “Conteúdo conceitual é aquele que se refere ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

características comuns. [...]. Conteúdo procedimental é aquele que inclui entre outras coisas as regras, as 
técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos – é um conjunto de ações 
ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. [...]. Conteúdo atitudinal 
engloba uma série de conteúdos que por sua vez podemos agrupar em valores, atitudes e normas” (ZABALA, 
1998, p. 42 a 46) 
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Coerente com esse objeto de investigação, nosso estudo teve o seguinte objetivo geral: 

Investigar a inter-relação do conteúdo de Equações Polinomiais com Atividades Estruturadas 

e a História da Matemática por meio de uma sequência de atividades apresentadas num e-

book.   

Para darmos conta deste trabalho, definimos os seguintes objetivos específicos: 

 

� Elaborar uma sequência de Atividades Estruturadas constituídas de 

conhecimentos Matemáticos, História da Matemática e elementos da História Geral e 

da Geografia, organizadas num e-book;  

 

� Aplicar essa sequência de Atividades Estruturadas com professores que 

ensinam Matemática na rede pública estadual de quatro escolas da cidade do Natal;  

 

� Propor aos professores participantes da pesquisa a aplicação dessa sequência de 

Atividades Estruturadas com os seus alunos. 

 
Nosso trabalho dissertativo está organizado em quatro capítulos distribuídos do 

seguinte modo: 

O presente capítulo trata do cenário da investigação, no qual procuramos 

contextualizar e problematizar o sistema educacional brasileiro, destacando em especial o 

ensino da Matemática. Também apresentamos as razões e o objeto de estudo, e, ainda, 

evidenciamos a questão norteadora e os objetivos que pretendemos alcançar.  

Discutimos, no segundo capítulo, a fundamentação teórica que subsidiou o nosso 

trabalho, discutindo questões inerentes à História da Matemática, ao ensino e à aprendizagem 

da Matemática, às Atividades Estruturadas e ao papel do professor. 

A metodologia da pesquisa, o campo empírico, a exposição do instrumento didático e 

pedagógico construído, ou seja, as Atividades Estruturadas, utilizando a História da 

Matemática como recurso pedagógico e a ferramenta e-book como elemento dinâmico, 

interativo e inovador para o ensino, são tratados no terceiro capítulo. 

Na sequência, abordamos, no quarto capítulo, a forma como ocorreu a receptividade 

da proposta pelos professores, a análise, a avaliação e a aceitação que eles apontam das 

Atividades Estruturadas e do instrumento e-book. Além disso, também faremos o tratamento e 

análise dos dados da pesquisa.  
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Por fim, apresentamos as considerações finais, e, em seguida, as referências e os 

apêndices.  

Portanto, entendemos que este trabalho apresenta um instrumento didático e 

pedagógico que poderá contribuir para enriquecer o ensino de Equações Polinomiais, 

desenvolvendo, assim, aprendizagem com significado e possibilitando a aquisição, por parte 

do aluno, de conhecimentos que proporcionem aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver com os outros e finalmente aprender a ser, conforme apontam os quatro 

pilares da educação contemporânea8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Os quatro pilares da educação contemporânea foram discutidos, aprovados e registrados no relatório 

da Reunião Internacional realizada pela UNESCO, na Nova Zelândia, e versam sobre a Educação para o século 
XXI, orientando que educar é mais que aprender a conhecer, é preciso aprender a fazer assim como aprender a 
conviver e aprender a ser (DELORS, 1999). 
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2 INTER-RELAÇAO ENTRE A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E ATIVIDADES 

ESTRUTURADAS DE EQUAÇÕES POLINOMIAIS: UMA PROPOSTA 

TEÓRICA E METODOLÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 Neste capítulo, discorremos a respeito da fundamentação teórica que subsidiou o nosso 

trabalho investigativo, discutindo questões inerentes à concepção de Educação de modo geral 

e da Educação Matemática em particular, a importância da História da Matemática, o ensino 

desta disciplina, as Atividades Estruturadas e o papel do professor que ensina Matemática. 

Apontamos que a formação inicial e continuada do professor que ensina Matemática é uma 

condição essencial para o desenvolvimento eficaz do ensino que proporcionará a 

aprendizagem com significado. 

 

2.1 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

 

A concepção de Educação que defendemos e que está contida no presente trabalho se 

pauta nas ideias de Freire (1996), ao defender uma educação de caráter libertador, que 

impulsiona a formação crítica do aluno com base em ações contextualizadas que permitem 

uma leitura de mundo calcada numa perspectiva de transformação. 

Assim, é importante compreendermos que o conhecimento matemático, a exemplo dos 

demais conhecimentos, segundo a concepção freireana, só faz sentido se estiver a serviço da 

libertação do homem, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e igualitária. 

Pensar assim implica concebermos que a Educação Matemática e a História da Matemática 

podem e devem contribuir para a valorização da dimensão ético-política (D’AMBROSIO, 

1996). 

Concordamos plenamente com esse entendimento, porque é inegável o papel relevante 

que ocupam a ética e a política ao longo da história de todos os agrupamentos humanos, 

constituindo-se em elementos indissociáveis das relações humanas em todos os modos de 

organização social.  

Nesse sentido, corroboramos com D’Ambrosio (1996), ao nos alertar que, quando da 

definição do currículo para o ensino da Matemática escolar, poderemos contribuir para 

formarmos indivíduos subalternos e acríticos, ou orientarmos para uma formação crítica e 

questionadora que capacite o indivíduo a intervir no seu contexto sócio-político, com vista às 

transformações que julgar necessárias.  



35 

 

  

Para viabilizarmos esses pressupostos filosóficos, faz-se necessário aguçarmos a nossa 

competência para trabalharmos o conhecimento matemático científico, relacionando-o com os 

conhecimentos escolar e cotidiano, conforme sugere Mendes (2009a). 

Dito isto, pensamos que é inconcebível um indivíduo adquirir habilidades matemáticas 

para ordenar, classificar, seriar, calcular, quantificar e modelar, entre outras, mas ser 

incompetente para aplicar esses conhecimentos para analisar, criticar e propor alternativas que 

busquem superar a exploração a que está submetido pelas relações laborais.   

Diante da concepção aqui explicitada, defendemos que é tarefa do professor que 

ensina Matemática desenvolver a sua ação didática e pedagógica permeada por conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998), contextualizando-os com vista a 

aguçar a capacidade de criticar, criar, propor e interferir na realidade social, econômica e 

política na qual o aluno está inserido, ou seja, é preciso que esse professor, ao ensinar 

habilidades matemáticas direcionadas para o cálculo, para a modelagem, para a classificação e 

a resolução de problemas, entre outras, o faça indicando atitudes de criticidade para analisar e 

interferir no contexto em que o aluno está situado.   

 

2.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DE EQUAÇÕES 

POLINOMIAIS: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO CONTEXTO DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

No que se refere ao processo de ensino e de aprendizagem, defendemos a ação 

educativa alicerçada numa perspectiva teórica construtivista (RANGEL, 2002), pois 

consideramos que os aspectos relevantes desta abordagem se unem com o nosso objeto de 

estudo, uma vez que organizamos Atividades Estruturadas constituídas de conhecimentos 

matemáticos, História da Matemática, História Geral e Geografia, com o objetivo de mediar à 

construção do conhecimento matemático referente a Equações Polinomiais, por meio de e-

book, concomitantemente com a aquisição de habilidades e competências matemáticas para 

calcular, medir, contar, estimar, modelar e estabelecer relações com outras ciências e o 

contexto social, político, econômico e cultural de modo dinâmico e construtivo.    

Desse modo, corroboramos com Coll, Solé (1996, p. 12), ao afirmarem que 

“necessitamos de teorias que nos sirvam de referencial para contextualizar e priorizar metas e 

finalidades; para planejar a atuação; para analisar seu desenvolvimento e modificá-lo 

paulatinamente em função daquilo que ocorre”. 



36 

 

  

 Nessa direção, entendemos que essa teoria se constitui em importante instrumento 

para nortear o desenvolvimento do ensino que estamos propondo, porque traz na sua gênese a 

concepção de que aprender implica num processo de construção singular, elaborado 

ativamente pelo indivíduo por meio da apreensão do objeto do conhecimento, considerando as 

experiências prévias e o interesse. Assim, aprender implica atribuir significado pessoal. 

Entretanto, essa aprendizagem deverá, por outro lado, tender ao conhecimento cultural 

estabelecido (COLL, SOLÉ, 1996). 

 É importante considerar que esse conhecimento histórico e cultural é resultado da 

ação do homem, logo está sujeito às mudanças e às influências dos diversos contextos 

político, cultural, ideológico e econômico, de modo que o professor, ocupando o papel de 

mediador e facilitador desse conhecimento, será também influenciado por esses mesmos 

elementos. 

Daí a importância do professor pensar, refletir, confrontar continuamente e poder 

apropriar-se de uma concepção construtivista de ensino. Para isso, será fundamental realizar 

estudos e decisões compartilhadas por meio do planejamento coletivo com vistas a fazer 

seleção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, conforme propõe Zabala 

(1998).  

Neste trabalho, optamos pela concepção construtivista expressa por Rangel (2002), por 

entender que ela consegue estabelecer uma estreita relação coerente entre teoria de ensino-

aprendizagem e a prática docente. Nesse sentido, é importante considerar o que afirma essa 

autora, ao se referir às “falsas verdades” do construtivismo: 

 

Partir da realidade do aluno não significa levar em conta ‘apenas’ a realidade 
do aluno. Essa ‘falsa verdade’ do construtivismo ainda é mais séria quando 
se trata de alunos das camadas populares. [...] ‘Partir de’ não significa ‘ficar 
apenas com’. Restringir o acesso dos estudantes de classes populares à 
cultura e a conhecimentos novos porque lhes são estranhos, porque não 
fazem parte do seu contexto social, pode significar restringir-lhes o acesso a 
outro nível social e profissional. (RANGEL, 2002, p. 61-62). 

 

 Nesse sentido, concordamos plenamente com a autora, pois entendemos que devemos 

valorizar o conhecimento do aluno, as suas representações e modos de pensamento. No 

entanto, é imprescindível adentrarmos em outros conhecimentos e contextos diversificados, os 

quais não fazem parte da realidade do aluno, mas que ele precisa apropriar-se para emancipar-

se pessoal, intelectual e socialmente, evitando-se, assim, atitudes acríticas, ingênuas e 

descontextualizadas.  
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É importante considerar ainda o que propõem Faria e Nuñez (2004, p. 47), ao 

afirmarem que para desenvolver o ensino e a aprendizagem de Ciências, na perspectiva 

construtivista, implica apresentar atividades que levem a desequilíbrios, ou seja, ao conflito 

cognitivo, com isto, “produz-se o desequilíbrio dessa estrutura cognitiva”. Pois só diante 

desse estado psicológico é que o indivíduo reage a partir da tomada de consciência do conflito 

no intuito de resolvê-lo, modificando o seu esquema mental anterior, ou não toma consciência 

e permanece no atual estágio intelectual.   

Até aqui, enfatizamos as potencialidades da teoria, no entanto, julgamos importante 

destacar, a seguir, algumas limitações apontadas por Faria e Nuñez (2004, p. 49), que 

merecem a nossa atenção: 

 

A primeira delas diz respeito à permanência de concepções alternativas 
depois de estas terem sido submetidas, de modo sistemático, a conflitos 
cognitivos. [...]. A outra refere-se à natureza das próprias ideias, resistentes 
às mudanças. O construtivismo tem sido entendido e praticado pelos 
professores, de maneira geral, como um ensino a partir das ideias prévias dos 
alunos sem que seja necessário modificar as metas na organização do 
currículo nem a forma de avaliar. As ideias prévias são levantadas, porém 
pouco utilizadas no decorrer da aula, que continua centrada na explicação do 
professor e na consequente avaliação do que foi transmitido. Outra limitação 
diz respeito ao princípio da eliminação ou erradicação das concepções 
alternativas pelo conhecimento científico. 
 

 

Entendemos que é importante refletirmos acerca dessas limitações objetivando superá-

las ou pelo menos minimizá-las, de modo que tenhamos sucesso na aplicação da teoria com 

vistas às aprendizagens com significado. Nessa direção, corroboramos com Crahay (1999 

apud RANGEL, 2002) quando aponta três princípios pedagógicos que devem ser seguidos 

pelos professores como tarefa educativa para estimular o processo de assimilação. 

 O primeiro trata de estimular os alunos a mobilizarem conhecimentos anteriores 

relacionando-os à nova situação. O segundo trata de possibilitar aos alunos a reprodução da 

nova experiência, repetidas vezes, até tornar-se conhecimento automatizado e, por último, o 

professor incentivará os alunos a generalizarem o novo conhecimento para situações 

diferentes.     

Refletindo, ainda, a respeito do processo de ensino e de aprendizagem, concordamos 

com Zabala (1998), ao classificar os conteúdos de ensino em conceituais, procedimentais e 

atitudinais, os quais são divididos parcialmente, como se fossem partes isoladas. No entanto, 
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se integram constituindo-se numa totalidade para desencadear aprendizagens com sentido. O 

fato da existência desta diferenciação é apenas para efeito didático. 

Mas antes de efetuar uma análise diferenciada dos conteúdos, é conveniente 
nos prevenir do perigo de compartimentar o que nunca se encontra de modo 
separado nas estruturas de conhecimento. A diferenciação dos elementos que 
as integram e, inclusive, a tipificação das características destes elementos, 
que denominamos conteúdos, é uma construção intelectual para 
compreender o pensamento e o comportamento das pessoas. Em sentido 
estrito, os fatos, conceitos, técnicas, valores, etc., não existem. Estes termos 
foram criados para ajudar a compreender os processos cognitivos e 
condutuais, o que torna necessária sua diferenciação e parcialização 
metodológica em compartimentos para podermos analisar o que sempre se 
dá de maneira integrada (ZABALA, 1998, p. 39). 

 

Desse modo, é importante destacar que tivemos o cuidado de elaborar as Atividades 

Estruturadas, considerando os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais de modo 

integrado, constituindo uma totalidade conforme a citação acima, pois entendemos que a 

aprendizagem com significado ocorre considerando esse elemento integrador que estabelece 

relação de totalidade.  

 Defendemos que o ensino de Matemática deve ser contextualizado e 

preferencialmente interdisciplinar. Nesse enfoque, devemos considerar as variáveis: cognição, 

afetividade, sociabilidade e principalmente a subjetividade do aluno, uma vez que esta resulta 

das experiências vivenciadas por ele, articuladas com os conhecimentos do cotidiano, escolar 

e científico, conforme enfatiza Mendes (2009a, p. 23-24): 

 

O conhecimento cotidiano, portanto, é implícito, intuitivo, surge 
costumeiramente das necessidades suscitadas no contexto sócio-cultural e 
desempenha um papel importante na organização do conhecimento escolar e 
científico. Neste sentido, a História da Matemática está repleta de exemplos 
que mostram como a invenção de novos códigos linguísticos e símbolos 
mais abstratos foram determinantes, tanto para o desenvolvimento 
matemático posterior como para a definição de qual Matemática deveria ser 
ou não ensinada nas escolas.  

 

Corroboramos com este pensamento, e aproveitamos para ressaltar a afirmação que o 

autor faz referente ao uso da História da Matemática como fonte de conhecimento para o 

desenvolvimento da Matemática e a sua utilização no currículo escolar, pois entendemos ser 

de fundamental importância conhecer as potencialidades que caracterizam a História da 

Matemática em seus aspectos metodológicos, filosóficos ou epistemológicos.  

Ainda segundo Mendes (2009a, p. 76): 
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O uso da história como um recurso pedagógico tem como principal 
finalidade promover um ensino-aprendizagem da Matemática que busque 
dar uma ressignificação ao conhecimento Matemático produzido pela 
sociedade ao longo dos tempos. Com essa prática, considero ser possível 
imprimir maior motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de 
aula durante nossa ação docente. 

 

É, pois, com esse entendimento que defendemos o uso da História da Matemática, ou 

seja, como um recurso pedagógico que contribui para dar sentido ao conteúdo matemático no 

intuito de produzir aprendizagem com significado.  

Nesse sentido, entendemos que é importante destacarmos, a seguir, o que pensam 

alguns educadores matemáticos, historiadores matemáticos e documentos oficiais a respeito 

da História da Matemática como importante área do conhecimento, seja ela relacionada ao 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, ou não.  

Radford (2002) defende o uso da História da Matemática como um recurso útil para a 

compreensão dos processos de formação do pensamento matemático, assim como para 

explorar a maneira pela qual essa compreensão pode ser usada em atividades didáticas na sala 

de aula.  

Desse modo, entendemos que o desenvolvimento e a compreensão do saber 

matemático, difundido por meio da História, fazem com que os estudantes percebam a 

Matemática como uma ciência em construção, e que este saber foi construído de acordo com 

as condições objetivas e necessidades de cada momento histórico.  

Nobre (2004) sugere reflexões importantes acerca da responsabilidade e atenção que 

precisamos considerar quando do estudo da História, pois, segundo ele, há diferentes formas 

de análise dos elementos que fornecem fatos históricos para a História das Ciências e da 

Matemática. 

Esse autor afirma que “é tradição na história do desenvolvimento científico o batismo 

de determinadas teorias com o nome de seu descobridor ou do cientista que teve a maior dose 

de contribuição” (NOBRE, 2004, p. 531). Nem sempre esse batismo é real, pois, em alguns 

casos, foram contemplados erroneamente alguns personagens. Alerta-nos, ainda, que a 

questão é saber se tais “equívocos históricos” foram feitos apenas por falta de conhecimento, 

ou se são interpretações conduzidas. 

Ainda segundo esse autor há três situações que determinam esses equívocos históricos: 

“Informações históricas sem provas concretas, informações históricas distorcidas e 

informações históricas ocultas” (NOBRE 2004). A respeito das duas primeiras situações, 
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entendemos que a própria nomenclatura é autoexplicativa. Entretanto, no que se refere à 

terceira situação, vejamos o que afirma o autor:  

 

A história da humanidade, consequentemente a História das Ciências, está 
impregnada de informações fornecidas por organismos oficiais, cuja 
veracidade está sempre em questão. De tempos em tempos descobre-se que 
determinadas informações que eram tidas como “fonte segura” estavam 
manipuladas, ou incompletas. A igreja, grande detentora do poder durante 
centenas de anos, possui em seus arquivos muitos documentos que, uma vez 
tornados públicos, certamente iriam abalar algumas versões históricas até 
então consideradas verossímeis (NOBRE, 2004, p. 540).  

  

Nesse aspecto, o autor faz menção à grande interrogação que paira sobre o caso 

Galileu Galilei a respeito da aceitação ou não da representação heliocêntrica para o sistema 

planetário e o tipo de punição imputada àquele cientista, diferente da morte na fogueira 

imposta a Giordano Bruno em razão da mesma descoberta.   

Desse modo, Nobre (2004, p. 541) conclui que: 

 

Somente com uma análise crítica, a partir de elementos quantitativos, mas com 
base qualitativa, é que se pode ter clareza sobre a informação adquirida. 
Elementos qualitativos para a análise do fato histórico levam o historiador a 
uma melhor e aprofundada concepção do objeto estudado. E isso pode fazer 
com que ele tenha propriedade sobre interpretação histórica concebida. 

 

Essas informações tratadas por Nobre são muito importantes para o estudo das fontes 

históricas e, no caso específico do nosso trabalho, tivemos o cuidado de considerá-las quando 

da elaboração das Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais, usando a História da 

Matemática, uma vez que selecionamos autores consagrados nesta área do conhecimento, 

conforme pode ser verificado nas referências.  

Miguel (1993) contribui com um importante aporte teórico apresentando 

potencialidades para analisar os diversos modos de utilizar a História da Matemática, quais 

sejam: 1) Fonte de métodos adequados de ensino de Matemática, 2) Instrumento de 

conscientização epistemológica, 3) Fonte de motivação, 4) Instrumento de explicação dos 

porquês e como fonte de objetivos de ensino, 5) Formalização de conceitos, 6) Instrumento de 

resgate cultural e 7) Instrumento que pode promover a aprendizagem significativa e 

compreensiva da Matemática. 

Estudar cada uma das potencialidades explicitadas contribui para compreendermos 

como devemos utilizar a História da Matemática, sobretudo, para selecionarmos quais as que 
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melhor se ajustam aos objetivos de ensino e aprendizagem. Porém, neste trabalho, optamos 

por elucidar sinteticamente aquelas potencialidades que utilizamos para compor as Atividades 

Estruturadas numa abordagem histórica, organizadas em nosso e-book. 

A primeira potencialidade se refere à História da Matemática como fonte de métodos 

adequados de ensino de Matemática. Consiste em refletir sobre o modo como se deve ensinar 

Matemática, considerando as contribuições de Klein (apud MIGUEL, 1993) no que se refere à 

distinção entre método histórico de produção do conhecimento e método de ensino e 

aprendizagem, implícita nesse caso a necessidade da transposição didática, ou seja, discute 

como devemos ensinar os conhecimentos matemáticos produzidos pela humanidade nos 

diversos contextos. 

Embora tenhamos feito uso dessa potencialidade em nossas Atividades Estruturadas, é 

importante destacar que tomamos como referência o entendimento de Gutierre (2011), ao se 

referir a outra variante da História – método, conforme segue: 

 

A nosso ver, um exame detalhado da História da Matemática pode revelar 
diferentes métodos para resolver um mesmo tipo de problema, o que, sem 
dúvida, tem um grande valor pedagógico. Além de ajudar o aluno a 
compreender diversas faces de um mesmo problema, permitirá que 
compreenda o que há de comum nas diversas soluções (GUTIERRE, 2011, 
p. 24-25). 

 

 Desse modo, ao abordarmos um mesmo conteúdo matemático sob enfoques diferentes, 

como fizemos no e-book por meio da resolução de um problema como está no papiro de 

Berlim (Apêndice H – Caderno 2) e o mesmo problema resolvido de acordo com as técnicas 

algébricas atuais, estamos utilizando a História – método conforme define a autora na citação 

anterior. Do mesmo modo, utilizamos a resolução da equação polinomial cúbica pela fórmula 

de Cardano-Tartaglia e pelas relações de Albert Girard (Apêndice H – cadernos 4 e 7). 

Como podemos observar, são caminhos diferentes de tratar determinados conteúdos, e 

proceder assim, em nosso entendimento, significa se aproximar várias vezes do objeto do 

conhecimento na intenção de consolidar aprendizagens com significado. 

A História como instrumento de conscientização epistemológica refere-se a conhecer a 

gênese do conhecimento, neste caso, como se originou o conhecimento matemático. Neste 

sentido, Poincaré (apud MIGUEL, 1993) nos ensina que devemos, por analogia, considerar a 

imaturidade psicológica do aluno e não nos esmerarmos no rigor matemático inicialmente, 

mas gradativamente até que possamos despertar o espírito investigativo. Assim, afirma: 
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Sem dúvida, é duro para um professor ensinar aquilo que não lhe satisfaz 
inteiramente; mas a satisfação do professor não é a única coisa que deve 
ser levada em consideração no ensino; deve-se também preocupar com o 
espírito do aluno e com aquilo que se quer que ele se torne... Mais tarde, 
quando o espírito do aluno, familiarizado com o raciocínio matemático, 
estiver amadurecido, as dúvidas nascerão por si sós e então a 
demonstração será bem-vinda (POINCARÉ apud MIGUEL,1993, p. 41). 

