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RESUMO  

 

A presente pesquisa analisa atitudes usadas pelos alunos em atividades de 

medição, utilizando materiais manipulativos e o software de desenho, a saber o 

Paint do Windows, buscando identificar os erros e as tentativas de superação 

dos mesmos, em atividades que envolvem a resolução de problemas. 

O estudo contou com a participação de 07 alunos da 6a série do Ensino 

Fundamental de uma escola privada da Região Metropolitana do Recife. O 

design da investigação baseou-se em estudos de caso com cada aluno, 

trabalhando individualmente, em duas sessões, em tarefas que envolvem 

resolução de um problema: (a) medir a tela do monitor utilizando materiais 

manipulativos (barbante, fita, palito de churrasco, régua quebrada, papel e 

lápis); e  (b) medir a tela do monitor utilizando recursos do software Paint. Em 

ambas as tarefas, o aluno tinha que registrar, na ficha de atividades, os 

procedimentos utilizados. Cada sessão foi filmada. Serviram também como 

dados os arquivos gravados pelos alunos no computador.  

Uma comparação do desempenho do aluno entre as tarefas foi realizada, para 

compreender “como” os alunos realizaram os desafios propostos e quais os 

procedimentos utilizados para resolver os problemas e o “porquê” de 

determinadas atitudes. 

Os resultados da pesquisa mostram uma tendência dos alunos no uso do 

instrumento formal de medida (o pedaço de régua), ficando os outros materiais 

em segundo plano. Mesmo os que utilizaram os materiais manipulativos, ao 

final eles voltaram a utilizar a régua como única forma de exprimir medidas, ou 

seja, em centímetros. A atitude dos alunos para medir com software Paint, 

parte também de uma unidade de medida cultural, utilizando uma unidade 

padrão, passando por um instrumento computacional, e então o utilizando 

como unidade. No computador, a possibilidade de fazer simulações e refazer 

as atividades facilitou na resolução da atividade, porém as etapas vivenciadas 

por ele não alteraram. O computador proporcionou situações que levou o aluno 

entrar em outros conceitos matemáticos, como adição, multiplicação e fração, 

que não estavam presentes no contexto dos materiais manipulativos. 

  

Palavras chaves: medida, resolução de problema, aprendizagem, computador.



ABSTRACT 

 

The current research analyzes the attitudes used by the students in measuring 

activities, utilizing manipulative materials and the drawing software, more 

specifically, the Windows’s PAINT, searching to identify the errors and the 

attempts  to overcome them, in activities which involve the solution of problems. 

The study had the participation of 07 students of the 7th grade of a Recife’s 

Metropolitan Region Private School. The design of the investigation was based 

upon studies of cases with each student, working individually, in two sections, in 

tasks that involved the resolution of a problem: (a) measuring the monitor’s 

screen using manipulative materials (string, tape, barbecue stick, broken ruler, 

pencil and paper); and (b) measuring the monitor’s screen using resources of 

the software Paint. In both tasks, the student had to report, in the activity 

worksheet, the employed procedures. Each session was video taped. The files 

saved in the computer by the students were also used as data.  

A comparison between the performance of the student in each task was made, 

in order to comprehend “how” the students achieved the proposed challenges 

and what were the used procedures to resolve the problems and the 

explanation of certain attitudes. 

The outcomes of the research show a tendency of the students in the use of the 

formal measuring instrument (the broken ruler), letting the other material as a 

second option. Even those who used the manipulative materials, in the end they 

turned their eyes to the ruler as the only means of expressing the measures, 

that is, in centimeters. The attitude of the students to measure with the software 

Paint, sprouts from a cultural measuring unit as well, utilizing a standard unit, 

going through a computational instrument, and then using it as a unit. In the 

computer, the possibility of performing simulations and redoing the activities 

made the resolution of the activities easier, however the steps witnessed by 

them were not any different. The computer allowed situations that led the 

students into different mathematical concepts, like adding, multiplying and 

fractioning, that were not present in the context of the manipulative materials. 

  

Key words: measure, resolution of problems, learning, computer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Em minha experiência profissional como professora e consultora para o uso 

das tecnologias educacionais, tenho observado que é possível usar o 

computador para criar ambientes de aprendizagem que permitem ao aluno o 

favorecimento de atividades que envolvam a formulação e resolução de 

problemas, o desenvolvimento de capacidades para realizar sucessivas ações, 

das atitudes e de procedimentos que lidam com: planejamento, hipóteses 

provisórias, obstáculos, execução, análise, avaliação e síntese.  

 
A chegada do computador no ambiente escolar tem provocado muitos 

questionamentos sobre a prática pedagógica. Um dos objetivos de sua 

implementação tem sido defendido como sendo criar um ambiente de 

aprendizagem que possibilite ao aluno o processamento de informações e a 

sua inserção em outras situações. O computador precisa ser visto como uma 

ferramenta de criação, através da qual o aluno tem a possibilidade de 

representar o seu conhecimento e buscar novas alternativas e ações para 

compreender a realidade.  

 

Nessa perspectiva, evidencia-se a possibilidade de usar o computador numa 

abordagem construtivista, que possa provocar no aluno o conhecimento-em-

ação, ou seja, o conhecimento dos conteúdos, conceitos e operações 

cognitivas – ações desenvolvidas na direção da resolução do problema, que 

podem favorecer a compreensão de concepções e o desenvolvimento de 

atitudes para aprendizagem e construção do conhecimento (Alves & Nova, 

2003).  