 

Essa potencialidade está presente em nosso caderno de atividade estruturada número 6, 

página 11 do e-book, quando optamos por não exigir do aluno do Ensino Médio a 

demonstração do Teorema Fundamental da Álgebra, uma vez que, para isto, são necessários 

conhecimentos da Matemática superior. Entretanto, apresentamos como sugestão um link com 

a respectiva demonstração para aguçar a curiosidade do aluno conforme expressa a citação 

anterior. 

A potencialidade referente à História como fonte de motivação, embora seja utilizada 

por vários autores de livros didáticos de Matemática, é objeto de crítica por Miguel (1993, p. 

70) ao afirmar: “Se a História, podendo motivar, não necessariamente motiva, e não motiva a 

todos igualmente e da mesma forma, parece-nos que a categoria motivação constitui-se numa 

instância problemática de justificação para a incorporação da História no ensino”. 

Corroboramos, em parte, com esse argumento porque entendemos que a questão da motivação 

está relacionada a um conjunto de variáveis, entre as quais aquelas de ordem psicológica, 

influenciadas pelo contexto, de modo que optamos por incluirmos a História da Matemática 

nas Atividades Estruturadas também com essa finalidade, embora compreendamos que, por si 

só, não garanta motivação. 

Por outro lado, também não dispomos de elementos categóricos que nos permitam 

garantir o que de fato motiva um aluno a aprender Matemática.  Assim, preferimos utilizar a 

História da Matemática também nessa perspectiva motivadora, quando da elaboração e 

aplicação das Atividades Estruturadas, pois entendemos que é papel do professor utilizar os 

instrumentos de que dispõe para procurar motivar, e essa também foi uma intenção do nosso 

trabalho: preparar atividades que motivem, mesmo que não tenhamos a garantia de que isto 

ocorra.  

Por fim, Miguel (1993) aborda a História-Significação utilizada como Instrumento que 

pode promover a aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática e registra a sua 

preferência por essa potencialidade, quando afirma:  
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De fato, para que a História da Matemática possa efetivamente desempenhar 
o papel auxiliar na promoção de uma aprendizagem significativa, não 
podemos jamais nos esquecer de que a rede de significações que envolvem 
as ideias matemáticas é, ela própria, uma construção social, uma vez que não 
só a atividade matemática, como toda atividade humana, é uma experiência 
social construtora de significados (MIGUEL, 1993, p. 113). 

 

Assim, nossas atividades foram elaboradas levando em consideração, também, essa 

potencialidade, uma vez que procuramos contextualizar, sempre que possível, evidenciando 

os aspectos históricos, geográficos, sociais, culturais, econômicos e políticos, corroborando, 

desse modo, com a citação do autor quando evidencia que a Matemática é uma atividade 

humana que está necessariamente permeada por uma rede de significados. 

Fossa (2008), além de defender a História como agente de cognição para o espaço da 

sala de aula, também ultrapassa o âmbito do espaço escolar, defendendo a História como 

importante ferramenta para tratar os conteúdos matemáticos, relacionando-os com a cultura 

do grupo social e ainda destacando a Matemática como parte do patrimônio cultural da 

humanidade. 

Mendes (2009b) defende o uso da História da Matemática como recurso pedagógico 

que contribui para desencadear aprendizagem de maneira significativa. Para isso, propõe o 

ensino de Matemática centrado na investigação. E apresenta a seguinte proposição: 

 

As informações históricas podem ser usadas na geração da Matemática 
escolar desde que o professor consiga inserir em suas aulas uma dinâmica 
experimental investigatória (a pesquisa como princípio científico e 
educativo) através do levantamento e da testagem de suas hipóteses acerca 
de alguns problemas históricos investigados e de atividades manipulativas 
extraídas da História da Matemática. Essa forma de agir em sala de aula 
contribui, sobretudo, para que os estudantes reflitam sobre a formalização 
das leis matemáticas a partir de certas propriedades e artifícios usados hoje e 
que foram construídos em períodos anteriores ao que vivemos (MENDES, 
2009b, p. 91).  

 

 Conforme pudemos identificar na citação, Mendes (2009b) defende o uso da História 

em sala de aula, mas deixando explícita a necessidade de compromisso tanto do professor 

quanto do aluno, a fim de assumirem a condição de investigadores, o que, em nossa opinião, 

exige de ambos uma mudança de paradigma, uma vez que se faz necessário uma construção 

coletiva do conhecimento, além da inovação no papel do professor e do aluno, algo incomum 

na educação básica. 
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Para viabilizar essa proposta, Mendes (2009b, p. 96-112) sugere um modelo para 

organizar as atividades com o seguinte roteiro: “1) O nome de cada atividade; 2) Os objetivos 

das atividades; 3) O conteúdo histórico; 4) O material a ser utilizado nas atividades; 5) A 

operacionalização das atividades; 6) Os desafios propostos nas atividades”. E apresenta, por 

fim, alguns exemplos. 

 Desse modo, entendemos que o estudo criterioso desse arcabouço teórico proposto 

pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras pode não apenas despertar o interesse, mas 

contribuir para preparar os professores dessa área do conhecimento para fazerem uso da 

História da Matemática, seguindo as sugestões dos(as) autores(as), como ferramenta didático-

pedagógica capaz de produzir aprendizagens matemáticas com significado. 

Tomamos esses estudos como referencial, em especial aquele desenvolvido por 

Gutierre (2011) e, a partir deles, construímos as Atividades Estruturadas com as seguintes 

funções: 1) contribuir para a formação do sujeito crítico e reflexivo capaz de utilizar os 

conhecimentos matemáticos em seu contexto social, político, econômico e cultural; 2) utilizar 

a História da Matemática como um recurso pedagógico capaz de contribuir para a 

aprendizagem do conteúdo matemático de Equações Polinomiais; 3) relacionar tópicos de 

História e de Geografia no intuito de contextualizar os conhecimentos da Matemática 

referentes às Equações Polinomiais; 4) capacitar o aluno para identificar e resolver situações 

problema que envolvam equações de graus um a quatro e, finalmente, 5) identificar a 

Matemática como um conhecimento histórico e cultural constituído pelas diversas 

civilizações ao longo do tempo e em contínuo desenvolvimento. 

Conforme discorremos, a História da Matemática pode desempenhar várias funções 

para o ensino e para a aprendizagem da Matemática, as quais são por demais importantes. No 

entanto, em nossas Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais, utilizamos com maior 

ênfase as potencialidades da História em seus aspectos: História – Motivação, História – 

Método, História – Significação e História – Conscientização Epistemológica.  

Gutierre (2011) utilizou enfaticamente as três primeiras potencialidades citadas, 

porque eram coerentes com a proposta desenvolvida pela autora, e nós, a exemplo dela, nos 

identificamos com as mesmas opções, uma vez que seguimos o mesmo modelo. No entanto, 

acrescentamos a quarta potencialidade citada, porque sentimos a necessidade dela, quando 

optamos pela não exigência da demonstração do Teorema Geral da Álgebra apresentado na 

página 11 do caderno 6, do e-book, (Apêndice H).  

O entrelaçamento da abordagem histórica com as Atividades Estruturadas de Equações 

Polinomiais significou um grande desafio, porém, em razão da grande quantidade de 
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informações históricas referentes às equações, foi possível organizarmos as atividades de 

acordo com as nossas expectativas, pois se trata de um conhecimento que se originou e se 

desenvolveu desde a antiguidade por meio da civilização babilônica, por volta do IV milênio 

a.C., quando surgiram as primeiras cidades resultantes da revolução neolítica, conforme 

registros nas tablitas babilônicas (BOYER, 1999). 

Assim, embora tenhamos hoje um fenomenal avanço tecnológico, principalmente com 

forte presença da informática, mesmo assim esse conteúdo de Equações Polinomiais continua 

presente em nossa estrutura curricular, porque é necessário para a aplicação em nosso 

contexto, além de necessitarmos conhecer minimamente as definições e os teoremas para 

sabermos utilizar os aplicativos computacionais. Referindo-se a esta questão, assim se 

expressa Guimarães (2006, p. 8): 

 

É interessante ressaltar que se encontram, hoje em dia, disponíveis no 
mercado, aplicativos computacionais voltados à manipulação algébrica de 
expressões matemáticas. Entre as facilidades trazidas por esses aplicativos 
está a capacidade de resolver equações por métodos algébricos, quando isso 
for possível, ou por ferramentas numéricas, quando essas se tornarem 
necessárias. Assim, esses aplicativos podem ser de grande valia quando 
estivermos lidando com equações. Quando as equações em que temos 
interesse possuem solução analítica, esses aplicativos, via de regra, 
empregam algoritmos bastante semelhantes aos que serão discutidos neste 
texto. Ocorre, porém, que a experiência tem mostrado que as vantagens que 
podem ser auferidas por meio desses aplicativos só se viabilizarão 
plenamente quando o usuário dominar, mesmo que de forma rudimentar, os 
fundamentos do tratamento de equações.  

 

De fato, conforme afirmamos anteriormente, corroboramos com o autor porque é 

importante continuarmos ensinando esse conteúdo de Equações Polinomiais, pois, além da 

necessária aplicação na resolução de situações problema propostas por necessidades do 

contexto, precisamos dominar mesmo que minimamente os fundamentos da resolução de 

Equações Polinomiais, ainda que tenhamos o auxílio da informática. 

Para confirmar esse nosso entendimento a respeito das Equações Polinomiais, 

apontamos a presença desse conteúdo na estrutura curricular do Ensino Médio, nos PCNs, nas 

provas dos vestibulares e no ENEM. Assim, pensamos que fica por demais evidenciada a 

importância de continuarmos a ensiná-lo no atual contexto. 

 

2.3 ATIVIDADES ESTRUTURADAS: CONCEPÇÃO, DEFINIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
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Segundo Skemp (1989), as Atividades Estruturadas possibilitam ao aluno a construção 

do pensamento matemático com base no estágio de desenvolvimento em que esse aluno se 

encontra.  É importante destacar que essa concepção se coaduna com as ideias construtivistas 

de conhecimento prévio e formação de esquemas, ou seja, é preciso considerar quais os 

conhecimentos matemáticos que o aluno já detém e que são necessários para compreender 

novos conceitos, de modo que esse movimento leve à constituição de um novo esquema. 

Nesse sentido, Fossa (2001, p. 67) explicita de modo mais claro e objetivo a ideia de 

Skemp a respeito de esquema, ao afirmar: 

 

Para Skemp, um esquema é uma estrutura de conceitos, ou seja, é a maneira 
em que vários conceitos são relacionados pelo sujeito epistemológico. É 
bastante claro que Skemp não pensa em ‘esquema’ como sendo a estrutura 
geral da mente, pois fala na existência simultânea de vários esquemas. 
Assim, um esquema é a maneira em que certos conjuntos de ideias são 
organizados por várias hierarquias e/ou classificações, é, por assim dizer, 
uma rede de ideias inter-relacionadas. 

 

Considerando que as Atividades Estruturadas são organizadas levando em 

consideração a hierarquia de conceitos e ou classificações, fica evidente que tanto Skemp 

(1989) quanto Fossa (2001) defendem o ensino de Matemática por meio das Atividades 

Estruturadas, entre outros motivos, por entenderem que elas devem ser organizadas 

considerando uma concepção construtivista de ensino e aprendizagem, uma vez que ambos se 

referem aos conceitos de conhecimento prévio e formação de esquemas. 

Fossa (2001, p. 59) expressa sua convicção pelo uso desse instrumento, afirmando: “o 

ensino baseado em Atividades Estruturadas é uma das maneiras mais eficazes de ensinar 

Matemática”. Nós também nos somamos a essa opção, acrescentando, no entanto, a História 

da Matemática, unida incondicionalmente às Atividades Estruturadas, por entendermos que 

essa díade se entrelaça de tal modo que se constitui em um poderoso e eficaz instrumento 

didático e pedagógico.  

Tomando como referência essas citações acerca das Atividades Estruturadas, 

propomos a seguinte definição: é um instrumento didático e pedagógico, construído pelo 

professor, para auxiliar na organização do pensamento do aluno, objetivando garantir a 

aprendizagem matemática com significado. 

Consideramos importante destacarmos alguns aspectos referentes à atividade 

estruturada, segundo Fossa (2001, p. 63): 
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Em primeiro lugar, a atividade deveria ser desenvolvida na sala de aula pelos 
próprios alunos, trabalhando em pequenos grupos. [...] desenvolver a 
atividade através do uso de materiais manipulativos apropriados. [...] fazer 
registro por escrito dos resultados da atividade. Não é necessário, nem 
aconselhável, que o professor imponha uma determinada forma para o 
registro, mas é imprescindível que seja feito. Assim a atividade fica 
completa no sentido de estar munida dos três tipos de representações dos 
conceitos nela desenvolvidos: uma representação física (os materiais 
manipulativos), uma representação oral (a discussão no grupo e, se for o 
caso, apresentação dos resultados ao professor e/ou outros colegas), e uma 
representação simbólica (o registro por escrito).   
 

Concordamos com essa estrutura de Atividade Estruturada definida por Fossa (2001), 

no entanto, nas atividades construídas por nós, referentes a Equações Polinomiais 

direcionadas para os alunos do 3º ano do Ensino Médio, fizemos as devidas adaptações 

considerando o nível de abstração que é peculiar para a faixa etária desses alunos. Assim 

sendo, para evidenciarmos a primeira representação que se refere ao material manipulativo, 

nós utilizamos materiais auxiliares como: computador, calculadora, mapas, mapa-múndi, 

imagens e desenhos virtuais por meio do e-book. 

Já as representações oral e simbólica foram efetivadas de acordo com as nossas 

orientações, incentivando o questionamento, a discussão nos pequenos grupos, o registro das 

aprendizagens e a resolução de questões, de modo que os alunos(as) discutiram o conteúdo 

explicitado e as questões propostas em cada atividade e, por fim, fizeram a representação 

simbólica registrando no caderno de anotações, ou na caixa de diálogo do próprio e-book, as 

questões propostas. 

 

2.4 O PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA: FORMAÇÃO E PRÁTICA 

DOCENTE PARA O ENSINO DE EQUAÇÕES POLINOMIAIS 

 

A realidade evidencia um quadro nada promissor, quando se trata da prática 

profissional do professor, uma vez que constatamos complexos problemas relacionados à 

atividade docente, tais como: baixa autoestima, desprestígio profissional, falta de condições 

de trabalho, ausência de uma política de formação continuada e formação inicial deficitária, 

entre outros problemas que afloram no cotidiano da escola, conforme enfatiza Perrenoud 

(2001, p. 91): 

 
O professor navega à deriva, ou se preferirmos, avança como um 
equilibrista, sem jamais estar certo de ter encontrado um equilíbrio estável, 
tentando conciliar o inconciliável, como misturar água e fogo [...]. O 
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professor é chamado a dominar em tempo real, muitas vezes com urgência, 
numerosos parâmetros que constituem o triângulo pedagógico e didático. 

 

Nessas circunstâncias, defendemos a necessidade de um processo de formação que 

possibilite ao professor compreender a importância do seu trabalho, o papel que deve exercer 

no atual contexto e na sua prática educativa. O nosso fazer deve estar comprometido com uma 

concepção de educação que valorize o aluno, o seu conhecimento e as implicações disso para 

a sua formação, e atuação no contexto social de modo crítico e reflexivo. 

É preciso que o professor se capacite para evitar o ensino de conteúdos fragmentados, 

que ficam distantes da real necessidade do aluno, pois é necessária a tomada de consciência 

profissional de que o trabalho docente deve ser focado no desenvolvimento das habilidades e 

competências do aluno. Isso propicia certa relação entre formação e prática profissional. Por 

outro lado, nada garante que uma formação de qualidade implique numa prática docente mais 

eficaz. No entanto, o objetivo é contribuir para que resultados mais efetivos sejam alcançados 

por meio do investimento na formação de boa qualidade. 

O professor deve desenvolver uma atitude reflexiva a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem. Pensamos que o exercício da reflexão crítica a respeito das práticas e as 

experiências cotidianas viabilizam a formação do professor, como profissional e como ser. 

Para Freire (1996 p. 39), “[...] na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática [...]”. É refletindo acerca da sua prática que 

certamente vai melhorando cada vez mais o seu fazer profissional. 

Desse modo, entendemos que formar educadores de um modo geral e de Matemática 

em particular, com competência e criticidade para atuar nesse contexto globalizado, deve ser a 

meta das autoridades governamentais e das instituições de formação, tendo em vista a 

necessidade de um profissional capaz de lidar não apenas com conteúdos específicos e 

fragmentados, de forma descontextualizada, mas que estabeleça uma relação efetiva entre 

teoria e prática e que possa perceber o aluno como um todo, capaz de agir, interagir e 

modificar a sua realidade com a apropriação do conhecimento em geral e da Matemática em 

particular. Com esse entendimento assim se expressam Ramalho, Nuñes, Gauthier (2003, 

p.80),  

 

[...] implica atividade teórica e prática, numa relação dialética. Uma prática 
constante, baseada na teoria (não exclusivamente na teoria científica, mas 
sim nela), como na teoria que possibilita a transformação do 
objeto/sujeito/contexto nas ações práticas. Na nossa visão teoria e prática são 
componentes da atividade competente, consequentemente, falamos de uma 
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atividade transformadora em suas diferentes dimensões (cognitiva, política, 
afetiva, ideológica, histórica, produtiva, etc.). 
 

 

É nessa direção que defendemos a existência dos cursos de formação, ou seja, que eles 

sejam organizados considerando a relação estreita entre teoria e prática, assim como 

efetivando mudanças curriculares e de atitudes entre todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. 

É necessária a consciência de que ocorreram mudanças profundas no mundo e, 

consequentemente, nas relações sociais. Há novos conhecimentos a adquirir e, assim, tentar 

resolver os problemas que surgem. A escola tem uma função social urgente. Ela precisa se 

preparar para atuar de modo eficaz nesse novo cenário. O contexto atual exige que 

dominemos os conhecimentos para serem utilizados imediatamente. Nesse sentido, os 

contextos histórico, educacional, social, profissional e político exigem das pessoas preparo 

para saberem agir e resolver problemas, buscar estratégias para modificar a realidade, 

melhorar a sua vida pessoal, o seu entorno e, consequentemente, o mundo globalizado. 

A sociedade atual exige conhecimentos cada vez mais utilitários, com sentido real e 

objetivo. Os conhecimentos precisam estar presentes efetivamente na vida do aluno. Assim, a 

formação do professor deve prepará-lo para lidar com esses aspectos, de modo que a ação 

pedagógica desse profissional possibilite a aprendizagem dos alunos para as mudanças 

necessárias.  

É importante entendermos que a capacitação do professor, para atuar de modo eficaz 

nesse contexto, não é obra exclusiva dele. As autoridades governamentais responsáveis pelas 

políticas públicas para a educação devem proporcionar aos professores as condições 

estruturais necessárias para viabilizar tanto a formação inicial quanto a continuada. 

Assim, é imprescindível que o professor que ensina Matemática tenha como centro da 

sua ação didática e pedagógica a preocupação em organizar os conteúdos matemáticos de um 

modo geral, e das Equações Polinomiais em particular, considerando que esses conteúdos têm 

os seus aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, além da necessária 

contextualização, pois entendemos que assim o ensino se desenvolverá possibilitando 

aprendizagens com significado.  
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3 METODOLOGIA: O E-BOOK E DEMAIS INSTRUMENTOS NO CONTEXTO DA 

PESQUISA 

 

Abordaremos, neste capítulo, a metodologia da pesquisa, os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados, o campo empírico e as Atividades Estruturadas, utilizando a História 

da Matemática como recurso pedagógico por meio da ferramenta e-book como elemento 

dinâmico, interativo e inovador para o ensino. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO: CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Nosso estudo utiliza, como abordagem metodológica, a pesquisa qualitativa, visto que 

a problemática, a questão norteadora e a proposta apresentada por meio do e-book, já 

devidamente tratadas nos capítulos anteriores, se coadunam com os objetivos dessa 

modalidade de pesquisa, conforme podemos verificar na seguinte afirmação de Flick (2004, p. 

42):  

 

A pesquisa qualitativa tem por objetivo a compreensão do fenômeno ou 
evento em estudo a partir do interior. Busca-se entender a opinião de um 
sujeito ou de diferentes sujeitos, o curso de situações sociais (conversas, 
discurso, processo de trabalho), ou as regras culturais ou sociais para uma 
situação. 

 

Desse modo, fica evidenciada a coerência da nossa escolha, considerando que estamos 

interessados em avaliar, de acordo com a opinião dos professores e dos participantes do 

minicurso  6 desenvolvido na XXIV Semana de Matemática da UFRN, um produto 

educacional constituído de Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais organizadas 

num e-book, tendo como eixo estruturador a História da Matemática como recurso 

pedagógico. 

Na mesma direção, entendemos que essa investigação guarda coerência com o que 

Minayo (2007) caracteriza como pesquisa qualitativa, ao afirmar: “[...] ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”.  

Desse modo, a escolha dos elementos que compõem a efetivação da pesquisa se 

fundamenta em adequações relevantes e interativas, entre referenciais teóricos, instrumentos 

operacionais e produções de conhecimentos. Neste sentido, buscamos os procedimentos 

metodológicos que condizem com a construção empírica, favorecendo, ao mesmo tempo, o 
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entendimento entre todos que buscam, por meio da pesquisa, crescimento pessoal e 

profissional.  Nessa perspectiva, Laville e Dionne (1999, p.96) consideram que: 

  

Os valores metodológicos são os que fazem estimar que o saber construído 
de maneira metódica, especialmente pela pesquisa, vale a pena seguir os 
meios para nele chegar. Isso exige curiosidade e ceticismo, a confiança na 
razão e no procedimento científico e, também, a aceitação de seus limites. 

 

Alicerçados na assertiva dos autores, fizemos o nosso percurso para a efetivação da 

referida pesquisa com base na definição do espaço empírico e demais elementos enumerados 

a seguir. 

 

3.2 O CONTEXTO EMPÍRICO DO ESTUDO 

 

Para a construção da empiria, optamos pela escola pública como o lócus onde 

encontramos os parceiros e um ambiente adequado que se une com o nosso interesse em 

valorizar a educação pública, procurando intervir com a propositura de recursos 

metodológicos e reflexões acerca do ensino da Matemática, no intuito de melhorar cada vez 

mais esse ensino. 

Direcionamos nossa pesquisa aos professores que ensinam Matemática, porque temos 

verificado, por meio do diálogo com esses profissionais na escola em que lecionamos e nos 

encontros pedagógicos9 com professores de outras escolas, que eles não utilizam os materiais 

didáticos e pedagógicos produzidos pelos programas dos mestrados profissionais, porque não 

têm conhecimento da existência daqueles materiais e/ou não sabem como adquiri-los.  

Assim, fizemos a opção pelos professores da rede pública como o nosso público-alvo 

principal para aplicação da pesquisa, assim como os alunos da graduação, futuros professores 

que participaram do minicurso citado anteriormente. Esperamos que a participação desses 

profissionais na atividade da pesquisa os incentive a utilizar em suas aulas, além das nossas 

Atividades Estruturadas, os produtos educacionais constantes dos bancos de dados das 

bibliotecas dos programas de mestrados profissionais. 

 Também objetivamos colher desses professores uma avaliação das Atividades 

Estruturadas contidas no e-book, de modo que possamos aperfeiçoá-las com vistas a tornar-se 

                                            
9Referem-se aos encontros sistemáticos, organizados bimestralmente pela Secretaria Municipal de 

Educação da cidade do Natal, para realização de atividades de formação continuada, tendo como público-alvo os 

professores que ensinam Matemática na Rede Municipal de Ensino.  
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um material didático e pedagógico que possa ser sugerido como complemento ao capítulo do 

livro didático que trata desse conteúdo matemático. 

 

3.2.1 As Escolas 

 

O espaço institucional dessa investigação foi constituído por quatro escolas estaduais 

públicas do Ensino Médio, localizadas nas quatro zonas da cidade do Natal: Escola Estadual 

Berilo Wanderley (Zona Sul), Escola Estadual Professor Anísio Teixeira (Zona Leste), Escola 

Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti (Zona Oeste) e Escola Estadual Professora Ana 

Júlia de Carvalho Mousinho (Zona Norte). Também constituiu o espaço da nossa investigação 

a XXIV Semana de Matemática da UFRN, por meio do desenvolvimento de um minicurso 

ministrado por nós, na sala 1, do Bloco H, do Setor III (3H1). 

Utilizamos como critério de escolha primeiramente o fato de podermos ter uma 

amostragem que abrangesse todo o município de Natal, considerando, assim, as quatro zonas 

em que está dividida a cidade. Para a escolha da escola em cada zona, levamos em 

consideração o número de alunos e, consequentemente, de professores que ensinam 

Matemática, pois estávamos interessados em avaliar o nosso e-book, dialogando com o maior 

número possível dos professores que compuseram a amostra10, conforme caracterizamos 

adiante. Quanto à escolha pelo minicurso, se deu porque sabíamos que os participantes da 

XXIV Semana de Matemática, em sua grande maioria, são professores que ensinam 

Matemática no Estado do Rio Grande do Norte e/ou alunos da graduação e da pós-graduação 

da UFRN. 

A Escola Estadual Berilo Wanderley (Zona Sul) está localizada no Bairro Neópolis, 

Conjunto Pirangi, na Rua Governador Valadares, S/Nº; criada em 1983, sob Decreto nº 9.935, 

de 30/11/1987. 

A referida Escola está organizada atualmente em três turnos, para atendimento do 

nível da Educação Básica, nas seguintes modalidades: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano no 

turno matutino) e Ensino Médio nos turnos matutino, vespertino e noturno. O Ensino Médio 

modalidade Normal é oferecido à noite, atendendo às turmas de 2º, 3º e 4º anos. Essa 

modalidade ainda existe em razão da necessidade de profissionais para atuarem nas creches.  

                                            
10 Subconjunto da população. (AZEVEDO, 2009, p. 99). 
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Quanto ao Ensino Fundamental (apenas do 1º ao 5º ano), passou a ocorrer a partir de 

1988, por demanda da comunidade, como também para servir de campo de estágio para os 

alunos do Curso Normal. 

A Escola dispõe de um espaço físico constituído de 13 salas de aula, 04 laboratórios 

(sendo 01 de Física, Química e Biologia, 01 de Informática, 01 de Línguas e 01 de 

Matemática), 01 biblioteca, 01 sala de leitura, 01 sala de multimeios, 01 sala de recursos 

multifuncionais, 01 cantina, 01 sala dos professores, 01 sala da equipe técnica, 01 sala da 

direção, 01 secretaria, 01 copa-cozinha, 01 depósito para material esportivo, 01 depósito para 

merenda, 01 ginásio poliesportivo coberto, 13 sanitários, sendo 01 para os professores, 02 

para os funcionários, 05 masculinos e 05 femininos, 01 pátio interno e 01 externo. A 

iluminação é adequada. Já a climatização das salas de aula causa desconforto, uma vez que a 

temperatura ambiente é considerada alta pelos alunos e professores. 

Os recursos materiais e pedagógicos que a Escola dispõe são: quadros de giz e pincel, 

carteiras, mesas, birôs, armários, computadores, máquinas copiadoras, fogão, geladeira, 

freezer, televisores, videocassetes, antena parabólica, aparelhos de som, rádio-gravador, 

datashow, mapas e equipamentos dos laboratórios de Física, Química, Biologia e Matemática, 

tais como: balanças, pipetas, provetas, balões de ensaio, fogão, termômetros, microscópios, 

réguas, compassos, jogos de esquadros, trenas, entre outros.  

 Os recursos financeiros que a Escola dispõe são idênticos para as outras três escolas 

que caracterizaremos a seguir, razão pela qual enumeraremos apenas nesse momento, não 

sendo necessário repetirmos quando formos abordar cada uma delas. Assim, os recursos 

financeiros das escolas são: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para aquisição de 

material de expediente e material permanente; Programa de Autogerenciamento (PAG), 

específico para material de expediente; Programa Nacional de Assistência Escolar (PNAE), 

atende a Merenda Escolar; o Programa Mais Educação que é composto por oficinas com 

temas transversais, realizadas no contraturno, e o Programa Ensino Médio Inovador 

(ProEMI)11. 

O corpo discente é constituído de 1.170 alunos, conforme dados do documento 

intitulado Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP).  

                                            
11Instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação dos 
currículos do Ensino Médio. O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 
curriculares inovadoras nas escolas do Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando 
garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico. (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2009). 
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O corpo docente é formado por 34 professores, sendo 29 especialistas, 4 mestres e 1 

mestranda. Dos 6 professores que ensinam Matemática, 1 é mestre em Ensino de Ciências e 

Matemática e 5 são especialistas. 

A equipe técnico-pedagógico-administrativa é composta de 10 membros, sendo 2 

doutorandas, 1 mestra, 6 especialistas e uma graduada. 

As atividades de secretaria, mecanografia, reprografia, cozinha, vigilância e serviços 

gerais são executados por uma equipe composta por 31 membros.  

A caracterização das demais escolas que compõem o campo empírico da nossa 

pesquisa se diferencia desta que está sendo citada, pelas razões que se seguem: A falta de 

detalhamento do Projeto Político Pedagógico (PPP), ou a inexistência deste; dificuldade em 

conseguirmos informações precisas por meio dos administradores e/ou pessoal de apoio 

administrativo; pela falta de um organograma de funcionários, entre outras ferramentas 

administrativas.  

Alguns dados foram obtidos por meio das nossas próprias observações e constatações, 

além de rascunhos emitidos pela Coordenação Pedagógica. Aproveitamos esse momento para 

registrar o nosso olhar crítico a respeito dessa realidade, considerando que, em nosso 

entendimento, a instituição escola deve ser organizada de modo eficaz, constituída por uma 

estrutura administrativa, física, pedagógica, humana e financeira capaz de proporcionar uma 

educação pública de qualidade. 

A Escola Estadual Professor Anísio Teixeira (Zona Leste) está localizada no Bairro 

Petrópolis, na Rua Trairi, 480, criada por meio do Decreto Lei nº 6.480, de 18 de setembro de 

1974. 

Atualmente, a Escola está organizada em três turnos, todos eles atendendo à 

modalidade do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). 

 A Escola dispõe de um espaço físico constituído de 16 salas de aula, 02 laboratórios 

(sendo 01 de Ciências Naturais e 01 de Informática), 01 sala de multimeios, 01 sala dos 

professores, 01 sala da equipe técnica, 01 sala da direção, 01 secretaria, 01 biblioteca, 01 

copa-cozinha, 10 sanitários, sendo 02 para professores e demais funcionários, 04 masculinos e 

04 femininos, 01 pátio externo. A iluminação é adequada. Já a climatização das salas de aula 

causa desconforto, uma vez que a temperatura ambiente é considerada alta pelos alunos e 

professores. 

Os recursos materiais e pedagógicos que a Escola dispõe são: quadros de giz e pincel, 

carteiras, mesas, birôs, armários, computadores, máquinas copiadoras, fogão, geladeira, 
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freezer, televisores, videocassetes, aparelhos de som, datashow, mapas e equipamentos dos 

laboratórios de Ciências Naturais e Informática.  

A Escola conta com um número total de 101 funcionários entre professores e demais 

profissionais. Quanto aos docentes, 7 são professores que ensinam Matemática. O corpo 

discente é constituído de 1.703 alunos, conforme dados da equipe de apoio pedagógico.  

A Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti (Zona Oeste) está localizada no 

Bairro Dix-Sept Rosado, na Rua Coronel Estevam, S/Nº, criada em 15/2/1980, conforme Ata 

de fundação nº 7.847. Está organizada em três turnos, todos eles atendendo à modalidade do 

(ProEMI). 

 A Escola dispõe de um espaço físico constituído de uma área total de 10.383 , 

sendo 3.100 de área construída, a qual dispõe de 13 salas de aula, 04 laboratórios (sendo 01 

de Física e Matemática, 01de Química e Biologia e 02 de Informática), 01 sala de multimeios, 

01 sala dos professores, 01 sala da equipe técnica, 01 sala da direção, 01 secretaria, 01 

biblioteca, 01 copa-cozinha, 01 cantina, 01 almoxarifado, 01 sala para projetos, 01 quadra 

esportiva, 01 estacionamento, 22 sanitários, sendo 02 para professores e demais funcionários, 

10 masculinos e 10 femininos, 01 pátio externo. A iluminação é adequada. Já a climatização 

das salas de aula causa desconforto, uma vez que a temperatura ambiente é considerada alta 

pelos alunos e professores. 

Os recursos materiais e pedagógicos que a Escola dispõe são: quadros de giz e pincel, 

carteiras, mesas, birôs, armários, computadores, máquinas copiadoras, fogão, geladeira, 

freezer, televisores, videocassetes, aparelhos de som, datashow, mapas e equipamentos dos 

laboratórios de Física, Matemática, Química, Biologia e Informática.  

A Escola conta com um número total de 102 funcionários entre professores e demais 

profissionais. Quanto aos docentes, 6 são professores que ensinam Matemática. O corpo 

discente é constituído de 1.340 alunos, conforme planilha da Secretaria Estadual de Educação 

do RN.  

A Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho (Zona Norte) está 

localizada no Bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Rua Estrela do Leste, S/Nº; Parque 

dos Coqueiros, criada em 22/3/1999, com publicação no Diário Oficial da União, de 

23/3/1999. 

A referida Escola está organizada atualmente em três turnos, para atendimento à 

modalidade do (ProEMI) nos turnos matutino e vespertino, enquanto no noturno funciona o 

Ensino Médio Diferenciado, cujo centro de interesse é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
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que tem como principal diferença em relação ao ProEMI a redução da carga horária diária em 

1 hora aula, de modo que são dadas apenas 4 aulas diariamente, de segunda a sexta-feira.  

 A Escola dispõe de um espaço físico constituído de 12 salas de aulas, 01 sala de 

multimeios, 01 sala dos professores, 01 sala da equipe técnica, 01 sala da direção, 01 

secretaria, 01 biblioteca, 01 copa-cozinha, 01 almoxarifado, 01 estacionamento, 12 sanitários, 

sendo 01 para professores, 01 para funcionários, 05 masculinos e 05 femininos, 01 pátio 

externo. A iluminação é adequada. Já a climatização das salas de aula causa desconforto, uma 

vez que a temperatura ambiente é considerada alta pelos alunos e professores. 

Os recursos materiais e pedagógicos que a Escola dispõe são: quadros de pincel, 

carteiras, mesas, birôs, armários, computadores, máquinas copiadoras, fogão, geladeira, 

freezer, televisores, videocassetes, aparelhos de som, mapas, datashow e equipamentos do 

laboratório de Informática.  

A Escola conta com um número total de 84 funcionários entre professores e demais 

profissionais. Quanto aos docentes, 5 são professores que ensinam Matemática, sendo que um 

deles leciona nos turnos vespertino e noturno. O corpo discente é constituído de 1.480 alunos, 

conforme os dados informados pela diretora.  

 

3.2.2 A XXIV Semana de Matemática da UFRN 

 

A XXIV Semana de Matemática da UFRN foi realizada no período de 22 a 26 de 

outubro de 2012. Igualmente às semanas anteriores, essa teve o objetivo de reunir o público 

interessado no estudo e compreensão da Matemática, em especial alunos da graduação, da 

pós-graduação e professores da Educação Básica e Superior. 

Trata-se de um evento vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), 

tendo como unidade proponente o Departamento de Matemática. Para viabilizá-lo, foi 

constituída uma equipe coordenada pela professora Viviane Simioli Medeiros Campos 

(UFRN), mais quatro professores coordenadores adjuntos (UFRN) e uma professora 

colaboradora (UFERSA), além de treze discentes voluntários, alunos(as) da graduação e da 

pós-graduação em Matemática da UFRN.  

A programação constou de 09 minicursos, 11 palestras, 30 comunicações orais, 01 

oficina e 01 painel. O certificado de participação nas atividades, na qualidade de ouvinte, é 

concedido com uma carga horária máxima de 40 horas, sendo controlada a presença do 

participante por meio da leitora ótica. Registrou-se a participação de 211 pessoas inscritas.   
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Os objetivos específicos da XXIV Semana de Matemática da UFRN foram os 

seguintes: 01) Interação entre  alunos e professores do Ensino Superior com alunos e 

professores do Ensino Médio, por meio dos minicursos; 02) Contato dos alunos de pós-

graduação e de graduação com professores pesquisadores e educadores de outras 

universidades, como: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), por meio dos minicursos e 

palestras; 03) Dar oportunidade aos alunos de graduação para apresentarem trabalhos na 

forma de comunicação ou painel; 04) Envolver alunos de graduação e pós-graduação na 

organização do evento; 05) Dar visibilidade aos programas de pós-graduação do 

Departamento de Matemática. 

 

3.2.3 Público participante da pesquisa  

 

O público participante da nossa pesquisa foi constituído pelos professores que ensinam 

Matemática nas quatro escolas mencionadas anteriormente e pelos partícipes do minicurso 6 

ministrado na XXIV Semana de Matemática da UFRN, conforme já explicitado. Esses 

partícipes foram os professores que ensinam Matemática na Educação Básica no RN e alunos 

da graduação da UFRN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da 

Universidade Potiguar (UnP). 

No percurso da pesquisa, é importante considerarmos como princípio norteador da 

relação entre o pesquisador e os professores participantes o respeito à individualidade, a 

cumplicidade intelectual, a disponibilidade e o interesse em desenvolvermos coletivamente a 

investigação. A relevância desse caráter qualitativo implícito na pesquisa é destacada por 

Flick (2004, p. 43), quando afirma: 

 

Sujeitos, com suas opiniões sobre um determinado fenômeno, traduzem 
parte de sua realidade; em conversas e discursos, os fenômenos são 
produzidos interativamente, e, assim, a realidade é construída; estruturas 
latentes de sentido e regras relacionadas contribuem para a construção de 
situações sociais com as atividades que geram. Portanto, a realidade 
estudada pela pesquisa qualitativa não é uma realidade determinada, mas 
construída por diferentes atores.  
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Esse é o sentido singular que permeia a nossa construção, pois sem relevar a atenção 

que constitui a individualidade do sujeito não enaltecemos o teor que caracteriza a modalidade 

da pesquisa científica que nos propomos desenvolver. 

 

3.2.4 Categorias de análise 

 

Para analisarmos as questões tratadas nos instrumentos de pesquisa que abordaremos a 

seguir, definimos duas categorias de análise que tomamos como referência para a avaliação 

do e-book pelos participantes. As categorias de análise foram criadas tomando como 

referência o que dizem Laville e Dionne (1999) ao exporem que é muito importante que o 

investigador utilize critérios que o auxiliem a refletir de modo pertinente acerca do conteúdo 

pesquisado, sem incorrer em atitudes espontaneístas. 

 

De acordo com os autores, criamos as seguintes categorias para orientar as nossas 

análises: 1) Adesão ao e-book para o ensino de Equações Polinomiais, por meio de Atividades 

Estruturadas, numa abordagem histórica; 2) Dificultadores para adesão ao e-book para o 

ensino de Equações Polinomiais, por meio de Atividades Estruturadas, numa abordagem 

histórica. 

 Para definirmos essas duas categorias de análise foi preciso muita reflexão acerca do 

referencial teórico, da metodologia e dos objetivos do nosso trabalho, da insistência em nos 

aproximar repetidas vezes do nosso objeto de estudo por meio da leitura, da reflexão, da ação 

e da discussão com os participantes da pesquisa. 

 

3.3 OS INSTRUMENTOS  

 

Entre os instrumentos recomendados para viabilizar a pesquisa, privilegiamos os que 

se seguem: 

 

3.3.1 E-book  

 

É importante frisar que, inicialmente, organizamos as Atividades Estruturadas no 

Word para serem impressas em papel, cuja formatação consistia de várias ilustrações com 

figuras, imagens e letras com fontes temáticas e coloridas, entre outros elementos estéticos. 

Por outro lado, quanto ao conteúdo, levamos em consideração o referencial teórico já 
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mencionado, acerca do conceito e organização de Atividades Estruturadas, do uso da História 

da Matemática com recurso pedagógico e do conteúdo de Equações Polinomiais.  

Entretanto, não estávamos satisfeitos em razão da falta de dinamismo inerente ao 

material impresso, que pouco nos auxiliava no esforço para motivarmos o aluno. Assim, na 

busca de um instrumento inovador, dinâmico e interativo, descobrimos o e-book, ou seja, um 

livro eletrônico que, entre as ferramentas propiciadas pelas novas tecnologias, em nosso ver, 

se constitui num meio mais eficaz para organizar as Atividades Estruturadas com ilustrações 

virtuais de excelente qualidade. 

Também consideramos as orientações atuais que enfocam a sustentabilidade do nosso 

planeta, ou seja, o uso responsável dos recursos naturais, pois a impressão de todas as 

Atividades Estruturadas em papel A4 totalizava 60 páginas para cada aluno, enquanto o e-

book é preparado em um único CD-ROM, cujo conteúdo pode ser copiado, disposto em rede 

ou mesmo projetado em multimídia para toda a classe. 

Desse modo, contatamos um especialista em montagem de e-book para conhecermos a 

estrutura desta ferramenta e identificamos que coincidia com a nossa expectativa. Por isso, 

resolvemos adotá-lo, passando os dados para o especialista alimentar o programa específico 

com as Atividades Estruturadas já organizadas no Word e acrescentando os recursos virtuais, 

propiciados pelo e-book, uma vez que nesta ferramenta é possível incluirmos filme, palestra, 

videoaulas, sites educativos, entre outros, objetivando, assim, aperfeiçoar o produto 

educacional.  

 O e-book é enriquecido pela captura dos endereços eletrônicos tanto em tempo real, 

quanto não, por meio de links e/ou botões que permitem acessar informações valiosas para 

complementar e/ou esclarecer o conteúdo de maneira a motivar alunos e professores para 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem com significado. 

  Entendemos que esse importante instrumento, resultado das novas tecnologias, 

poderá nos auxiliar como ferramenta eficaz para facilitar o trabalho docente e principalmente 

para contribuir com a aprendizagem do aluno.   

Nesse sentido, Borba e Penteado (2007, p. 37) afirmam: 

 

As novas mídias, como os computadores com softwares gráficos e as 
calculadoras gráficas, permitem que o aluno experimente bastante, de modo 
semelhante ao que faz em aulas experimentais de biologia ou de física.  
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Assim, os autores buscam incentivar o uso das novas tecnologias como forma de 

facilitar a compreensão dos conteúdos matemáticos e motivar os alunos por meio dessa ideia 

de analogia com as ciências naturais.  

Desse modo, destacamos o e-book como a principal ferramenta que compõe o corpo 

da pesquisa, considerando que ele contém a essência do trabalho que consiste das Atividades 

Estruturadas de Equações Polinomiais que são parte da estrutura curricular do 3º ano do 

Ensino Médio.  

Ainda julgamos importante ressaltar a dinamicidade propiciada pelo e-book, 

considerando os aspectos motivacionais, lúdico, de fácil manuseio, de leitura acessível em 

computadores, celulares e leitor de livros digitais, além da permissão de cópia e impressão 

gratuita de todo o conteúdo nele disponível, desde que seja para fins didáticos e pedagógicos 

de ensino, sendo recomendado observar os princípios éticos no que se refere à citação da 

autoria. 

Assim, estamos disponibilizando especialmente para o professor que ensina 

Matemática um instrumento novo, arrojado, atraente, de fácil acessibilidade e munido de 

interações virtuais com diversos links relacionados ao conteúdo de Equações Polinomiais, 

usando a História da Matemática por meio de Atividades Estruturadas. 

Cada participante da pesquisa e os gestores das escolas partícipes irão receber um CD-

ROM, contendo o e-book.  

 

3.3.2 Questionários  

 

O questionário é um instrumento bastante usado em pesquisas para a coleta de 

informações. Segundo Laville e Dionne (1999, p. 184), “o questionário padronizado, diz-se 

também uniformizado, pode-se lembrar de que se mostra econômico no uso e permite 

alcançar rápida e simultaneamente um grande número de pessoas”. 

Assim, formulamos quatro questionários: O Questionário 1 (Apêndice C) consta de 

doze questões, sendo oito fechadas e quatro abertas, organizadas em três itens, a saber: 1) 

informações gerais; 2) informação acadêmica e 3) atuação profissional.   

O objetivo desse questionário é fazer um levantamento de dados para uma posterior 

análise das sugestões, opiniões, conhecimento e prática pedagógica dos professores que 

ensinam Matemática. Também pretendemos comparar as respostas referentes à atuação 

profissional com aquelas dadas as questões formuladas no Questionário 2. 
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O Questionário 2 (Apêndice D) contém sete questões, sendo a última de cunho 

facultativo, três são fechadas e quatro abertas e todas elas versam a respeito das Atividades 

Estruturadas, com o intuito de analisá-las com base na avaliação que os professores fizeram 

dessas atividades.  

O Questionário 3 (Apêndice E) contém quinze questões, sendo oito fechadas e sete 

abertas, organizadas em dois itens, a saber: 1) informações gerais; 2) formação acadêmica e 

profissional. Foi organizado com exclusividade para ser respondido pelos participantes do 

minicurso 6 ministrado na XXIV Semana de Matemática, e guarda semelhanças com o 

Questionário 1. Apenas fizemos uma adequação por se tratar de um minicurso. 

Do mesmo modo, o Questionário 4 (Apêndice F) foi organizado de forma semelhante 

ao Questionário 2, pelas mesmas razões mencionadas no parágrafo anterior. Contém, no 

entanto, dez questões, sendo a última de cunho facultativo, quatro são fechadas e seis abertas. 

Todas as questões solicitam aos participantes do minicurso que avaliem as Atividades 

Estruturadas organizadas no e-book. 

Para a escolha do instrumento questionário também consideramos que o público 

participante poderia respondê-lo individualmente com rapidez, uma vez que a disponibilidade 

de tempo dos professores das quatro escolas e dos participantes do minicurso para conhecer o 

e-book, por meio da leitura, da interpretação e da resolução das questões propostas nas 

atividades e, finalmente, avaliar o produto em sua totalidade, era muito escassa.   

Também consideramos, para a escolha dos questionários, o argumento apresentado por 

Laville e Dionne (1999, p. 184) a respeito desse instrumento de coleta de dados ao afirmarem: 

“A uniformização assegura, de outro lado, que cada pessoa veja as questões formuladas da 

mesma maneira, na mesma ordem e acompanhadas da mesma opção de respostas”. 

Consideramos muito importante essa questão da uniformização destacada pelos autores, 

porque facilita também a nossa análise, visto que o questionário fica caracterizado pela 

objetividade, embora tenhamos incentivado um pouco a subjetividade dos participantes com 

perguntas abertas, solicitando comentários e sugestões, porém sem perder o direcionamento 

da questão.  

 

3.3.3 Observação Participante 
 

A observação participante é instrumento importante para enriquecer os dados 

coletados por meio dos questionários, uma vez que poderemos detectar comentários 

avaliativos em relação às atividades, de modo espontâneo, antes, durante e depois do 



62 

 

  

conhecimento do e-book. Assim, a observação participante nos possibilitou fazer uma análise 

comparativa com as respostas explicitadas nos questionários. 

Nessa direção, Minayo (2007, p. 70) define observação participante como sendo: 

 

Um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma 
situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O 
observador, no caso, fica em relação direta com os seus interlocutores no 
espaço social da pesquisa, na medida do possível, participando da vida social 
deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e 
compreender o contexto da pesquisa. 

 

Concordamos plenamente com a autora, de modo que estamos registrando os dados 

relevantes do contexto social, cultural e profissional dos interlocutores por meio da 

observação participante.  

 

3.3.4 Entrevista Semiestruturada 

 

Inicialmente não havíamos escolhido esse instrumento de coleta de dados porque 

julgamos que os citados anteriormente seriam suficientes para elucidar a nossa investigação. 

Porém, a partir da sugestão da Banca de Qualificação no sentido de solicitar dos professores 

participantes da pesquisa que aplicassem as Atividades Estruturadas com os seus alunos, 

optamos pelo instrumento entrevista semiestruturada, porque necessitávamos que os 

entrevistados se sentissem livres para avaliar o e-book, pois, de acordo com Flick (2004, p. 

106), essa modalidade de entrevista é organizada com “questões mais ou menos abertas na 

forma de um guia da entrevista. Espera-se que essas questões sejam livremente respondidas 

pelo entrevistado”. 

Assim, após a aplicação das Atividades Estruturadas, fizemos entrevistas com os três 

professores que as aplicaram. Com esse instrumento, pudemos confirmar a avaliação positiva 

que esses professores fizeram do e-book como instrumento constituído pelas Atividades 

Estruturadas de Equações Polinomiais entrelaçadas pela História da Matemática. 

 

 

3.4 NO CAMPO EMPÍRICO 
 

Primeiramente procuramos estabelecer um contato telefônico com os(as) diretores(as) 

das quatro escolas já mencionadas, para agendarmos uma reunião com o propósito de 
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expormos os objetivos da nossa pesquisa e garantirmos a receptividade para desenvolvermos 

o nosso trabalho junto aos professores que ensinam Matemática nas respectivas escolas.  

Conseguimos, de imediato, uma excelente receptividade por parte da direção da 

Escola Estadual Berilo Wanderley, que agendou uma reunião com os professores para o dia 4 

de setembro de 2012, com vistas ao desenvolvimento do nosso trabalho investigativo. Na 

Escola Estadual Ana Júlia, a vice-diretora também se mostrou bastante receptiva, concordou 

com a aplicação da nossa pesquisa na Escola e agendou um encontro para o dia 3 de 

setembro, no intuito de conhecer melhor os objetivos da investigação e estabelecer o contato 

com os professores.  

Por outro lado, não conseguimos contato com as direções da Escola Estadual Professor 

Francisco Ivo Cavalcanti e da Escola Estadual Professor Anísio Teixeira. Assim, decidimos ir 

pessoalmente, no dia 6 de setembro de 2012, a essas duas escolas para apresentar a nossa 

proposta às respectivas direções. Não logramos êxito quanto à Escola Estadual Professor 

Francisco Ivo Cavalcanti, uma vez que naquela data não houve aula nesta instituição escolar. 

Na Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, encontramos a vice-diretora que se 

mostrou muito receptiva à nossa proposta, nos encaminhando imediatamente para tratarmos 

do assunto com a professora de Matemática Estrela12. A professora ficou muito entusiasmada 

com o nosso trabalho e se comprometeu a articular um encontro com todos os professores de 

Matemática para o dia 11 de setembro de 2012. 

Voltamos à Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti, no dia 10 de setembro 

de 2012, e fomos recebidos pelo diretor, o qual nos ouviu sem muita atenção, pois estava 

muito ocupado com as tarefas administrativas, de modo que não pôde dar importância à nossa 

proposta. 

 Em razão dessa atitude, informamos-lhe que iríamos procurar a coordenadora 

pedagógica e propor que ela mediasse o nosso contato com os professores que ensinam 

Matemática. Ele concordou e sugeriu que nos dirigíssemos à sala de apoio pedagógico.  

Apesar da dificuldade em localizar a coordenadora, pelo fato dela estar em sala de aula 

aplicando atividades de ensino em substituição aos professores que faltaram ao trabalho 

naquele dia, ela nos recebeu muito bem e se comprometeu a divulgar com os professores o 

encontro conosco para o dia 11 de setembro de 2012, às 9h, durante o intervalo, pois, nesse 

dia, estariam cinquenta por cento dos professores que ensinam Matemática. Aproveitamos 

                                            
12 Para preservar a identidade dos professores, usamos os seguintes codinomes: Estrela, Lua, Sol e 

Cometa. 
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essa informação e solicitamos que ela sugerisse aos professores que planejassem uma 

atividade para os alunos executarem no quarto e quinto horários de modo que pudéssemos 

desenvolver a nossa investigação com os professores.  Ela ponderou, mas terminou aceitando 

a proposta que, de fato, se concretizou conforme discorreremos no tópico seguinte.   

Quanto ao campo empírico referente à XXIV Semana de Matemática da UFRN, surgiu 

por meio da proposta da professora Liliane dos Santos Gutierre, nossa orientadora do 

mestrado, no sentido de realizarmos conjuntamente um minicurso a respeito da resolução das 

equações cúbicas, conforme tratadas no e-book, para ser desenvolvido com os participantes 

daquele evento e que tivessem interesse nesse tema. Acatamos a sugestão e submetemos a 

proposta para a coordenação do Encontro, que analisou e aceitou a realização do minicurso.   

Desse modo, fizemos o planejamento para a execução do minicurso 6, tomando como 

referencial o nosso produto educacional, o e-book, contendo as Atividades Estruturadas numa 

abordagem histórica que é o nosso objeto de estudo. Selecionamos o Caderno 4 que trata da 

resolução das equações cúbicas e organizamos todo o desenvolvimento do trabalho que foi 

executado na sala H1, do setor III  da UFRN (3H1). 

A nossa escolha pelo Caderno 4 ocorreu porque o conteúdo matemático desenvolvido 

nele trata de equações cúbicas e quárticas, numa abordagem histórica, que, em nosso 

entendimento, era adequado para a utilização com o público-alvo formado por professores da 

Educação Básica e alunos da graduação de Matemática. Também consideramos o fato de que 

se trata de um tópico importante e apropriado para a natureza do evento.  

 

3.4.1 O contato com os professores participantes da pesquisa 

 

Embora tenha havido um excelente contato com a vice-diretora da Escola Estadual 

Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, não foi possível encontrá-la na Escola no dia 

agendado. Também não encontramos a diretora no turno matutino, porque ela havia saído 

para participar de reunião fora da Escola. Assim, optamos por nos dirigir para a sala dos 

professores e apresentar, para aqueles que ensinam Matemática, a nossa proposta, 

informando-lhes que já havíamos contatado a vice-diretora e que ela havia autorizado a 

realização da nossa pesquisa. Propomos inicialmente agendar uma reunião com todo o grupo 

para fazermos a apresentação do e-book, porém não foi acatada tendo em vista a dificuldade 

da convergência de horário deles. Assim, optamos por individualizar a nossa exposição, 

apresentando para cada um, separadamente, de acordo com a respectiva disponibilidade, que 

ficou assim distribuída: um professor naquele mesmo momento, das 10 às 12 horas, outro à 
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tarde, das 14 às 16 horas, e outro à noite, das 19 às 21 horas, de modo que, dos 5 professores 

que ensinam Matemática naquela instituição escolar,  três deles, ou seja, 60%  participaram da 

pesquisa.  

Inicialmente, fizemos, para cada professor, a nossa apresentação pessoal na qualidade 

de professor pesquisador, expondo sinteticamente os objetivos da pesquisa e solicitando a 

participação de cada um para desenvolvermos, naquele encontro, a seguinte pauta de trabalho: 

1) explicar e solicitar o preenchimento do Questionário 1; 2) apresentar o CD-ROM contendo 

o e-book com toda a estrutura e concepção das Atividades Estruturadas, usando a História da 

Matemática; 3) desenvolver toda a atividade do Caderno1; 4) explicar e solicitar o 

preenchimento do segundo questionário. Finalizamos agradecendo a participação de cada um 

e enaltecendo a contribuição para efetivarmos a investigação e informando que, tão logo seja 

concluído o nosso estudo, cada um receberá um CD-ROM com o respectivo material.  

É importante ressaltar que essa pauta de trabalho, que acabamos de descrever, foi 

aplicada nas quatro escolas que compuseram o nosso campo empírico, visto que a idealizamos 

de modo que contribuísse para atingirmos os objetivos da nossa investigação. Embora o 

encontro com os professores da citada Escola tenha sido realizado de forma individualizada, 

assim mesmo contamos com uma rica contribuição deles, que será analisada no próximo 

capítulo. 

No dia 4 de setembro de 2012, das 19 às 21 horas, estivemos reunidos com 05 dos 06 

professores que ensinam Matemática na Escola Estadual Berilo Wanderley. O sexto professor, 

que não pôde comparecer ao estudo, teve a oportunidade de posteriormente conhecer o e-book 

de modo individualizado, contemplando, portanto, a participação de 100% dos professores 

dessa citada Escola.  Julgamos importante evidenciar essa participação porque comprova, em 

nosso entendimento, o grau de comprometimento desses profissionais que atenderam ao 

convite da direção da Escola, assim como ao nosso apelo, para contribuírem com a nossa 

investigação. 

Esse grupo de professores nos deixou muito entusiasmados, porque correspondeu ao 

nosso propósito de realizarmos o encontro com todos os professores que ensinam Matemática 

em forma de seminário, porque torna o trabalho mais participativo, mais envolvente, com 

trocas de experiências e, consequentemente, mais produtivo. De fato, todos esses aspectos 

foram evidenciados nesse encontro, conforme veremos na análise dos dados. 

O encontro com os professores que ensinam Matemática, na Escola Estadual Professor 

Francisco Ivo Cavalcanti, ocorreu em 11 de setembro de 2012, das 10 às 12 horas, tendo 

comparecido 60% deles, ou seja, 3 dos 5 professores. Fizemos a nossa apresentação pessoal e 
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seguimos expondo de acordo com a pauta de trabalho citada anteriormente. Também 

verificamos uma boa participação com troca de experiência que será tratada na análise dos 

dados no capítulo 4, deste estudo. 

Ainda no dia 11 de setembro de 2012, das 17 às 19 horas, ocorreu o encontro com os 

professores da Escola Estadual Professor Anísio Teixeira. Compareceram apenas 2 dos 7 

professores que ensinam Matemática, ou seja, aproximadamente 28%, determinando, dessa 

forma, a escola com o menor índice de participação. Por outro lado, esses dois participantes 

foram muito solícitos e contribuíram bastante para a nossa investigação, conforme veremos no 

decorrer do tratamento e análise dos dados que faremos no próximo capítulo. 

 

3.4.2 O contato com os participantes do minicurso  

 

Inscreveram-se para participar do minicurso 42 pessoas. Destas, compareceram 36 

participantes, dos quais 29 são alunos da graduação do curso de Matemática da UFRN, 01 

aluno da graduação de Matemática da UERN e 01 aluno da graduação em Comunicação 

Social da UnP, e 05 professores da Rede Pública de ensino. 

Inicialmente, fizemos a nossa apresentação e, em seguida, solicitamos que os 

participantes também se apresentassem. Esclarecemos a dinâmica, os objetivos, a metodologia 

e o conteúdo do minicurso e solicitamos que todos respondessem ao Questionário 3 

(Apêndice E). Expomos a utilização da História da Matemática como recurso pedagógico e 

apresentamos a ferramenta e-book, explicando as diversas funções que podem ser acionadas 

quando do uso desse instrumento tecnológico. 

Durante os três dias consecutivos, desenvolvemos detalhadamente as atividades do 

Caderno 4 do e-book, procurando ser coerentes com a proposta teórica que norteia as 

atividades, incentivando a participação ativa de cada um e registrando as ocorrências para 

analisá-las posteriormente. Concluímos o minicurso aplicando o Questionário 4 (Apêndice F), 

cujos comentários e análises veremos no capítulo seguinte.   
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4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NO CAMPO EMPÍRICO  

 

Neste capítulo, faremos a análise dos dados considerando os aspectos qualitativos e 

quantitativos. Para facilitar a compreensão, organizamos alguns deles em quadros 

esquemáticos, enquanto que outros foram tratados apenas analiticamente. Veremos que as 

nossas análises corroboram com os objetivos da investigação. 

Para tratar os dados de modo qualitativo, registramos as respostas de cada participante 

da pesquisa e estabelecemos uma análise comparativa entre o primeiro e o segundo 

questionário, ambos aplicados com os professores que ensinam Matemática nas quatro escolas 

selecionadas. Também estabelecemos uma análise comparativa entre o terceiro e o quarto 

questionário, os quais foram aplicados com os participantes do minicurso 6. Procuramos, 

sobretudo, identificar o interesse e a adesão dos participantes ao instrumento e-book.  

Assim, organizamos em quadros sintéticos ou apenas discorremos acerca dos dados 

coletados anteriormente à aplicação dos questionários que se referiram ao contato com as 

escolas para adesão à pesquisa, como também os dados obtidos por meio dos questionários. 

Analisamos, na sequência, os dados colhidos no minicurso, considerando que, neste caso, 

dispomos somente dos dados registrados nos questionários e na observação participante, 

obtidos durante o desenvolvimento do minicurso. 

Em seguida, faremos uma análise das respostas dadas pelo conjunto dos participantes 

da investigação nos Questionários 1 e 3 e posteriormente nos Questionários 2 e 4, pois diante 

da similitude entre as questões formuladas em cada dupla de questionários, julgamos 

pertinente esse procedimento. 

É importante ressaltar que procedemos a sutis modificações nos Questionários 3 e 4 no 

intuito de aperfeiçoá-los e adequá-los para os participantes do minicurso cuja ampla maioria 

(31 dos 36 participantes, ou seja, aproximadamente 86%) era formada por alunos da 

graduação em Matemática.  

 Nos questionários 1 e 3 estamos considerando as informações gerais, a formação 

acadêmica e a atuação profissional com ênfase na metodologia e nos instrumentos de ensino. 

É fundamental ficarmos atentos ao fato de que essa dupla de questionários 1 e 3 foi aplicada 

antes do conhecimento do e-book, consequentemente, os participantes da pesquisa não 

conheciam as Atividades Estruturadas contidas nessa ferramenta. 

Na sequência, faremos a análise das respostas dadas às questões apresentadas na dupla 

de questionários 2 e 4, as quais tratam de avaliar o instrumento e-book, quanto à forma, ao 

conteúdo e à metodologia. Faremos, concomitantemente, durante o tratamento e análise dos 



68 

 

  

dados, alguns comentários que foram propiciados pela observação participante, de modo que 

possamos esclarecer e enriquecer a análise. 

Apresentamos os dados de modo analítico e, parte deles, em quadros para facilitar a 

compreensão e a análise das informações. Os fundamentos teóricos e metodológicos que 

deram sustentação à pesquisa serão utilizados como suporte para permitir maior credibilidade 

às nossas análises. Para isto, enfatizamos as contribuições teóricas referentes à definição e 

caracterização das Atividades Estruturadas, ao uso da História da Matemática como recurso 

pedagógico e à ferramenta e-book.   

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA NAS QUATRO ESCOLAS 

 

Podemos identificar nos dados do Quadro 1 que o público-alvo elegível corresponde a 

24 professores, dos quais 14 participaram da pesquisa, ou seja, aproximadamente 58%.  

Este número de professores participantes vinculados às escolas selecionadas não nos 

agradou, embora o nosso foco esteja centrado no aspecto qualitativo expresso por Minayo 

(2007) ao definir a pesquisa qualitativa como sendo aquela que “trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. Por outro 

lado, essa autora também afirma que a pesquisa qualitativa suscita elementos quantitativos, 

uma vez que estes contribuem com dados importantes para a análise. 
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QUADRO 1 - Síntese do contexto da pesquisa 

 

Nome das escolas 

selecionadas 

Número de 

alunos 

Número de 

professores 

(que ensinam 

Matemática) 

Número de 

participantes 

(números 

absolutos) 

Número de 

participantes 

(percentual) % 

E E Berilo Wanderley 1.170 6 6 100 

E E Anísio Teixeira 1.703 7 2 28 

E E Francisco Ivo 

Cavalcanti 

1.340 6 3 50 

E E Ana Júlia de C 

Mousinho 

1.480 5 3 60 

 

Assim, esperávamos maior adesão dos professores, considerando que nos dispusemos 

a atendê-los de acordo com as disponibilidades de cada um. Para isto reestruturamos o modelo 

idealizado de encontro coletivo por atendimento individualizado, conforme fizemos na Escola 

Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, uma vez que pretendíamos atingir o 

maior número possível de professores que compunham o universo da pesquisa. Entretanto, 

diante da realidade objetiva, passamos a considerar que esses 14 professores participantes da 

pesquisa corresponderam à nossa expectativa quantitativa e qualitativa, conforme veremos nas 

análises a seguir. 

De acordo com a nossa observação participante, pudemos verificar uma enorme 

quantidade de tarefas administrativas destinada aos gestores e equipes técnicas de apoio 

pedagógico, fato que impossibilitou um maior empenho da maioria desses profissionais a 

incentivarem os professores para participarem da investigação. Essa situação foi verificada 

por nós quando indagamos acerca do convite que esses gestores e técnicos se comprometeram 

a fazer. Em alguns casos nós tivemos oportunidade de reagendar, em outros agimos 

proativamente convidando e convencendo os professores para participarem.  

Nossas reflexões a respeito do baixo índice de participação nos sugerem apontar 

fragilidades no macrossistema, conforme citamos no primeiro capítulo deste trabalho, quando 

abordamos a necessidade de investimentos na valorização e atualização dos professores, 

conforme abordam Ramalho; Nuñes; Gauthier (2003). Entendemos que a falta de valorização, 

sobretudo financeira, obriga o professor a manter vínculos com mais de uma escola para 

complementar a sua renda, visto que esta é insuficiente para atender às suas demandas, pois, 
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segundo Costa e Fernandes Neto (2009, p.41), “o Projeto de Lei nº 619/07 do governo, 

aprovado no Congresso, indica a instituição de um piso nacional de R$ 950,00 por 40 h/sem.” 

O referido valor corresponde atualmente (outubro de 2012) a R$1.451,00, conforme 

divulgado no portal do Ministério da Educação (2012). 

Também destacamos o modo como está organizada a atividade docente no Ensino 

Médio, uma vez que a carga horária está totalmente direcionada para o desenvolvimento dos 

conteúdos e não prevê tempo para planejamento e estudos, deixando essas atividades 

pedagógicas para serem desenvolvidas por conta desse profissional, após o horário de trabalho 

formal.  

Apesar desses obstáculos, alguns profissionais e instituições escolares, conscientes do 

seu papel social, conforme aponta Freire (1996), ousam desafiar esses entraves impostos pelo 

sistema econômico vigente e se apresentam diferentes do que essa realidade lhes impõe. É 

nessa direção que vamos encontrar professores participando de cursos de capacitação, 

especialização, mestrado e doutorado, além de se engajarem em pesquisas, conforme 

verificamos na Escola Estadual Berilo Wanderley, a qual foi uma referência positiva na 

participação da nossa investigação, uma vez que houve empenho da direção, da coordenação 

pedagógica, além do compromisso e interesse de todos os professores em conhecer e partilhar 

conhecimentos.   

Por outro lado, os participantes apresentaram contribuições importantes e realizaram, 

criteriosamente, a avaliação solicitada nos instrumentos da pesquisa, conforme veremos no 

desenvolvimento da análise a seguir. 

 

4.2 QUESTIONÁRIOS 1 e 3 (APÊNDICES C e E) 

 

 Os dados constantes dos Quadros 2 e 3, apresentados a seguir, possibilitam algumas 

questões que não precisam ser respondidas literalmente, porém, servem para desencadear 

reflexões, de modo que poderíamos indagar o seguinte: O fator idade pode influenciar no 

interesse dos professores pelas inovações tecnológicas? As mulheres, devido à tripla jornada, 

supondo ser uma delas a administração do lar, dispõem de tempo suficiente após a jornada nas 

escolas para a formação continuada ou até mesmo para pesquisar e estudar novos materiais 

pedagógicos? O estado civil também é um fator que poderá influenciar em mais ou menos 

tempo para dedicação ao estudo e pesquisa de inovações para o ensino? 

A nossa pretensão, neste trabalho, não é nos aprofundarmos acerca dessas questões, 

mas tão somente contribuirmos com dados que, em nosso entendimento, podem auxiliar na 
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análise qualitativa quando se discutem motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes dos 

professores, em especial, nos momentos em que fazemos inferência a respeito da prática 

docente desses profissionais. Esse mesmo entendimento pode ser estendido para os 

participantes do minicurso 6, sejam eles professores ou alunos da graduação, futuros 

professores. 

 

QUADRO 2 - Informações gerais dos professores participantes (Questionário 1) 

 

Intervalo de 

idade 

(em anos) 

Quantidade Sexo Quantidade Estado civil Quantidade 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

Acima de 60 

05 

02 

06 

01 

Masculino  

Feminino  

07 

07 

Solteiro(a) 

Casado(a)  

Viúvo(a)  

 

03 

10 

01 

Total 14  14  14 

 

QUADRO 3 - Informações gerais dos participantes do minicurso (Questionário 3) 

 

Intervalo de 

idade 

(em anos) 

Quantidade Sexo Quantidade Estado civil Quantidade 

Abaixo de 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

Acima de 50 

07 

20 

07 

01 

01 

Masculino  

Feminino  

22 

14 

Solteiro(a) 

Casado(a)  

 

27 

09 

 

Total 36  36  36 

 

Quanto à formação acadêmica dos professores participantes da pesquisa, registrada no 

questionário 1, identificamos que 02 professores obtiveram a graduação na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 11 na UFRN e 01 na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). Em relação à titulação, 08 possuem graduação em Matemática e 01 

em Física, enquanto 04 são especialistas em Educação Matemática e 01 é mestre em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática. O intervalo em anos, referente ao tempo decorrido da 
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conclusão da graduação, ficou assim constatado: 08 professores concluíram entre 01 e 10 

anos, 04 entre 11 e 20 anos e 02 concluíram a graduação há mais de 20 anos. 

 No que se refere ao local da formação acadêmica dos participantes do minicurso 

informado no questionário 3, identificamos o seguinte: 29 fazem ou fizeram a graduação na 

UFRN, 01 na UERN, 01 na UnP, enquanto 05 não responderam a essa questão. Em relação à 

titulação, 27 fazem graduação em Matemática, 01 faz graduação em Comunicação Social, 03 

são graduados em Matemática, 02 são especialistas em Ensino de Matemática e 03 não 

informaram. O intervalo em anos, referente ao tempo decorrido da conclusão da graduação, 

ficou assim informado: 31 alunos da graduação estão entre o 2º e 8º período, 02 professores 

concluíram entre 01 e 10 anos e 03 entre 11 e 20 anos. 

 Julgamos que são importantes esses dados registrados que tratam da formação, tanto 

no que se refere à instituição formadora quanto à titulação. Entendemos que esses elementos 

nos permitem auxiliar na análise do processo de capacitação do professor para atuar de modo 

competente no seu fazer didático e pedagógico. Entretanto, mesmo admitindo a credibilidade 

das instituições formadoras, haja vista o reconhecimento legal e social, é preciso que 

reconheçamos a crítica feita pelos estudiosos do tema formação de professores, conforme 

podemos identificar no dizer de Frota (2003, p. 122), ao afirmar: 

 

A polêmica questão da Formação do Professor volta a ser evidenciada, mais 
uma vez, agora com a possibilidade real de abertura para que se instalem 
novas tentativas e modelos experimentais em busca da formação do 
professor possível, contraposta a formação do professor ideal que foi o 
objeto buscado no passado. Em particular, urge definição de um modelo para 
os licenciados em Física, Química, Biologia e Matemática, cuja 
problemática se inscreve como uma das mais difíceis de consenso, pela 
radicalização de posições entre os grupos afetos ao problema, quais sejam: 
os professores de conteúdos específicos, dos departamentos de origem e os 
professores de métodos e técnicas da pedagogia. 
 

Concordamos com o autor quando ele se refere à necessidade da definição de um 

currículo de formação que seja amplamente discutido, e acrescentamos que essa discussão 

proposta seja efetivada pelos diversos segmentos interessados numa educação de qualidade, 

de modo que sejam levados em consideração os ensinamentos de Freire (1996) ao abordar 

acerca dos saberes13 necessários à prática educativa, assim como as observações de 

D’Ambrosio (1996, p. 9) ao se referir à definição do currículo de Matemática, afirmando que 

                                            
13 São 27 saberes necessários à prática educativa que estão listados e comentados por Freire (1996) . 
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esse deve ser “orientado para a criatividade, para a curiosidade e para a crítica e o 

questionamento”.   

Ainda observando os dados citados anteriormente no que se refere ao tempo de 

conclusão da graduação, pensamos que ele nos sugere o incentivo à formação continuada, de 

modo que o professor esteja sempre atualizado e desenvolvendo uma prática educativa 

coerente com as recomendações curriculares discutidas e aprovadas nas instâncias legais e 

legítimas. 

Por outro lado, a preocupação com a formação continuada não deve ser objeto de 

recomendação no caso dos participantes do minicurso, porque a presença deles na XXIV 

Semana de Matemática é um indicativo de que esta formação já demonstra ser uma prática. 

Para o tratamento e a análise dos dados referentes à atuação profissional, optamos por 

dividir esses dados em quadros denominados atuação profissional I e II, de modo que 

organizamos o Quadro 4 (atuação profissional I) para o Questionário 1, o Quadro 5 (atuação 

profissional I) para o Questionário 3, objetivando facilitar a organização e o entendimento das 

informações neles contidas. Do mesmo modo, o Quadro 6 (atuação profissional II) para o 

Questionário 1 e Quadro 7 (atuação profissional II) para o Questionário 3. 

 

QUADRO 4 – Atuação profissional I (Questionário 1) 

 

Conteúdo da questão Período em anos  Quantidade 

Tempo de docência 01 a 10 

11 a 20 

21 a 30 

03 

05 

06 

 

QUADRO 5 – Atuação profissional I (Questionário 3) 

 

Conteúdo da questão Período em anos  Quantidade 

Tempo de docência Não ensina 

01 a 10 

11 a 20 

21 a 30 

22 

10 

03 

01 

 

Os dados informados no Quadro 4 nos permitem afirmar que 11 dos 14 professores, ou 

seja, aproximadamente 78%, têm mais de 10 anos de docência, fato que nos sugere considerá-



74 

 

  

los profissionais experientes para desenvolverem a atividade de ensino. No entanto, no 

Quadro 5 essa situação se inverte, ou seja, apenas 4 dos 36 participantes, aproximadamente 

11%, têm mais de 10 anos de docência, além do fato importante de estarem demonstrando que 

fazem a formação continuada. 

A experiência profissional verificada no Quadro 4, se por um lado é muito 

significativa, por outro, pode permitir uma acomodação que leve à rotina automatizada e 

pouco criativa, repetindo sistematicamente a mesma prática docente, sem motivação. Aqui é 

importante frisar que fizemos uma inferência no intuito de provocar reflexão a respeito das 

práticas pedagógicas. No entanto, não fazemos afirmações categóricas e fechadas porque não 

investigamos a respeito da relação entre o tempo de formação e rotina docente. 

Porém, no intuito de estimular a reflexão acerca da rotina da prática docente, 

destacamos o que afirma Ferreira (2009, p. 29): 

 

 Alunos e professores perdem um tempo precioso repetindo as mesmas 
informações ano após ano de escolaridade, sem propiciar nenhum avanço 
significativo no desenvolvimento cognitivo do aluno. A maioria dos alunos 
perde o interesse pela aprendizagem e abandona a escola sem que essa crie as 
condições mínimas que a escolaridade deveria proporcionar. 

 

Corroboramos com a autora ao enfatizar essa questão da repetição das informações, a 

qual leva ao desinteresse dos alunos e muitas vezes ao abandono da escola. Contudo, 

propomos uma reflexão no intuito de enaltecer a criatividade para inovar sem que, 

necessariamente, tenhamos que exorcizar o que é considerado velho e repetitivo. Nesse 

sentido, é importante considerarmos o que nos ensina Freire (1996, p. 35) ao abordar acerca 

da prática docente, quando escreve:  

 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que 
não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de 
recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva sua 
validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo 
continua novo.  

 

Embora pareça paradoxal o registro dessas duas citações, entendemos que o confronto 

ora instituído nos leva a refletirmos e estabelecermos uma síntese entre essas assertivas dos 

autores, uma vez que o conceito de velho e novo, conforme está abordado na segunda citação, 

nos auxilia a aceitá-lo como legítimo para nortear a ação docente.  
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Para elucidar nosso entendimento, podemos citar, por exemplo, a velha e tradicional 

metodologia da aula expositiva que, de acordo com a criatividade e empenho do professor, ela 

pode ser aplicada nos dias atuais como algo novo, rendendo bons resultados, enquanto que a 

mais nova tecnologia pode ser aplicada sem, no entanto, ser acolhida nem trazer frutos.  

Defendemos que a experiência adquirida pelos longos anos de docência deve estar em 

constante aprimoramento, de modo que o velho esteja sendo sempre aprimorado e renovado 

com vistas a resultados eficazes de ensino e de aprendizagem. 

Analisaremos, a seguir, os dados dos Quadros 6 e 7, ora individualizando cada uma 

das questões listadas, ora relacionando-as. 

Na questão I, do Quadro 6, verificamos que 8 dos 14 professores, ou seja, 

aproximadamente 57% não cursaram a disciplina História da Matemática na graduação, o que 

nos leva a refletirmos e fazermos uma inferência no sentido de que esses poderão ter mais 

dificuldade em optar pelo ensino de Matemática com uma abordagem histórica, salvo aqueles 

que tenham curiosidade em se apropriar desse tópico ou tenha oportunidade de estudar por 

meio da formação continuada em suas diversas formas de organização, seja especialização, 

mestrado, doutorado ou outras. Porém, não podemos desprezar a possibilidade emanada pelo 

saber das experiências.  

Por outro lado, essa mesma questão tratada no Quadro 7, verificamos que 26 dos 36 

participantes do minicurso, ou seja, aproximadamente 72% cursaram a disciplina História da 

Matemática na graduação, fato que nos fez estimar que esses têm muita probabilidade de 

utilizar a História da Matemática nas suas aulas. Esta estimativa é comprovada quando 

analisamos as questões III e VI do Quadro 7 em que verificamos que 09 participantes já 

usaram a História da Matemática em suas aulas, enquanto 27 ainda não utilizaram. No 

entanto, 18 afirmaram que usariam. Desse modo, chegamos a um resultado em que 27 

participantes usaram ou usariam a História da Matemática em suas aulas, superando assim a 

nossa estimativa relacionada a cursar e utilizar.  

Porém, não devemos fazer afirmação categórica e linear em relação ao binômio cursar 

História da Matemática e aplicá-la ao ensino, pois vamos perceber nas respostas da questão 

III, do quadro 6, que 6 professores não utilizam nem utilizariam a História da Matemática em 

suas aulas. Esse dado está relacionado concomitantemente com as questões I e III e nos 

permite concluir que existem 2 desses professores participantes da pesquisa que, mesmo não 

tendo cursado História da Matemática na graduação, ainda assim se dispõem a utilizá-la no 

ensino. 
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QUADRO 6– Atuação profissional II (Questionário 1) 

 

Conteúdo da questão Resposta Quantidade de 

participantes  

I. Cursou a disciplina História da 
Matemática (HM) na graduação? 

Sim 
Não 

06 
08 

II. Entre doze instrumentos listados 
marque três que você prioriza para dar 
aulas 

Quadro, giz ou pincel 
Livros 
Xerox 
Vídeo 
Datashow 

Computador 
Plano de aula 
Apostilas 
Fita cassete ou CD 
Projetor de slides 
Internet 
E-book 

14 
12 
03 
01 
02 
01 
09 
00 
00 
00 
00 
00 

III. Já utilizou ou utilizaria a História da 
Matemática (HM) nas aulas?  

Sim 
Não 

08 
06 

IV. Se você respondeu sim à questão 
anterior, de que modo utilizaria a 
História da Matemática? 

Vídeo  
Seminários e Dramatização 
Na introdução dos conteúdos de 
ensino para motivar 

01 
01 

 
06 

V. Justifique, caso você tenha 
respondido não 

Não tem material 
Não tem conhecimento suficiente 

03 
 

03 
VI. Você conhece um e-book?  Sim  

Não 
Não respondeu 

04 
09 
01 

VII. Se você respondeu sim à questão 
anterior, você utilizaria nas aulas de 
Matemática? 

Sim 04 
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QUADRO 7– Atuação profissional II (Questionário 3) 

Conteúdo da questão Resposta Quantidade de 

participantes 

I. Cursou a disciplina História 
da Matemática (HM) na 
graduação? 

Sim 
Não 

26 
10 

II. Entre doze instrumentos 
listados marque três que você 
prioriza para dar aulas 

Quadro, giz ou pincel 
Plano de aula 
Livros 
Datashow 

Computador 
Apostilas 
Internet 
Xerox 
Vídeo 

Fita cassete ou CD 
Projetor de slides 
E-book 

27 
27 
20 
08 
07 
06 
04 
03 
03 
00 
00 
00 

III. Já utilizou a História da 
Matemática (HM) nas aulas?  

Sim 
Não 

09 
27 

IV. Se você respondeu sim à 
questão anterior, de que modo 
utilizou a História da 
Matemática? 

Na introdução dos conteúdos p/ motivar 
Complementando o assunto da aula 
Expondo a biografia dos matemáticos 
Explicando a origem dos números 
Contextualizando o assunto 
Por meio de pesquisa 

04 
01 
01 
01 
01 
01 

V. Justifique, caso você tenha 
respondido não 

Não lecionam 
Falta tempo nas aulas para abordar 
Não descobri a importância do uso 
As salas são numerosas 
Sou da área da Matemática Pura  

22 
01 
02 
01 
01 

VI. Se você respondeu que não 
utilizou a HM, você utilizaria?  

Sim 
Não 
Não respondeu a essa pergunta 

18 
01 
08 

VII. Justifique sua resposta à 
questão anterior  

É importante conhecer o passado para 
entender o presente 
É novidade, é motivadora, é interessante 
e desperta curiosidades  
Ajuda o aluno a ter uma visão da 
Matemática, conhecer a evolução dela e 
compreender melhor os conteúdos 
Ressalvo que é preciso dar condições 
para ensinar 
Não apresentou justificativa 
Nunca achei necessário utilizar a HM 
 

 
04 

 
04 

 
 

08 
 

01 
01 
01 

VIII. Você conhece um e-book?  Sim  
Não 
Não respondeu 

08 
22 
06 

IX. Se você respondeu sim à 
questão anterior, você utilizaria 
nas aulas de Matemática? 

Sim 
 

08 
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Quando solicitados para escolherem apenas 3 entre 12 instrumentos que priorizam 

para ministrar aulas, todos  os professores escolheram o quadro de giz, conforme podemos 

verificar no quadro 6, questão II; em segundo lugar escolheram os livros, enquanto o plano de 

aula ficou em terceiro lugar. Na sequência ainda ocorreram escolhas para xerox, computador, 

datashow e vídeo. Embora tenhamos listado entre as opções o e-book e outros instrumentos, 

eles não foram escolhidos por nenhum professor. Assim, ficou evidenciado o pouco uso das 

novas tecnologias e a opção pelas ferramentas mais tradicionais. 

Situação análoga pode ser verificada quando analisamos essa mesma questão no 

quadro 7, pois 27 dos 36 participantes do minicurso, ou seja, 75% deles escolheram o quadro 

de giz; em segundo lugar, escolheram o plano de aula e em terceiro lugar, os livros. Ocorreu 

na sequência uma mudança sutil em relação ao quadro 6, porque ocorreram 08 escolhas pelo 

datashow e 07 pelo computador, porém não houve nenhuma escolha pelo e-book, entre outros 

instrumentos. Assim, para a nossa surpresa, embora estivéssemos lidando com um público 

majoritariamente mais jovem, a preferência ainda foi expressiva pelos instrumentos mais 

tradicionais. 

Esse desprezo pelas novas tecnologias, detectado por meio da observação participante, 

em nossas visitas às escolas, nos chamou a atenção, de modo que resolvemos indagar qual a 

razão do não uso dessa importante ferramenta e obtivemos as seguintes respostas: “Não 

disponho de tempo para preparar, estudar e montar as aulas com esses recursos”; “Embora a 

escola tenha o laboratório de informática, a prioridade é para outras disciplinas, como: 

Português, História e Geografia”; “O laboratório é muito concorrido, precisamos agendar, não 

dispomos sempre que queremos”; “É um único laboratório para toda a escola. Prefiro contar 

com o livro e o quadro”; “As turmas são numerosas, o que dificulta a acomodação no 

laboratório”; “Dificuldade de contar com o professor de Informática para auxiliar nas 

atividades”; “Às vezes o laboratório fica fechado pela ausência do professor responsável”; “O 

professor de Informática é muito exigente e cuida do laboratório como se fosse dele”; “O 

acesso à internet é precário”. 

Parte desses depoimentos não nos surpreendeu, uma vez que coincide com as 

constatações expressas por Borba e Penteado (2007, p. 23 e 24), quando afirmam: 

 

Outro ponto para o qual atentar é a forma como a informática educativa é 
coordenada nas escolas. Embora em muitas o trabalho com informática tenha 
recebido apoio incessante da coordenação e direção, isso não é regra geral e 
podemos encontrar escolas onde a sala de informática é subutilizada. 
Existem casos em que os diretores colocam tantas normas para o uso dos 
equipamentos que inviabilizam qualquer iniciativa do professor no sentido 
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de utilizá-los. Por exemplo, alguns diretores solicitam que seja apresentado 
um plano detalhado sobre cada atividade que será desenvolvida nos 
computadores. Outros permitem o uso, mas não sem antes ressaltar que o 
professor será responsabilizado por qualquer dano nas máquinas causado 
durante a sua aula. E temos, ainda, o caso em que o acesso à chave da sala 
fica quase impossível, porque ela está em poder de um determinado 
funcionário da escola que nem sempre está presente. Além da restrição no 
uso, existe também a dificuldade imposta pela localização e espaço físico 
das salas ambientes de informática. Em algumas escolas ela ocupa um 
espaço menor do que 6 metros quadrados, impossibilitando o trabalho com 
turmas de mais de 10 alunos. 

 
 

Identificamos, assim, que o autor aborda vários elementos apontados pelos 

participantes da pesquisa quando indagados acerca da pouca utilização das novas tecnologias. 

O autor, ainda, sugere que é importante dar um suporte constante para o trabalho do professor 

e cita como exemplo desse suporte o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(PROINFO), criado pelo MEC, entre outras iniciativas realizadas pelas Secretarias Estaduais 

e Municipais de Educação, objetivando capacitar o professor para usar as novas ferramentas 

tecnológicas.  

Nesse sentido também julgamos importante refletirmos e apontarmos ações que 

podem ser desencadeadas pela escola com vistas ao treinamento e apoio ao professor para que 

esse profissional sinta-se seguro e estimulado a fazer uso dessas ferramentas. Também 

pensamos que o professor pode e deve fazer a sua parte por meio da busca de cursos que o 

qualifique para atender, com eficácia, a essa demanda.  

 Quando indagados na questão IV, do quadro 6, de que modo utilizariam a História da 

Matemática em suas aulas, 6 professores responderam que fariam no momento da introdução 

de um conteúdo matemático com o intuito de motivar, 1 professor afirmou que usaria por 

meio de vídeo e outro registrou que faria por meio de seminário e dramatização. Por outro 

lado, 6 professores informaram que não utilizariam a História da Matemática. 

Consequentemente, foram os únicos que responderem à questão V, que solicitava justificar o 

porquê da não utilização. Eles informaram que não dispõem de material ou não têm 

conhecimento suficiente do conteúdo dessa disciplina.  

As respostas a essa mesma questão, formulada aos participantes do minicurso, foram 

sintetizadas no quadro 7, do seguinte modo: 4 participantes afirmaram que usaram na 

introdução dos conteúdos de ensino com o propósito de motivar, 1 na complementação do 

assunto da aula, 1 expondo a biografia dos matemáticos, 1 explicando a origem dos números, 

1 contextualizando o assunto, 1 por meio de pesquisa. 
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É importante considerar que essa questão referente à História da Matemática foi 

formulada nos questionários 1 e 3, aplicados respectivamente com os professores que ensinam 

Matemática nas escolas selecionadas e com os participantes do minicurso, sendo que, em 

ambos, antes da apresentação do e-book, de modo que as opiniões dos participantes não foram 

influenciadas pelos argumentos a favor do uso da História da Matemática. 

As respostas a essa questão IV, sintetizadas nos quadros 6 e 7, foram muito 

importantes para fazermos uma análise comparativa com os questionários  2 e 4, 

posteriormente, visto que ao citarem o porquê e como usaram a História da Matemática 

indicaram, ainda que tangencialmente, quais potencialidades utilizam ao fazerem uso da 

História. 

Desse modo, tomando por referência as potencialidades apontadas por Miguel (1993), 

conseguimos relacionar por analogia duas potencialidades: História-Motivação e História-

Axiologia. 

A primeira está explícita quando é afirmado que usará a História na introdução dos 

conteúdos para motivar. É importante registrarmos que essa potencialidade da História foi 

discutida posteriormente, no momento da apresentação do e-book.  

Também é preciso destacar que essa ideia de motivação é bastante polêmica entre 

alguns pesquisadores da História da Matemática. Esses pesquisadores afirmam que é comum 

o uso da História conforme está ilustrada na maioria dos livros didáticos, nos quais falta uma 

relação entre a História e o conteúdo matemático, sendo abordado apenas a biografia do 

matemático, ou no máximo o contexto social e político onde aquele matemático e/ou 

conteúdo foi desenvolvido. 

Fossa (2001), referindo-se a esse modo de uso da História da Matemática classifica-o 

de uso ornamental da História, pois, segundo ele, se retirarmos as informações históricas 

contidas nos livros didáticos, elas não farão falta. Esse autor torna-se ainda mais enfático ao 

afirmar: 

 

É evidente que o uso ornamental da História da Matemática não é um 
instrumento apropriado para o ensino de conceitos matemáticos. Dito isto, 
porém, não se deduz que o uso ornamental é completamente inútil e deveria 
ser expulso dos nossos livros texto. Muito pelo contrário, quem – 
especialmente em se tratando de matemáticos! – não se regozija com um 
belo pattern ou um sublime desenho? Simplesmente queremos delimitar o 
seu papel para evitar falsas expectativas e, ao mesmo tempo, aproveitar ao 
máximo tudo que o uso Ornamental nos tem a oferecer. (FOSSA, 2001, p. 
54). 
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Temos total acordo com a afirmação do autor, por entendermos que é importante o uso 

da História da Matemática como recurso pedagógico com o propósito de contextualizar e 

relacionar o conteúdo matemático com a sua História, para desencadear aprendizagem com 

significado.  

Ainda relacionada à questão IV, apenas um participante respondeu: “utilizo a História 

da Matemática por meio da dramatização”. De acordo com essa informação, podemos 

relacioná-la com a adaptação proposta por Gutierre e Braz (2012) ao usarem uma peça de 

teatro fundamentada na potencialidade da História-Axiologia, proposta por Miguel (1993). 

Segundo essas autoras, é possível, por meio do teatro, proporcionar aos alunos “atores” 

vivenciarem atitudes e valores éticos por meio da representação da vida e da obra dos 

matemáticos, além dos hábitos e costumes característicos do contexto da época que está sendo 

encenada. 

Quanto às questões VI e VII do questionário 6, referentes, respectivamente, ao 

conhecimento e uso do e-book, apenas 4 professores, aproximadamente 28%, responderam 

que conheciam e usariam; 9 professores, aproximadamente 64%, responderam que não 

conheciam e 01 professor não respondeu.  Esses dados são significativos porque expressam, 

de fato, o desconhecimento dessa ferramenta tecnológica que ainda não foi muito difundida, 

principalmente no que se refere ao processo de construção e montagem de atividades didáticas 

e pedagógicas que alimentem o programa específico que configura o e-book. É mais comum 

encontrarmos o livro eletrônico já pronto, constituindo apenas numa nova opção de consumo 

de leitura.  

Essas mesmas questões foram identificadas no quadro 7 como VIII e IX, 

respectivamente, e foram respondidas pelos participantes do minicurso 6, do seguinte modo: 8 

conheciam e foram os mesmos que responderam que usariam, 22 não conheciam e 6 não se 

manifestaram. 

Desse modo, confirmamos o aspecto inovador do nosso trabalho também no que se 

refere ao instrumento metodológico e-book. 

Finalizando o questionário 1, solicitamos aos participantes que expressassem críticas e 

sugestões. Apenas 4 professores, aproximadamente 28%, responderam apresentando as 

seguintes sugestões: “Formar o professor com relação ao conteúdo de História da 

Matemática”; “Explicar o que é e-book”; “Cobrar mais disciplina e estudo dos alunos”;  

“Fazer seminários para os professores a respeito das novas tecnologias”.  

Apesar de poucos professores terem apresentado sugestões, fica evidenciado, nestas, 

interesse pela apropriação de elementos novos para serem utilizados no processo de ensino, 
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contradizendo, assim, as respostas à questão II, referentes aos três instrumentos prioritários 

para dar aulas. Destacamos também a sugestão correspondente à disciplina cujo significado 

neste contexto, refere-se a comportamento, qualidade, atitude, uma vez que julgamos 

importante para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto a essa questão, também solicitada no questionário 3, apenas 10 participantes 

do minicurso, que correspondem também a aproximadamente 28%, expressaram as seguintes 

opiniões: “esse tipo de minicurso é muito bom  para enriquecer o conhecimento dos 

professores”; “esse tema gerou curiosidade, pois conseguiu suprir a falta dele na graduação”;  

“esse minicurso deve ser incentivado para os professores do Ensino Fundamental e Médio 

participarem”;  “a carga horária de História da Matemática na estrutura curricular do curso de 

Matemática da UFRN deve ser aumentada”  “um minicurso com esse tema deve ter uma carga 

horária maior”. 

Analisando essas opiniões, podemos identificar a diferença entre aqueles que 

concluíram a graduação há mais de 10 anos ao fazerem referência à falta dessa temática na 

formação, enquanto aqueles que cursaram mais recentemente propõem o acréscimo da carga 

horária. Também nos chamou a atenção a preocupação que expressaram no sentido de 

incentivar o conhecimento desse tema pelos professores da Educação Básica. Porém, o que 

julgamos mais importante é o fato de que, embora essas opiniões tenham sido externadas 

antes do conhecimento do e-book, expressam a importância que os participantes deram ao 

tema. 

Ainda em relação ao questionário 3, analisamos por último a questão referente aos 

motivos que levaram os participantes a escolherem esse minicurso; para isto, listamos as 

razões a seguir: Dezenove informaram que optaram com o objetivo de “adquirir e aprimorar 

conhecimentos”; sete afirmaram que tinham “interesse no assunto”; quatro registraram que 

tinham “curiosidade a respeito do tema”; quatro citaram que optaram porque têm “referência 

na professora Liliane dos Santos Gutierre”, enquanto que os dois últimos, um se referiu a 

“indicação de amigos” e o outro a necessidade de “conhecer as tendências educacionais de 

ensino”. 

 

Conforme verificamos, existiram razões bastante diversificadas para a escolha, 

entretanto, uma razão que não é citada, mas que está implícita em todos os participantes, é a 

necessária formação continuada, pois o fato de se inscreverem para o evento e participarem de 

minicursos fica evidenciada essa busca pela formação continuada, que, em nosso 

entendimento, é condição indispensável para um desempenho profissional qualitativo. 
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Aqui é importante destacar que se trata de um contingente quantitativamente pequeno 

em relação aos professores que ensinam Matemática e que assumiram para si, corretamente, a 

tarefa da formação continuada, porém, é importante ressaltar o que citamos no segundo 

capítulo deste trabalho, ao afirmarmos que compete principalmente às autoridades 

governamentais estabelecer e proporcionar as condições necessárias e suficientes para 

concretizar a formação continuada dos profissionais da educação. 

 

 

4.3 QUESTIONÁRIOS 2 e 4 (APÊNDICES D e F) 

 

Faremos, agora, o tratamento e a análise dos dados referentes aos questionários 2 e 4 

(Apêndices D e F), os quais foram aplicados respectivamente com os 14 professores que 

ensinam Matemática nas quatro escolas selecionadas e com 33 dos 36 participantes do 

minicurso 6, após ambos participantes terem conhecido o e-book com as respectivas 

atividades. Optamos por dividir em duas partes a análise desses questionários. A primeira 

refere-se às questões objetivas, enquanto que a segunda parte é constituída pelas questões que 

são, ao mesmo tempo, objetivas e subjetivas ou apenas subjetivas.   

As três primeiras questões do questionário 2 são tratadas no quadro 8, enquanto as 

quatro primeiras do questionário 4 são tratadas no quadro 9. Em seguida faremos a análise de 

cada uma dessas sete questões concomitantemente, devido à similaridade do conteúdo delas. 

Para analisarmos as questões tratadas nos questionários 2 e 4, definimos duas 

categorias de análise, as quais tomaremos como referência para a avaliação do e-book pelos 

participantes. Criar as categorias de análise foi um critério que adotamos tomando como 

referência o que nos ensinam Laville e Dionne (1999, p. 228) ao afirmarem: 

 

Algumas análises de conteúdo continuam simplistas, como aquelas em que é 
suficiente um tratamento estatístico sumário após a enumeração das 
ocorrências de certas palavras-chaves.  Abusou-se, ai de nós!, às vezes, 
dessas quantificações rudimentares que conduzem a evidências. Felizmente, 
os estudos desse gênero ganham em refinamento: a definição das categorias 
analíticas testemunha a presença de uma sólida bagagem teórica, e a seleção 
das unidades de conteúdo se torna mais sofisticada. Essas unidades mais 
complexas prestam conta melhor do sentido desses conteúdos, forçando o 
pesquisador a um recuo, a uma reflexão em relação a suas interpretações 
espontâneas. 

 

Assim, de acordo com os autores, definimos as categorias para balizar as nossas 

análises, evitando interpretações espontaneístas. Desse modo, criamos as seguintes categorias: 
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1) Adesão ao e-book para o ensino de Equações Polinomiais, por meio de Atividades 

Estruturadas, numa abordagem histórica; 2) Dificultadores para adesão ao e-book para o 

ensino de Equações Polinomiais, por meio de Atividades Estruturadas, numa abordagem 

histórica. 

É pertinente registrarmos que essas categorias foram definidas com base na nossa 

busca incessante de elementos que pudessem nos auxiliar no processo de avaliação feita pelos 

professores que ensinam Matemática, nas escolas selecionadas, e pelos participantes do 

minicurso. Ambos são os sujeitos da nossa investigação. Para definir essas categorias, 

também levamos em consideração o que nos orientam Moreira e Caleffe (2008) ao afirmarem: 

“O número de categorias derivadas de um conjunto de dados depende do foco da 

investigação, dos tipos de dados coletados e da habilidade analítica do pesquisador”. 

Desse modo, por meio da reflexão acerca do referencial teórico, da metodologia e dos 

objetivos do nosso trabalho, da insistência em nos aproximar repetidas vezes do nosso objeto 

de estudo por meio da leitura, da reflexão, da ação e da discussão, conseguimos atingir a 

maturidade necessária que nos possibilitou a criação dessas categorias. 

O conteúdo da questão I, apresentado no quadro 8 e 9, objetiva saber dos participantes 

da pesquisa se, de acordo com o conhecimento desses participantes, o conteúdo é exatamente 

aquele recomendado pelos PCNs e está inserido no livro didático, pois entendemos que essa é 

uma questão básica, considerando que o nosso interesse com a produção dessa proposta de 

ensino é colocar à disposição do professor que ensina Matemática uma nova proposta 

metodológica para ensinar o conteúdo de Equações Polinomiais, complementando o que é 

tratado nos livros sob outras abordagens, de modo que propicie aprendizagem com 

significado. 
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QUADRO 8 – Questões objetivas (Questionário 2) 
 

Conteúdo da questão 
 

Respostas Quantidade 

I) O conteúdo matemático desenvolvido nas atividades está de acordo 
com as propostas dos PCNs da área de Matemática e/ou do livro 
didático adotado? 
 

Sim 
Não 

14 
00 

II) As atividades propostas no e-book são motivadoras e desencadeiam 
aprendizagens?  
 

Sim 
Não 

14 
00 

III) Considera importante e/ou concorda com as Atividades 
Estruturadas de Equações Polinomiais, utilizando a História da 
Matemática como recurso pedagógico por meio do e-book? 
 

Sim 
Não 

14 
00 

 

QUADRO 9 – Questões objetivas (Questionário 4) 
 

Conteúdo da questão 
 

Respostas Quantidade 

I) O conteúdo matemático desenvolvido nas Atividades 
Estruturadas está de acordo com as propostas contidas nos PCNs da 
área de Matemática e/ou no livro didático adotado? 
 

Sim 
Não 

Não respondeu 

31 
01 
01 

II) O modo como as atividades estão organizadas no e-book auxilia 
o aluno a aprender Matemática? 
 

Sim 
Não 

31 
02 

III) Considera que as atividades propostas no e-book são 
motivadoras? 

Sim 
Não 

30 
03 

IV) Considera importante e/ou concorda com as Atividades 
Estruturadas de Equações Polinomiais, utilizando a História da 
Matemática como recurso pedagógico por meio do e-book? 
 

Sim 
Não 

31 
02 

  

 

Esse nosso entendimento acerca da aprendizagem com significado é confirmado por 

Gutierre (2011, p. 25) ao se referir à História-Significação, quando afirma: 

 

Os partidários dessa corrente afirmam que a História da Matemática é um 
instrumento que pode promover a aprendizagem significativa e 
compreensiva da Matemática e pode esclarecer os conceitos e as teorias 
estudadas.   

 

Assim, de acordo com a autora, fica evidenciado o papel importante que essas 

atividades poderão cumprir, contribuindo com o fazer pedagógico e didático do professor, 

preocupado com a aprendizagem do aluno. 
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Julgamos importante registrar que os 14 professores que participaram da pesquisa 

responderam que o conteúdo abordado nas atividades é aquele proposto na estrutura curricular 

sugerida pelos PCNs e/ou está presente no livro didático adotado. Do mesmo modo 

responderam afirmativamente a essa questão 31 dos 33 participantes do minicurso, ou seja, 

aproximadamente 94%. Entendemos que este dado é relevante, pois contribui para a 

confirmação da adesão dos participantes à nossa categoria de análise nº 1, visto que 

respectivamente 100% e 94% desses participantes confirmaram a fidedignidade entre o 

conteúdo matemático abordado nas atividades e a estrutura curricular proposta nos livros e 

nos PCNs. 

Cem por cento dos professores, ou seja, os 14 participantes também responderam 

afirmativamente à questão II do questionário 2, que indagava acerca da motivação e da 

aprendizagem, fato também verificado na fala do professor, conforme trecho destacado na 

entrevista relatada na página 88 deste trabalho. Já no questionário 4, tratamos o tema da 

motivação e da aprendizagem separadamente por meio das questões II e III, respectivamente. 

Assim, 31 dos 33 participantes do minicurso, ou seja, aproximadamente 94% responderam 

que o e-book auxilia os alunos a aprender Matemática, conforme as respostas dadas à questão 

II, enquanto 30 dos 33 participantes do minicurso, ou seja, aproximadamente 91% também 

confirmaram, por meio das respostas à questão III do questionário 4, que as atividades 

propostas no e-book são motivadoras. 

Esses são dados muito importantes porque, além de evidenciar a primeira categoria de 

análise, também ratifica a potencialidade da História como elemento motivador, embora já 

tenhamos registrado anteriormente a crítica que Miguel (1993) tece a respeito dessa função da 

História em relação aos limites da questão motivadora.  

No entanto, continuamos defendendo o uso da História, considerando a potencialidade 

motivadora, porque entendemos que a motivação é um elemento constituído de subjetividade 

e singularidade ímpares, de modo que é perfeitamente possível que alguns se motivem a 

aprender Matemática, quando um determinado conteúdo for tratado por meio da História. 

 Nesse sentido, concordamos com Fossa (2008, p. 10) quando afirma que a “História 

da Matemática terá alto poder motivador para alguns alunos, mas não para outros. Não 

podemos esperar que a História resolva todas as nossas enfermidades pedagógicas, mas 

podemos esperar que nos ajude a superar algumas delas”.  

A questão III do Quadro 8, referente à importância das atividades propostas por meio 

do e-book, foi confirmada por 100% dos professores, ou seja, pelos 14 participantes. Esse 

mesmo teor foi abordado na questão IV do questionário 9, sendo que 31 dos 33 participantes 
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do minicurso, ou seja, aproximadamente 94% consideram importante e concordam com as 

atividades  propostas no e-book .  

Essa confirmação nos permite refletir que cada vez mais nossa categoria de análise 

número 1 se consolida na perspectiva de tornar-se aceita, além do que nos motiva a comparar 

com os questionários 1 e 3,  quando verificamos que neles apenas 4 professores e 8 

participantes do minicurso 6 conheciam o e-book. No entanto, apesar disso, agora, nos 

questionários 2 e 4, em que todos conhecem essa ferramenta e-book, mesmo sendo algo novo, 

eles aprovaram majoritariamente o uso, conforme os índices anteriormente apresentados. 

Essa aprovação corrobora com o que afirmam Borba e Penteado (2007, p. 66) ao se 

referirem à reação dos professores frente às novas tecnologias, quando registra que:  

 

Muitos professores desistem quando percebem a dimensão da zona de risco. 
[...] Outros, porém, procuram avançar nesta área de indeterminação, usando 
de ousadia e flexibilidade para reorganizar as atividades na medida do 
necessário. Mudam as rotinas e, antes de tudo, abrem-se para um processo de 
negociação com os alunos e com outros que atuam no cenário escolar.  

 

De acordo com os autores citados, podemos identificar ousadia e flexibilidade para 

aceitar o novo, conforme expressaram os 14 professores e os 31 participantes do minicurso. 

Por outro lado, vale a pena considerar que a essência da questão trata tão somente de 

perguntar se eles consideram importantes e/ou se concordam com o uso do e-book, não 

exigindo, ainda, o comprometimento com o uso dessa ferramenta.   

Trataremos e analisaremos, agora, as quatro últimas questões do questionário 2 e as 

cinco últimas do questionário 4. Três questões do questionário 2 foram organizadas de modo 

objetivo e subjetivo, respectivamente, enquanto que a última foi apenas subjetiva. Do mesmo 

modo das cinco questões do quarto questionário, quatro delas são objetivas e subjetivas 

concomitantemente, e a última é apenas subjetiva. 

A questão IV do questionário 2 é idêntica à V do questionário 4 e está formulada do 

seguinte modo: Você identifica na abordagem das Atividades Estruturadas três tipos de 

representação dos conceitos nelas envolvidos: a) física (e-book), b) oral (discussão em grupo, 

apresentação dos resultados), c) simbólica (registro por escrito)? Comente a respeito dessa 

forma de ensinar. 

Todos os 14 professores responderam sim a essa questão, demonstrando, em nosso 

entendimento, que compreenderam a estrutura e a concepção que permeiam as atividades, 

enquanto que dos participantes do minicurso 6, apenas 17 responderam que identificaram e 16 

não responderam a questão, nos deixando dúvida se é porque não identificaram os três tipos 
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de representação ou não entenderam a questão. Vale salientar que no momento em que 

apresentamos o e-book aos dois grupos participantes, tivemos o cuidado de explicar os 

detalhes da estrutura das atividades, assim como o conceito de Atividades Estruturadas, forma 

e conteúdo, as potencialidades da História da Matemática e a ferramenta e-book. Explicações 

estas que estão embasadas no referencial teórico já citado.  

Neste caso específico que trata da abordagem das Atividades Estruturadas, 

enfatizamos o que propõe Fossa (2001, p. 63):  

 

A atividade fica completa no sentido de estar munida dos três tipos de 
representações dos conceitos nela desenvolvidos: uma representação física 
(os materiais manipulativos), uma representação oral (a discussão no grupo 
e, se for o caso, apresentação dos resultados ao professor e/ou outros 
colegas), e uma representação simbólica (o registro por escrito). 
 

Nessa direção, além de concordarmos plenamente com o autor, desenvolvemos com os 

professores as atividades do Caderno 1 do e-book, seguindo todas essas recomendações, de 

modo que esse procedimento adotado por nós facilitou a compreensão e, consequentemente, a 

resposta a essa questão IV. Diferentemente com os participantes do minicurso, diante da 

proposta e da carga horária determinada, desenvolvemos as atividades do Caderno 4 em 

alguns momentos de modo abreviado, consequentemente sem nos determos rigorosamente na 

metodologia proposta. 

Com relação ao comentário solicitado na referida questão, dez professores 

participantes responderam, ou seja, aproximadamente 71%, cujas opiniões registramos a 

seguir: 01) “É uma forma diferente que envolve a leitura, a escrita e estimula o raciocínio”; 

02) “Ela incentiva o aluno a pesquisar e a pensar”; 03) “Favorece a construção do 

conhecimento, inclusive com análise crítica”; 04) “É bastante pertinente, faz o aluno formular 

sua resposta e não copiar o que o professor fez”; 05) “É interessante e motiva, mas necessita 

de muito tempo”; 06) “É uma forma valorosa, contribui e estimula o aluno na aprendizagem”; 

07) “Estudar em grupo realizando discussões é muito interessante, mas não sou otimista em 

relação a isso. Não vejo alunos com essa vontade. De vez em quando surgem alguns”; 08) “É 

uma proposta inovadora, profunda, mas levaríamos muito tempo”; 09) “É uma forma 

interessante que envolve”; 10) “É muito sugestivo”.  

 

Da mesma maneira, obtivemos os comentários solicitados na questão V do 

questionário 4, em que dezessete participantes do minicurso, ou seja, aproximadamente 51% 

registraram o seguinte: 01) “É um método que auxilia a ensinar e a aprender”; 02) “Muito 
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interessante, pois envolve o visual, o raciocínio e a discussão”; 03) “Gostei muito dessa 

forma, pois pode auxiliar na aprendizagem do aluno”; 04) “Organizava essas atividades com 

mais exercícios”; 05) “Torna a aula mais dinâmica”; 06) “Auxilia no fechamento do 

conteúdo”; 07) “Os três tipos em conjunto é um ótimo auxílio para o professor”; 08) “É 

encantadora, tem muito a enriquecer”; 09) “O mais importante é a discussão em grupo”; 10) 

“Foi bem exposto no desenvolvimento do minicurso”; 11) “Proposta criativa e concreta”; 12) 

“É muito abrangente”. 

 

Para nós, o registro dessas opiniões representa, de modo enfático, o aprofundamento 

da avaliação que se iniciou de modo discreto ainda nos questionários 1 e 2, quando já eram 

sinalizadas as possibilidades de uso da História da Matemática e do e-book, cujos objetivos 

das questões ali apresentadas, pretendiam averiguar se os participantes já conheciam e 

utilizavam a História e o e-book, assim como despertar a curiosidade para conhecerem e 

avaliarem as Atividades Estruturadas organizadas no e-book e constituídas pela História da 

Matemática. 

Desse modo, fica evidenciada uma forte valorização e adesão ao e-book expressa nas 

opiniões dos dez professores, assim como nos registros dos dezessete participantes do 

minicurso 6 que expressaram suas opiniões. Por outro lado, três professores que ensinam 

Matemática nas escolas selecionadas expressaram dificuldades, sendo que dois deles alegaram 

o fator tempo para a aplicação das atividades, enquanto um expressou a sua falta de otimismo 

com essas inovações e falta de vontade dos alunos pelos estudos. Assim, é possível 

identificarmos uma relação estreita entre esses depoimentos comentados e as duas categorias 

de análise caracterizadas por nós. 

O problema da falta de tempo é importante refletir e discutir com os técnicos das 

equipes pedagógicas das escolas e da Secretaria de Educação, para encontrarem alternativas 

que possam resolver ou minimizar esse problema, uma vez que, na avaliação dos professores, 

fica evidenciada a necessidade de mais horas aulas semanais para desenvolver de modo 

satisfatório o programa da disciplina.  

No que se refere à falta de otimismo pelas inovações tecnológicas, citada por um 

professor, nos remetemos a Borba e Penteado (2007, p.66) ao se referir à reação dos 

professores diante dessa questão, quando afirma: “Evitam dar ‘voz’ à tecnologia e não fazem 

qualquer revisão do que vêm utilizando para desenvolver sua prática”. É isso que nós também 

pensamos, porém insistimos na necessidade de dialogar com esses professores no sentido de 

motivá-los para repensarem a sua prática.  
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A questão V do questionário 2 é idêntica à questão VI do questionário 4. Ela é mais 

incisiva e indaga se o participante usaria a História da Matemática em sua sala de aula e como 

usaria. Todos os professores responderam que usariam, ou seja, 100%, porém, dos 14, apenas 

8 registraram que usariam, do seguinte modo: 1) “Na introdução do conteúdo, porém preciso 

estudar mais”; 2) “Por meio de seminários”; 3) “Por meio da contextualização dos 

conteúdos”; 4) “Mostrar a importância da origem dos conteúdos”; 5) “Mostrar as dificuldades 

que os matemáticos enfrentaram para desenvolver os conteúdos”; 6) “Por meio do recurso do 

e-book”; 7) “Por meio de seminário e trabalho em grupo para compreender o conteúdo 

matemático”; 8) “Na introdução do conteúdo para motivar”.  

 

Quanto aos participantes do minicurso 6, dos 33 que responderam ao questionário, 28 

afirmaram que usariam a HM, ou seja, aproximadamente 85%. No entanto, somente vinte e 

três afirmaram que usariam, do seguinte modo: 01) “Usaria para introduzir um assunto”; 02) 

“Explicar como cada conteúdo surgiu”; 03) “Incentivando a leitura e comunicação entre 

alunos e professor para a compreensão do conteúdo matemático”; 04) “Por meio de um e-

book e livros para ensinar os conceitos de forma mais clara”; 05) “Por meio da 

interdisciplinaridade”; 06) “Unindo a História ao conhecimento matemático”; 07) “Expondo a 

respeito dos matemáticos e do modo como eles criaram os conteúdos e estimulando os alunos 

a criarem também”; 08) “Contextualizando os temas matemáticos”. 

 

Conforme percebemos nestes relatos dos participantes, podemos identificar alguns 

termos que podem ser relacionados às potencialidades da História, conforme aponta Miguel 

(1999), quais sejam: História-explicação dos porquês (relatos nº 03 e 04 do questionário 2, e 

relatos nº 02, 06 e 07 do questionário 4), História-método (relato nº 05 do questionário 2, e 

relato nº 04 do questionário 4), História-motivação (relato nº 08 do questionário 2, e relato nº 

01 do questionário 4), História-significação  (relato nº 07 do questionário 2 e relato nº 03 do 

questionário 4). Os demais relatos não apresentaram clareza quanto a uma possível função de 

uso da História.  

Embora tenhamos exposto introdutoriamente as possibilidades de uso da História 

conforme abordam Miguel (1999), Fossa (2008) e Gutierre (2011), entendemos que mais 

estudos acerca dessas abordagens são necessários, considerando que, em nosso entendimento, 

não basta o professor e os participantes do minicurso 6 conhecerem a atividade em si, mas os 

fundamentos que as sustentam. Este argumento é compartilhado por um professor participante 
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da pesquisa ao responder a questão V do questionário 2, quando afirma: “Usaria a História da 

Matemática na introdução do conteúdo, porém preciso estudar mais”. 

A questão VI do questionário 2 é idêntica à questão VII do questionário 4 e indaga se 

os participantes usariam o e-book quando fossem abordar o assunto de Equações Polinomiais 

e solicita que teçam comentários a respeito do uso. Todos os professores que ensinam 

Matemática nas escolas selecionadas responderam que usariam. Porém, apenas 6 fizeram os 

seguintes comentários: 1) “Usaria desde que fosse organizada desde o planejamento”; 2) 

“Porque os alunos se empolgariam muito mais pelo conteúdo”; 3) “Facilita o aprendizado 

com a participação dos alunos”; 4) “Vou estudar e planejar para executar”; 5) “Embora queira 

usar, fica difícil, visto que o número de aulas de Matemática é muito pouco”; 6) “Não ensino 

no 3º ano e acho difícil para o 9º ano”. 

 

Dos 33 participantes do minicurso que responderam ao questionário 4, vinte e oito 

deles, ou seja, aproximadamente 85% afirmaram que usariam o e-book, porém, apenas doze 

fizeram os seguintes comentários: 01) “Usaria para que o conteúdo ficasse mais claro, mais 

compreensivo”; 02) “É uma abordagem excelente”; 03) “Usaria para introduzir a História das 

Equações Polinomiais”; 04) “Usaria planejando de acordo com o tempo e o público”; 05) 

“Usaria porque é um bom caminho, mas não é simples”; 06) “Usaria, mas diminuía a 

quantidade de informações históricas”; 07) “Usaria porque facilita o aprendizado”. 

 

Essa questão e os respectivos comentários são, para nós, muito importantes, uma vez 

que tratam de forma muito objetiva a respeito da aceitação do e-book. O fato de todos os 

professores terem respondido que usariam esse instrumento e 85% dos participantes do 

minicurso 6 também opinarem nesse mesmo sentido, nos permite identificar mais uma vez 

que a nossa categoria de análise 1, referente à aceitação, se evidenciou. Embora considerando 

que a aceitação foi majoritária, lamentamos o fato de que o comentário solicitado para 

enriquecer a análise só foi registrado por seis professores, aproximadamente 43%, e doze 

participantes do minicurso 6, aproximadamente 36%. 

Por outro lado, esses comentários expressam uma consistente adesão à nossa proposta, 

pois exprimem o modo como os participantes fariam uso do e-book. Vemos que há 

preocupação de fazer constar no planejamento, de acreditar na motivação e na participação do 

aluno no processo de aprendizagem e até mesmo no estudo das Atividades Estruturadas pelo 

professor, além de elogios explícitos, entre outros importantes comentários. 
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A VII e última questão solicitada no questionário 2 é idêntica à VIII e penúltima no 

questionário 4. Ela solicita críticas e sugestões dos participantes a respeito do e-book. 

Listamos, a seguir, doze considerações apresentadas pelos professores participantes da 

pesquisa que ensinam Matemática nas quatro escolas selecionadas: 1) “É complexa a 

realidade de termos 50 alunos por turma, isto dificulta trabalhos dessa natureza”; 2) “É 

importante porque se relaciona com o exame do vestibular”; 3) “Muito importante, pois o 

aluno precisa buscar conhecimento e não pegar pronto do professor”; 4) “Agradeço pela 

oportunidade de conhecer a riqueza apresentada no trabalho”; 5) “Fazer um seminário para 

professores da rede pública para apresentar o e-book”; 6) “Preparar outros conteúdos com o 

recurso e-book”; 7) “É uma proposta muito relevante para as aulas de Matemática e contribui 

com o ensino dessa disciplina”; 8) “Hoje é impossível abordar esse conteúdo no 3º ano 

noturno”; 9) “Proponho um encontro com todos os professores de Matemática da escola para 

discutir, estudar e aplicar coletivamente”; 10) “Só teria uma opinião mais detalhada se eu 

tivesse aplicado em sala de aula, pois a teoria é bonita, porém nem sempre reflete a realidade 

das nossas escolas”; 11) “É um material muito rico para o aluno, faz com que ele aprenda 

sempre mais”; 12) “Acrescenta muito valor à História da Matemática”. 

Treze participantes do minicurso, expressaram os seguintes comentários: 1) 

“Excelente, sugiro divulgar mais”; 2) “Gostei muito do e-book, muito organizado, só precisa 

ter mais espaço voltado para mais perguntas para o aluno exercitar”; 3) “Parabéns, o e-book 

está maravilhoso”; 4) “Incluir aplicações práticas do dia a dia”; 5) “Deve auxiliar os 

professores no ensino”; 6) “Dependendo da realidade das escolas é quase impossível usar o e-

book em sala de aula”; 7) “É um recurso pedagógico bastante interessante para auxiliar o 

ensino de Matemática”; 8) “Preparar mais conteúdos para aplicar no Ensino Fundamental”; 9) 

“Usar cada vez mais o e-book para uma melhor compreensão”; 10) “Meus parabéns pelo 

projeto e-book, pois acrescenta ainda mais na aprendizagem dos alunos”; 11) “O e-book é 

uma ferramenta que irá ‘revolucionar’ o modo de ensinar a Matemática”; 12) “Sugiro fazer 

uma revisão de ortografia e acentuação”; 13) “É muito útil que a instituição escolar 

disponibilize os equipamentos eletrônicos necessários”. 

Todas as contribuições foram muito importantes para avaliarmos e aperfeiçoarmos o 

e-book. As de caráter eminentemente elogioso nos impulsionaram a continuar e concluir o 

processo investigativo, e as críticas foram muito construtivas, acatamos e agradecemos, pois 

elas nos orientaram na busca para melhorarmos e enriquecermos o nosso trabalho de modo 

que fizemos uma releitura crítica do e-book e, consequentemente, uma reimpressão contendo 

muito dos aportes sugeridos. 
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Por fim, ainda em relação ao questionário 4, analisamos agora a questão VIII, que 

indaga se o minicurso 6 correspondeu aos motivos que levaram os participantes a escolhê-lo e 

solicita também que teçam comentários. Vinte sete dos 33 participantes, ou seja, 

aproximadamente 82% afirmaram que o minicurso atendeu às expectativas. Apenas 01 

participante, que representa aproximadamente 3%, respondeu que o minicurso não 

correspondeu às suas expectativas, enquanto 05 participantes, ou seja, aproximadamente 15% 

não responderam a essa questão.  

Entendemos que as respostas majoritariamente favoráveis dos 27 participantes nos 

encorajam para continuarmos realizando minicursos e seminários a respeito da nossa 

proposta, principalmente considerando os comentários registrados. Vale salientar que o 

participante que afirmou não ter correspondido às expectativas, assim registrou o seu 

comentário: “Não, mas o caminho foi bom, mas não foi o esperado”.  

Continuando, vejamos agora os demais comentários: 01) “Correspondeu até mais do 

que eu esperava. Superou as minhas expectativas em termos de interação, exercícios bem 

propostos e material rico em História da Matemática”; 02) “Bom, o conteúdo foi realmente 

trabalhado”; 03) “Passei a gostar mais de Matemática”; 04) “Sim, foi muito mais do que o 

esperado”; 05) “Sim, foi muito interessante a forma de aprendizagem para as resoluções”; 06) 

“Sim, a princípio não, mas nos dois últimos dias quando tivemos mais contato com as 

equações, melhorou”; 07) “Sim, pois ajudou a gente a ter um maior conhecimento de como 

surgiu e como podemos resolver equações do 3º grau”; 08) “Sim. Tinha certeza de que a 

professora Liliane não usaria apenas letras e números, mas sim bastante embasamento 

histórico”; 09) “Sim, consegui, na medida do possível, aprender um novo conteúdo e como 

posso abordá-lo dentro da sala de aula”; 10) “Sim. Conhecia pouco e com o minicurso me 

motivou a conhecê-lo mais”; 11) “Sim. Acredito que serviu para tirar dúvidas que tinha a 

respeito de algumas equações cúbicas. Particularmente, só conhecia o método de reduzir até o 

grau 2 para então resolver”; 12) “Sim, me ajudou muito a aprender como a Matemática pode 

ser mais interessante utilizando a HM”; 13) “Sim, aprendi alguns métodos de como resolver 

equações cúbicas”; 14) “Sim, falou exatamente de exemplos de aplicações na sala de aula”; 

15) “Sim, foi muito bom, uma nova ideia sobre Equações Polinomiais”; 16) “Sim, pelo 

conteúdo e não pelo tempo”; 17) “Com certeza, na realidade, além do que eu imaginava, pois 

não conhecia esse recurso”; 18) “Sim, pois através do minicurso passei a gostar mais da 

História da Matemática, e como aplicar essa História na aula”; 19) “Sim, pois escolhi esse 

minicurso com o intuito de descobrir uma forma interessante de passar este conteúdo de 

polinômios, e encontrei o que realmente procurava”; 20) “Sim, o que foi esperado antes foi 
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correspondido durante as aulas no minicurso”; 21) “Sim, foi um ótimo minicurso, adorei ter 

participado, espero que nos próximos anos aconteça novamente”; 22) “Sim, foi além, pois eu 

esperava aulas menos dinâmicas”; 23) “Sim, correspondeu aos meus motivos que era saber 

um pouco mais sobre a História das equações cúbicas e como resolvê-las”; 24) “Sim, pois 

além de informar sobre a resolução de equações cúbicas, motivou-me a utilizar a História 

como meio de aprendizagem da Matemática”; 25) “Sim, pois é muito mais motivador 

aprender um conteúdo conhecendo um pouco mais sobre a sua história”; 26) “Sim, muito 

mais do que o esperado”. 

De acordo com esses vinte e seis comentários, ou seja, aproximadamente 79% dos 

participantes, podemos afirmar que o nosso minicurso foi bem avaliado também do ponto de 

vista qualitativo pela expressiva maioria dos participantes, de modo que essa credibilidade 

também fica automaticamente direcionada ao e-book, visto que ele foi a ferramenta central do 

nosso minicurso. 

 

4.4 ENTREVISTAS (APÊNDICE G) 

 

 Faremos agora o tratamento e a análise das entrevistas semiestruturadas que foram 

realizadas com os três professores que se dispuseram a aplicar as Atividades Estruturadas 

organizadas no e-book com os seus alunos. Perguntamos inicialmente para todos os 

entrevistados a seguinte questão: Qual é a sua avaliação a respeito das Atividades 

Estruturadas de Equações Polinomiais numa abordagem histórica por meio do e-book? 

Deixamos cada entrevistado à vontade para discorrer em relação à avaliação. Em seguida, 

quando julgávamos necessário, fazíamos questionamento com base no roteiro da entrevista 

(Apêndice G). Por fim, fazíamos a seguinte indagação: Você gostaria de acrescentar algo que 

ainda não conversamos? 

 Registramos a seguir uma síntese das entrevistas na ordem em que as realizamos, com 

vistas a analisarmos, após as três transcrições, se os entrevistados ratificaram ou retificaram 

suas avaliações feitas anteriormente quando do preenchimento do questionário 2, no qual 

todos avaliaram positivamente o e-book e o indicaram para o ensino de Equações Polinomiais. 

Ressaltamos que, ao registrarmos as transcrições das entrevistas, consideramos 

exclusivamente a fala dos entrevistados, pois quando fizemos inferências foi no sentido de 

objetivar, procurando nos aproximar do roteiro, conforme o apêndice G. 

Realizamos a primeira entrevista às 18h do dia 01/11/2012, na Escola Estadual 

Professor Anísio Teixeira, na qual foi testado o e-book por meio do professor Sol. Ele é 
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graduado em Matemática e especialista em Matemática, Ciências e suas tecnologias e leciona 

Matemática há 15 anos. 

O professor expressou o seguinte:  “Bom, na realidade eu peguei uma turma do 1º ano 

do Ensino Médio e foi uma abordagem muito interessante, mas ao mesmo tempo eu precisei 

fazer uma revisão de História da Matemática. Inicialmente os alunos acharam difícil o 

conteúdo como está trabalhado nas atividades dos cadernos 1 e 2. No entanto, com a 

continuação foi razoável a compreensão, pois eu trabalhei os três primeiros módulos, ou 

melhor, os três primeiros cadernos.[...] mas o material é interessante. Infelizmente, nesse 

período a Escola estava sem internet. Por isso, apresentei por meio do projetor.[...] Indico o 

uso do e-book e sugiro que seja preparado com outros conteúdos matemáticos.[...] Não tive 

nenhuma dificuldade, apenas algumas palavras e expressões não são fáceis. Os alunos fizeram 

as questões coletivamente, discutindo; logo, as dúvidas eram tiradas imediatamente. [...] 

Houve evolução na aprendizagem. Cheguei a essa conclusão pelos questionamentos feitos 

pelos alunos”. 

Finalizando essa primeira entrevista, perguntamos ao professor se ele gostaria de 

acrescentar algo que ainda não havíamos conversado e ele nos respondeu o seguinte: “O e-

book é uma ferramenta nova, não conhecia para o ensino, apenas como menu em restaurantes. 

Sugiro que seja ampliado para outros conteúdos de Matemática. Gostei e aprovo”. 

Realizamos a segunda entrevista às 15h do dia 05/11/2012, na Escola Estadual 

Professora Ana Júlia Mousinho de Carvalho, na qual foi testado o e-book em duas turmas de 

3º ano, do turno vespertino, por meio da professora Lua, graduada em Matemática, lecionando 

essa disciplina há 30 anos.  

Quanto à questão central da entrevista, respondeu:  “Devido à inovação do e-book, 

ocorreram algumas dificuldades que foram logo superadas com a continuação do trabalho. 

Precisei retomar e reforçar conteúdos já vistos. Precisei alternar assim: duas aulas com o e-

book e uma no quadro, retomando com exercícios para observar se o aluno aprendeu mesmo. 

Sugiro permutar o primeiro exercício do caderno 1. Eles tiveram dificuldades para entender. 

[...]. O manuseio  do e-book pelo próprio aluno é muito proveitoso para a interdisciplinaridade 

e o professor tem que estar preparado, [...] precisa ler mais, repassar “n” vezes cada atividade, 

mas os alunos gostaram muito, porque o trabalho é muito bom. [...] Indico o e-book, mas 

sugiro alternar com aula expositiva. [...] principalmente os alunos que se sobressaem 

responderam muito bem às questões. O diferente é bom! Além do que a proposta é 

semelhante ao ENEM, embora eles brinquem. [...] Aprenderam, sim, pude confirmar nas aulas 

posteriores no quadro”. 
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Finalizando, indagamos se a professora gostaria de acrescentar algo que ainda não 

havíamos conversado e ela repetiu: “O trabalho é bom, porém, quem vai aplicar precisa estar 

preparado e precisa estudar”. Esta categórica afirmação da professora Lua ratifica a nossa 

proposição citada no segundo capítulo deste trabalho no que se refere à formação inicial e 

continuada, assim como a nossa indicação de que é preciso sugerir estudos teóricos que 

contribuirão para uma melhor compreensão do e-book e, consequentemente, para um 

aprimoramento da ação didática e pedagógica. 

A terceira entrevista foi realizada às 11h do dia 20/11/2012, na UFRN, com o 

professor Cometa. Ele é mestre em ensino de Matemática e leciona essa disciplina há 31 anos. 

Atualmente é docente da Escola Estadual Berilo Wanderley, onde testou o e-book com os seus 

alunos do 3º ano “A”, do turno vespertino. 

Em relação à avaliação do e-book, o professor afirmou o seguinte:  “O trabalho está 

bem estruturado, bem compreensivo [...] essa metodologia de vincular a História para ter a 

compreensão matemática é interessante. [...] Faço uma avalição positiva e indico para os 

professores da Rede Pública. Sugiro que seja dado um CD para os professores aplicarem esse 

trabalho que ajuda a sair do tradicional. [...] É importante que tenha um computador para cada 

dupla para eles interagirem com o e-book. Acredito que o aluno aprende mais fazendo a 

vinculação, ou seja, a ligação entre a História da Matemática e o conteúdo matemático. [...] 

Os alunos ficaram satisfeitos e responderam bem às questões propostas, mas o tempo foi 

pouco”. 

Indagamos, por fim, se o professor gostaria de acrescentar algo que ainda não 

havíamos conversado e ele afirmou: “Parabéns pelo seu trabalho. Ele traz uma contribuição 

muito boa para nós professores que estamos em sala de aula”.   

De acordo com esses três depoimentos, identificamos que os entrevistados 

expressaram de modo singular suas respostas à questão central formulada, assim como as 

nossas sutis intervenções feitas com o intuito de objetivar a entrevista, e o fizeram externando 

uma avalição favorável ao e-book, confirmando, desse modo, a avalição feita no questionário 

2. Essa nossa constatação é importante não só pelo fato das respostas análogas nos dois 

instrumentos distintos, mas também porque ao relacionar o questionário e a entrevista, Laville 

e Dionne (1999, p. 187) afirmam: 

 

O pesquisador consegue os mesmos ganhos que no caso do questionário, 
principalmente pelo fato de que, deixando o entrevistado formular uma 
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resposta pessoal, obtém uma ideia melhor do que este realmente pensa e se 
certifica, na mesma ocasião, de sua competência. 
 

Concordamos plenamente com os autores, porque tivemos oportunidade de identificar 

a sinceridade expressa na espontaneidade das respostas dos entrevistados, cujo conteúdo é 

muito importante para a nossa investigação, porque se coaduna com os objetivos do nosso 

trabalho no sentido de sugerir o seu uso pelos professores que ensinam Matemática, quando 

forem abordar o assunto de Equações Polinomiais. 

Destacamos o comentário do professor Sol referente à falta da internet, assim como o 

do professor Cometa quanto a dispor de um computador por dupla de aluno, porque é comum 

encontrarmos certas dificuldades, especialmente na escola pública, e é preciso que o 

professor, a exemplo do que fizeram os dois, esteja atento e seja criativo para superá-las, 

fazendo adequações no seu fazer docente direcionado ao processo de ensino. Embora 

constatemos essa realidade, chamamos a atenção para o fato de que para desenvolvermos de 

modo ideal o conteúdo do e-book, recomendamos seguir o que abordamos no segundo 

capítulo deste estudo de acordo com Fossa (2001), ao se referir às representações física, oral e 

simbólica.  

Ainda julgamos importante enfatizar o que afirmou o professor Sol com relação à 

evolução da aprendizagem dos alunos, pois essa afirmação guarda coerência com as respostas 

dadas pelos professores referente à aprendizagem indagada na questão II do questionário 2, ou 

seja, o professor Sol foi enfático ao dizer que “houve evolução na aprendizagem”.   

Também destacamos o comentário da professora Lua no que se refere à sugestão de 

trabalhar alternadamente o e-book com aula expositiva no quadro. Quanto a essa questão, 

indicamos que se dê preferência em estimular prioritariamente o uso sistemático do e-book 

para desenvolver a nossa proposta, no entanto, consideramos a sugestão pertinente porque 

precisamos respeitar, conforme nos ensina Freire (1996), a autonomia do professor, de modo 

que compete a este profissional se apropriar da proposta e adequá-la de acordo com o seu 

entendimento, de modo que desenvolva com habilidade e competência. Foi com essa 

compreensão que fizemos as adequações quando do desenvolvimento do minicurso já citado 

anteriormente.  

Ressaltamos ainda a fala do professor Cometa, quando enfatiza o uso da História da 

Matemática como recurso pedagógico, enaltecendo o fato de que a união da História com o 

conteúdo matemático contribui para a aprendizagem do aluno e ainda afirma: “eles, os alunos, 

ficaram satisfeitos”. Esta afirmação vai ao encontro da nossa concepção, que permeou este 
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trabalho investigativo, presente na elaboração das Atividades Estruturadas com referência na 

teorização que adotamos, conforme abordada no segundo capítulo desta dissertação. Nesse 

sentido, poderíamos destacar a afirmação de Gutierre (2011, p. 19):  

 

Acreditamos que a História da Matemática deva ter um lugar no ensino da 
Matemática, pois o professor que lança mão desse recurso pode prestar 
grande auxílio nas aulas, resgatando, além de aspectos inerentes a algumas 
demonstrações, o estímulo à imaginação e à criatividade do aluno. 
 
 

Do mesmo modo que a autora citada, nós também acreditamos no uso pedagógico da 

História da Matemática, a exemplo de tantos pesquisadores que desenvolvem trabalhos nessa 

direção. Assim, pensamos que a nossa investigação juntamente com o nosso produto 

educacional se somam à proposição em destaque.  

Por fim, entendemos que as análises aqui desenvolvidas, além de terem confirmado os 

nossos objetivos de investigação, também contribuíram para aperfeiçoar e recomendar o uso 

do nosso produto educacional. A seguir, trataremos das considerações finais, fazendo uma 

síntese da nossa investigação, analisando as potencialidades e limitações para propor avanços 

futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por fim, apresentamos as nossas conclusões a respeito da nossa investigação. Para isto, 

refletiremos acerca dos momentos marcantes do trabalho, quais sejam: as considerações sobre 

o atual contexto educacional, os objetivos, os referenciais teóricos, a construção do e-book, a 

seleção do campo empírico, o contato com os participantes, as contribuições para o 

aperfeiçoamento do e-book e finalmente as avaliações e recomendações para o uso do nosso 

produto educacional. 

 Primeiramente, consideramos importante e necessário resgatar a reflexão que fizemos 

acerca dos contextos político, econômico, social, cultural e educacional, pois estes são 

determinados pelas relações de poder estabelecidas pelos indivíduos e instituições sociais, 

pois essas relações determinam a nossa prática educativa. Afinal, muito do que fazemos ou 

deixamos de fazer didática e pedagogicamente está implicado por essas relações de poder. 

Esperamos que a nossa reflexão a respeito dos contextos tenha contribuído para 

agirmos criticamente, viabilizando uma prática educativa libertadora respaldada em Freire 

(1996), uma vez que esse autor propõe uma postura crítica, contrária à educação autoritária, 

tradicional e imposta pela classe dominante. Na mesma direção, entendemos que a afirmação 

de D’Ambrosio (1996), referindo-se à dimensão política da Matemática, tenha nos levado a 

refletir e a adotar um ensino voltado para a crítica e o questionamento por meio do ensino 

dessa disciplina. 

Com referência nesta discussão a respeito dos contextos, em especial o contexto 

educacional, definimos o objetivo do trabalho que visa investigar a inter-relação do conteúdo 

de Equações Polinomiais com Atividades Estruturadas e a História da Matemática por meio 

de uma sequência de atividades apresentadas num e-book.  

Entendemos que esse objetivo foi alcançado, conforme podemos verificar nos 

capítulos desta dissertação, que trataram de fundamentá-lo e viabilizá-lo, especialmente o 

segundo capítulo, quando abordamos a teoria que fundamenta o uso da História da 

Matemática como recurso pedagógico, assim como as Atividades Estruturadas de acordo com 

os ensinamentos de Fossa (2001) e, finalmente, a nossa preferência pela ferramenta e-book, 

tomando como parâmetro o enfoque dado por Borba e Penteado (2007) às novas tecnologias.   

Assim, acreditamos que a nossa proposta do entrelaçamento da História da 

Matemática com as Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais, sintetizada no e-book, 

conseguiu reunir embasamentos teóricos conforme descritos no capítulo dois que resultaram 

num produto educacional para contribuir com o ensino de Equações Polinomiais e, 
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consequentemente, desenvolver aprendizagem com significado. Para isso nos apoiamos em 

Fossa (2001, p. 55) ao afirmar: “O professor deve desenvolver um ensino de Matemática 

compreensivo para o aluno, por meio de, por exemplo, Atividades Estruturadas que envolvam 

a História da Matemática”. 

Com a nossa opção pela ferramenta e-book para apresentar as Atividades Estruturadas 

numa abordagem histórica, percebemos que havíamos dado um salto qualitativo na 

consolidação do nosso produto educacional, pois conseguimos construir uma proposta 

didática e pedagógica formada por elementos teóricos e metodológicos reunidos na tríade: 

História da Matemática, Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais e o e-book, de 

modo que poderíamos avaliar a eficácia desse instrumento pelos participantes da pesquisa. 

Assim, definimos o nosso campo empírico constituído inicialmente pelas quatro 

escolas públicas mencionadas no terceiro capítulo deste trabalho, assim como os participantes 

da pesquisa, neste caso, os professores que ensinam Matemática nessas escolas selecionadas. 

Posteriormente, após a nossa qualificação, foi acrescido um novo campo empírico e o 

respectivo público formado pelos participantes do minicurso 6, ministrado pelo autor deste 

trabalho e pela professora orientadora, por ocasião da XXIV Semana de Matemática da 

UFRN, fato também já mencionado no terceiro capítulo da presente dissertação.  

Nossa referência nesse momento, ao campo empírico e aos participantes da pesquisa, 

deve-se à importância que esses elementos ocuparam em nosso processo investigativo, pois as 

contribuições que os partícipes proporcionaram quando apresentamos e aplicamos as 

atividades do e-book foram determinantes para atingirmos os objetivos da investigação. Foi 

nesse momento que o nosso trabalho tornou-se conhecido e passou a ser objeto de avaliação 

por meio dos questionários, da observação participante e das entrevistas que possibilitaram o 

aperfeiçoamento do e-book. 

Também é importante registrar que as nossas reflexões a respeito do nosso referencial 

teórico, juntamente com a construção do segundo e terceiro capítulos deste trabalho, nos 

possibilitaram elaborar as duas categorias de análise que nos permitiram identificar, por meio 

da análise quantitativa e qualitativa, a aceitação do e-book.   

Desse modo, tomando como referência o tratamento e análise dos dados desenvolvidos 

no quarto capítulo desta dissertação, podemos afirmar que os objetivos específicos referentes 

à construção, à aplicação, à análise e à aceitação do e-book pelos participantes da pesquisa se 

confirmaram, assim como o alcance do nosso objetivo geral referente a inter-relações entre a 

História da Matemática e as Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais, ratificando, 
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assim, a adesão à nossa proposta que envolve também as novas tecnologias, consubstanciadas 

no e-book. 

Enaltecemos, aqui, a atitude positiva dos participantes da pesquisa, uma vez que foram 

capazes de superar as limitações impostas pelo desconhecido e-book constatado nos 

questionários 1 e 3, conforme registramos no capítulo quatro. Nesse sentido, Borba e 

Penteado (2007, p. 70) afirmam: 

 

Sabemos que o trabalho individual contribui para que os professores não 
saiam da zona de conforto. O Trabalho individual estimula a estagnação. É o 
pensar e agir coletivo que poderão impulsionar e manter o professor numa 
zona de risco de forma que ele possa usufruir o seu potencial de 
desenvolvimento. Acreditamos que o engajamento de professores em redes 
de trabalho é uma possibilidade de expandir essa forma de agir e pensar e, 
consequentemente, provocar mudanças na educação escolar. 

 
 

 Corroboramos com os autores, pois o nosso trabalho desenvolvido coletivamente em 

colaboração com os participantes da investigação, quando do manuseio e exploração do e-

book e das Atividades Estruturas, resultou em importantes aprendizagens em que fomos 

envolvidos todos nós, pesquisador e participantes da investigação. 

 Desse modo, acreditamos que este trabalho investigativo atingiu o seu objetivo ao 

conseguir apresentar como resultado um produto educacional, aprovado e indicado por todos 

os professores que participaram da pesquisa e ensinam Matemática nas quatro escolas 

mencionadas, e por 85% dos participantes do minicurso 6. 

 Para a utilização desse produto educacional, sugerimos aos interessados que estudem 

todo o conteúdo do e-book antes da aplicação com os seus alunos, pois é necessário orientar 

com segurança e competência o desenvolvimento das atividades. Também sugerimos que 

utilizem de preferência o laboratório de Informática, distribuindo os alunos em duplas ou no 

máximo em grupos de três alunos por computador. Caso não seja possível executar essa 

recomendação, devem ser feitas as adaptações possíveis, como, por exemplo, o projetor para 

toda a sala, conforme já realizado pelos entrevistados, entre outras adaptações.  

 O produto educacional está apresentado num CD-ROM e consta de um arquivo com a 

apresentação, outro com as referências e os cadernos, enumerados de 1 a 7, com as Atividades 

Estruturadas de Equações Polinomiais numa abordagem histórica. 

 Embora o conteúdo matemático tenha sido direcionado para o 3º ano do Ensino 

Médio, é plenamente possível e adequado para ser utilizado pelos alunos desde o 9º ano do 

Ensino Fundamental, uma vez que no momento da organização já o fizemos com esse 
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objetivo. Também é adequado para uso com alunos do 1º ano do Ensino Médio, pois 

verificamos durante o processo investigativo a aplicação neste nível de ensino com resultado 

positivo, conforme pode ser observado no quarto capítulo desta dissertação, na página 87. 

 Concluímos este trabalho entendendo que atingimos o nosso propósito de contribuir 

com a Educação Matemática, colocando à disposição dos professores que ensinam 

Matemática uma proposta didática e pedagógica inovadora para o ensino de Equações 

Polinomiais por meio do e-book, desejando a todos que venham a fazer uso desse produto 

educacional que tenham sucesso quanto ao binômio ensino e aprendizagem com significado. 

 Compreendemos, no entanto, que uma investigação nunca se esgota em si mesma. Ela 

indica outras questões e, consequentemente, novos estudos. E não foi diferente nesta 

pesquisa. A busca por informações, fatos históricos e demais elementos que pudessem 

elucidar o contexto que suscitou a necessidade do conteúdo de Equações Polinomiais foi 

intensa no decorrer deste trabalho. Porém, pensamos que algumas lacunas ficaram em aberto. 

Diante disso, o nosso intuito é permanecer pesquisando a fim de encontrar respostas 

que esclareçam a epistemologia e a história do conhecimento matemático no que se refere às 

Equações Polinomiais, favorecendo, assim, a criação de sequências didáticas para o ensino 

desse conteúdo com significado para o aluno. O que aqui queremos ressaltar é a limitação que 

sentimos diante da falta de dados que favorecessem o enriquecimento das Atividades 

Estruturadas.  

Desse modo, apresentamos como sugestão para trabalhos futuros, a fim de superar as 

limitações desta investigação, pesquisar a respeito da História e da Epistemologia da 

Matemática voltadas para o conteúdo de Equações Polinomiais, de maneira que apresentem 

subsídios para contextualizar alguns teoremas usados na resolução de equações de grau 

superior a dois, como, por exemplo: o Teorema do Resto, o Teorema das Raízes Imaginárias e 

o Teorema das Raízes Racionais, assim como elaborar outras situações problema 

relacionando-as com as Equações Polinomiais. 

Finalmente, concluímos corroborando com Charlot (2000, p.78-79) ao afirmar: 

 

Por fim, a relação com o saber é relação com o tempo. A apropriação do 
mundo, a construção de si mesmo, a inscrição em uma rede de relações com 
os outros – ‘o aprender’ – requerem tempo e jamais acabam. Esse tempo é o 
de uma história: a da espécie humana, que transmite um patrimônio a cada 
geração; a do sujeito; a da linhagem que engendrou o sujeito e que ele 
engendrará. Esse tempo não é homogêneo, é ritmado por ‘momentos’ 
significativos, por ocasiões, por rupturas; é o tempo da aventura humana, a 
da espécie, a do indivíduo. Esse tempo, por fim, se desenvolve em três 
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dimensões, que se interpenetram e se supõem uma à outra: o presente, o 
passado, o futuro. 

 
 

Assim, se compôs o nosso percurso investigativo. Os desafios e sucessos pelos quais 

passamos nos remetem à assertiva do autor, pois, enquanto sujeitos sociais e singulares, 

construímos, num processo de entrelaçamentos, aquilo a que nos propusemos:  Investigar, 

analisar, construir, aplicar e sugerir as Atividades estruturadas de Equações Polinomiais 

numa abordagem histórica por meio de e-book. O desejo se concretizou, mas, junto com 

ele, algo singular se nos apresentou: a esperança de poder despertar nos sujeitos que, estando 

em meio às adversidades e solicitações, assim como eu, acreditem que a dinâmica é essa: o 

sonho da vida é um sonho de muitos, e nesse processo altera-se no sujeito a forma de 

vivenciar o saber, o ser e o fazer. 
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APÊNDICE A 

 

 CONTEÚDOS MATEMÁTICOS IDENTIFICADOS NA PROVA DO ENEM 2010 

 

ENEM 2010: conteúdos matemáticos identificados na prova 
 

Assuntos  Quantidade de questões 

Porcentagem 5 -> 11,1% 

Geom. Espacial 5-> 11,1% 

Geom. Plana 2 -> 4,4% 

Polígonos 1 -> 2,2% 

Est. de gráficos 7 -> 15,5% 

Função- Est. de gráficos 1 -> 2,2% 

Expressões Algébricas e 

conteúdos relacionados 

3 -> 6,6% 

Proporção 2-> 4,4% 

Noções de grandezas 1-> 2,2% 

Expressões Algébricas 3-> 6,6% 

Est. das funções 3 -> 6,6% 

Vários Assuntos 2 -> 4,4% 

Mat. Básica 3-> 6,6% 

Probabilidade 2 -> 4,4% 

Trigonometria 1 -> 2,2% 

Equações Trigonométricas 1 -> 2,2% 

Estatística Básica 2 -> 4,4% 

Combinatória 1 -> 2,2% 

 Índice de erro 0,8% para 

mais ou para menos 

                  Fonte: Elaboração do Pesquisador, 2012. 
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APÊNDICE B 

 

 CONTEÚDOS MATEMÁTICOS IDENTIFICADOS NA PROVA DO ENEM 2009 

 

ENEM 2009: conteúdos matemáticos identificados na prova 

 
Assuntos Quantidade de questões 

Porcentagem 2 -> 4,44% 

Geom. Espacial 5 -> 11,11% 

Geom. Plana 2 -> 4,44% 

Polígonos  

Est. de gráficos 2 -> 4,44% 

Função- Est. de gráficos  3 -> 6,66% 

Expressões Algébricas e 

conteúdos relacionados 

4 -> 8,88% 

Proporção  

Noções de grandezas   

Expressões Algébricas 1 -> 2,22% 

Est. das funções  4 -> 8,88% 

Vários Assuntos 1 -> 2,22% 

Mat. Básica 10 -> 22,22% 

Probabilidade 3 -> 6,66% 

Trigonometria  

Equações Trigonométricas  

Estatística Básica  5 -> 11,11% 

Combinatória  

Lógica 3-> 6,66% 

 Índice de erro 0,6% para 

mais ou para menos 

     Fonte: Elaboração do Pesquisador, 2012. 
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APÊNDICE C 

 

 QUESTIONÁRIO 1 

         

Prezado(a) professor(a): 

 

 Este questionário é um importante instrumento de coleta de dados para a pesquisa que 

está sendo feita a respeito de uma proposta de Atividades Estruturadas, organizadas num e-

book, utilizando a História da Matemática como recurso pedagógico. Essas atividades estão 

direcionadas ao 3º ano do Ensino Médio, embora partes delas possam ser aplicadas no 9º ano 

do Ensino Fundamental. Elas se constituem de conteúdos de Equações Polinomiais numa 

abordagem histórica. 

Neste questionário, você encontrará perguntas relativas a algumas características 

pessoais, sua formação estudantil e acadêmica, além da sua atuação profissional. Os dados 

aqui obtidos serão mantidos em sigilo, não havendo necessidade de se identificar. Eles se 

destinam exclusivamente à nossa pesquisa do Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UFRN. Não há respostas certas ou erradas. É preciso somente que as respostas 

sejam sinceras.                                                                              

 Desde já agradecemos. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

01. Idade entre 

 �  20 e 30  
 

�  31 e 40  
 

�  41e 50  
 

�  51 e 60  
 

�  Acima de 60 
 

02. Sexo 

 �  Masculino �  Feminino 
03. Estado Civil 
 � Solteiro(a) � Casado(a) 
 
 

� Separado(a) � Divorciado(a) 

 � Viúvo(a) � Outro. Qual? _________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

04. Qual a instituição de sua formação acadêmica? 
 

 
05. Qual a sua formação acadêmica? 
� graduação em __________________                     
� especialização em ______________ 
� mestrado em __________________ 

� doutorado em _____________________ 
� outra: ___________________________ 

06. Há quanto tempo concluiu a graduação? 
� entre 01 e 10 anos 
� entre 11 e 20 anos 
� mais de 20 anos 

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

07. Há quantos anos você ensina Matemática? 
 � menos de 5 anos 

� entre 5 e 10 anos 
� entre 11 e 15 anos 

� entre 16 e 20 anos  
� entre 21 e 25 anos 
� mais de 25 anos 
 

08. Cursou a disciplina História da Matemática na graduação? 
�  Sim  
�  Não 

  

09. Com base na lista a seguir, aponte três instrumentos que você prioriza para dar suas aulas 
de Matemática. 

� quadro e giz 
� plano de aula 
� apostilas 
� livros 

� xerox 
� vídeo 
� fita cassete ou cd 
� projetor de slides 

� datashow 

� computador 
� internet 
� e-book 

 
10. Você já utilizou ou utilizaria História da Matemática (HM) na sua sala de aula? 
�  Sim.  De que modo? Por que escolheu a HM? 
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11. Você conhece um e-book? Se sim, você o utilizaria nas aulas de Matemática? 
   

 
 
 

 

   
   
�  Não. Por quê? 
 
 

12. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe a seguir críticas e sugestões.  
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APÊNDICE D 

 

 QUESTIONÁRIO 2 (PÓS-CONHECIMENTO DO E-BOOK) 

 

       

Prezado(a) professor(a), 

 

Você acabou de conhecer o nosso e-book com as Atividades Estruturadas. Agora, 

solicitamos-lhe o seu especial obséquio de responder às questões a seguir, as quais tratam da 

avaliação do material no que se refere à forma, ao conteúdo e à metodologia e, assim, 

recomendar o uso em sala de aula.  

01. O conteúdo matemático desenvolvido nas Atividades Estruturadas está de 

acordo com as propostas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

da área de Matemática e/ou no livro didático adotado? 

����  Sim 

����  Não 

02. Você considera que as atividades propostas no e-book são motivadoras e 

desencadeiam aprendizagens? 

����  Sim 

����  Não 

03. Você considera importante e/ou concorda com as Atividades Estruturadas de 

Equações Polinomiais utilizando a História da Matemática como recurso 

pedagógico por meio do e-book? 

����  Sim 

����  Não 
 

04. Você identifica na abordagem das Atividades Estruturadas três tipos de 

representação dos conceitos nelas envolvidos: a) física (e-book), b) oral (discussão 

em grupo, apresentação dos resultados) c) simbólica (registro por escrito)? 

Comente a respeito dessa forma de ensinar.    
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05. Você usaria a História da Matemática em sua sala de aula? Como?  

 

����  Sim 

����  Não 

 

 
 

06. Você usaria esse e-book, quando for abordar o assunto de Equações 

Polinomiais? Comente. 

����  Sim 

����  Não 

 

 
 

  

07. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe a seguir críticas e sugestões.    
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APÊNDICE E 

 

 QUESTIONÁRIO 3 

 

        

MINICURSO 6 (MC6) 

RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES CÚBICAS: UMA PROPOSTA DE 

ATIVIDADES NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Liceu Luís de Carvalho - Liliane dos Santos Gutierre  
 

 

    

 Prezado(a) participante do minicurso 6, 
 
 Este questionário é um importante instrumento de coleta de dados para a nossa pesquisa, que 
está em andamento, a respeito de uma proposta de Atividades Estruturadas, organizadas num e-book, 

utilizando a História da Matemática como um recurso pedagógico.  
Os dados aqui obtidos serão mantidos em sigilo, não havendo necessidade de se identificar. 

Eles se destinam exclusivamente à nossa pesquisa do Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática da UFRN. Não há respostas certas ou erradas. É preciso somente que as respostas sejam 
sinceras.                                                                              

 Desde já agradecemos. 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

01. Idade entre 

 �  20 e 30  
 

�  31 e 40  
 

�  41e 50  
 

�  51 e 60  
 

�  Acima de 60 
 

02. Sexo 

 �  Masculino �  Feminino 
03. Estado Civil 
 � Solteiro(a) � Casado(a) 
 
 � Separado(a) � Divorciado(a) 

 � Viúvo(a) � Outro. Qual? _________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

04. Qual a instituição de sua formação acadêmica? 
 

 
05. Qual a sua formação acadêmica? 
� graduando em _______________ 
� graduação em ________________                     
� especialização em ______________ 
 

� mestrado em ____________________ 
� doutorado em ___________________ 
� outra: _________________________ 

06. Há quantos anos concluiu a graduação? Se não a concluiu, informe o período que você está cursando. 
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11. Caso respondeu não à questão anterior, você utilizaria a História da Matemática (HM) na sua sala de aula? 
Justifique. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

� entre 01 e 10 anos 
� entre 11 e 20 anos 
� mais de 20 anos 
� período ________ 
 

 

07. Há quantos anos você ensina Matemática? 
 � menos de 5 anos 

� entre 5 e 10 anos 
� entre 11 e 15 anos 

� entre 16 e 20 anos  
� entre 21 e 25 anos 
� mais de 25 anos 
 

08. Cursou a disciplina História da Matemática na graduação? 
�  Sim  
�  Não 
 
 

  

09. Com base na lista a seguir, aponte três instrumentos que você priorizaria para dar aulas de Matemática. 

� quadro e giz 
� plano de aula 
� apostilas 
� livros 

� xerox 
� vídeo 
� fita cassete ou cd 
� projetor de slides 

� datashow 

� computador 
� internet 
� e-book 

 
10. Você já utilizou a História da Matemática (HM) na sua sala de aula? 
�  Sim.  De que modo? Por que escolheu a HM? 

 
�  Não. Por quê? 

12. Você conhece um e-book? Se sim, você o utilizaria nas aulas de Matemática? 

13. Explique-nos os motivos que o(a) levaram a escolher este minicurso. 

14. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe a seguir críticas e sugestões. Pode usar o verso da folha, se desejar. 

15. Caso seja seu desejo identificar-se, por gentileza, escreva seu nome completo e seu e-mail. (Se preferir informe um 
codinome) 
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APÊNDICE F 

 

 QUESTIONÁRIO 4 (PÓS-CONHECIMENTO DO E-BOOK) 

 

MINICURSO 6 (MC6) 

RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES CÚBICAS: UMA PROPOSTA DE 

ATIVIDADES NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Liceu Luís de Carvalho - Liliane dos Santos Gutierre  
 

 

 

Prezado(a) participante do minicurso 6, 
Agora que você conheceu o nosso e-book com as Atividades Estruturadas, solicitamos-lhe o seu 

especial obséquio de responder às questões a seguir, as quais tratam da avaliação do material. 

 

01. O conteúdo matemático desenvolvido nas Atividades Estruturadas está de acordo com as propostas contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) da área de Matemática e/ou no livro didático adotado? 

�  Sim 

�  Não 
 

02.  Você considera que o modo como as atividades estão organizadas no e-book auxilia o aluno a aprender Matemática? 

�  Sim 

�  Não 
 

03. Você considera que as atividades propostas no e-book são motivadoras?  

�  Sim 

�  Não  

 

04. Você considera importante e/ou concorda com as Atividades Estruturadas de Equações Polinomiais, utilizando a História da 

Matemática como recurso pedagógico por meio do e-book? 

�  Sim 

�  Não  

 
 

05. Você identificou no desenvolvimento do ensino das Atividades Estruturadas três tipos de representação dos conceitos nelas 

envolvidos: a) física (e-book), b) oral (discussão em grupo, apresentação dos resultados) c) simbólica (registro por escrito)? 

Comente a respeito dessa forma de ensinar.    
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06. Você usaria a História da Matemática em sua sala de aula? Como?  

�  Sim 

�  Não 

Se você respondeu sim,  

Como usaria?__________________________________________ 

 

 

07. Você usaria esse e-book, quando for abordar o assunto de Equações Polinomiais? Comente. 

�  Sim 

�  Não 

 

 

  

08. O minicurso correspondeu aos motivos que o(a) levaram a escolhê-lo? Comente. 

09. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe a seguir críticas e sugestões a respeito do e-book. 

10.  Caso seja seu desejo identificar-se, por gentileza, escreva seu nome completo e seu e-mail. (Se preferir pode 

informar um codinome). 
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APÊNDICE G 

 

 ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFESSORES(AS) QUE APLICARAM AS 

ATIVIDADES ESTRUTURADAS POR MEIO DO E-BOOK 

 

1 Perfil do(a) entrevistado(a): 
 

1.1 Nome 
1.2 Titulação 
1.3 Tempo de docência 

 
 

2 Questões relacionadas à avaliação das atividades estruturadas: 
 

2.1 Qual é a sua avaliação a respeito das atividades estruturadas de Equações 
Polinomiais numa abordagem histórica por meio do e-book?  
 

2.2 Você indica o ensino de Equações Polinomiais por meio dessa metodologia? Por 
quê? 

 
2.3 Ocorreu alguma dificuldade durante a aplicação das atividades estruturadas? Se 

sim, como foi resolvida? 
 

2.4 Os alunos responderam satisfatoriamente às questões formuladas no 
desenvolvimento das atividades? 

 
2.5 Os alunos aprenderam o conteúdo de Equações Polinomiais satisfatoriamente? 

 
 

3 Considerações finais: 
 
Você gostaria de acrescentar algo que ainda não conversamos? 
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APÊNDICE H 

 

 PRODUTO EDUCACIONAL (CD-ROM/E-BOOK) 