 

Em seus estudos, Varandas (2003), descreve atitude como sendo um mediador 

entre a forma de agir e a forma de pensar dos indivíduos (Vala & Monteiro, 

1997, p. 168). Para esse autor, as atitudes têm uma forte ligação com os 

comportamentos e são inferidas, ou seja, são do campo da ação e não são 

diretamente observáveis. Divergindo em muitos aspectos, as diferentes 
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definições propostas para o conceito de atitude têm, no entanto, alguns pontos 

comuns: (a) as atitudes têm origem nas experiências subjetivas; (b) as atitudes 

são tomadas face a um objeto e (c) as atitudes incluem sempre uma dimensão 

avaliativa.  

 

Assim, dependendo da abordagem pedagógica adotada pelo professor, é 

possível usar o computador em situações que desafiem o aluno a desenvolver 

atitudes que os levem a formular e descrever suas hipóteses, a refletir, a 

procurar caminhos para solucioná-la, a buscar novas aplicações de conceitos e 

a aprofundar a compreensão dos mesmos, a exercitar a criatividade, a 

generalizar propriedades, a descobrir outras soluções e a discuti-las, 

verificando as condições para que elas sejam válidas (Perrenoud 1997 apud 

Sidericoudes 2004).  

 

Partindo desse pressuposto, este trabalho tem como hipótese que o 

computador pode vir a ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento 

de atitudes para a exploração e a investigação de problemas que dêem origem 

a outros problemas.  

 

Pozo (1998 pg. 14), ressalta que a solução de problemas deveria constituir um 

conteúdo necessário das diversas áreas do currículo obrigatório. Obviamente, 

dentro da classificação dos conteúdos educacionais da reforma, a solução de 

problemas estaria mais relacionada à aquisição de procedimentos eficazes 

para a aprendizagem (atitudes), sendo um procedimento definido como “um 

conjunto de ações organizadas para consecução de uma meta”. Esse teórico 

define problema como sendo uma situação em que um indivíduo ou um grupo 

precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o 

leva à solução. (Lester 1983 apud Pozo 1998). 

 

Não obstante, uma situação só pode ser concebida como um problema, na 

medida em que exista o reconhecimento dela como tal, e, na medida em que 

não lançamos mão de procedimentos automáticos que nos permitam 
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solucioná-la de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma forma, 

um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a seqüência de 

passos a serem seguidos. 

 

Câmara (2002) evidencia que, ao colocar o aluno diante de situação-problema, 

ele deve ser capaz de realizar tentativas, estabelecer hipóteses, testar essas 

hipóteses e validar seus resultados, provando que são verdadeiros ou, em caso 

contrário, mostrando algum contra-exemplo. 

  

Uma investigação no sentido de observar o desenvolvimento de atitudes, 

precisa tomar como foco a resolução de problemas em uma área específica. 

Desta forma, este estudo buscou dentro dos estudos de Educação Matemática 

um tema. Pesquisas realizadas por Lima (1995) e Bellemain & Lima (2002), na 

Educação Matemática, demonstram uma preocupação em investigar questões 

relacionadas à didática das grandezas geométricas. Esses estudos constatam 

o descaso com o ensino desses conteúdos em nossas escolas. Esses autores 

evidenciam que o estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante 

chamados de PCN’s) (Brasil, 1997), mostra que o bloco das grandezas e 

medidas é caracterizado como espaço privilegiado para destacar a presença e 

a utilidade social do conhecimento matemático. Eles destacam, ainda, que em 

decorrência do destaque atribuído pelos PCN’s ao estudo desses conceitos, é 

possível que venham ocorrer reorientações futuras nos currículos de 

Matemática no Ensino Fundamental, nos quais atualmente se observa, em 

geral, uma abordagem bastante insatisfatória desse campo conceitual. Um 

outro aspecto que mereceu destaque nesta investigação é o fato de vários 

estudos tratarem da importância dos materiais manipulativos na aprendizagem 

do conceito de grandezas. Em se tratando do computador como um recurso 

manipulativo para o ensino, decidimos focar nosso estudo no desenvolvimento 

de atitudes quando trabalhando com resolução de problemas relativos à 

grandeza comprimento, quando os alunos trabalham com o computador. 
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Pesquisa realizada por Selva (2003), destaca as controvérsias sobre o uso dos 

manipulativos: uns estudos indicando efetividade desses materiais, outros 

indicando efeitos benéficos apenas com crianças menores e outros não 

encontrando diferenças. Em suas conclusões Selva (2003 p. 57) evidencia que:  

 

“O uso de manipulativos tem sido proposto em sala de 

aula como se fosse um fim em si mesmo, sem uma 

preocupação maior sobre como trabalhar com o material, 

que princípios se pode trabalhar com ele, quais não se 

pode, que situações ele abarca, que situações ele não 

abarca. Ou seja, é necessária uma análise maior sobre a 

transparência do material [...] não é a simples 

manipulação de objetos que pode garantir aprendizagem, 

mas a representação concreta pode facilitar a reflexão e 

compreensão das crianças sobre alguns aspectos 

importantes para o conhecimento que se quer trabalhar.” 

 

 

Kamii et all (2001 p. 60) ao examinar a utilidade de materiais manipulativos, 

baseando-se na teoria de Piaget sobre como as crianças adquirem 

conhecimento lógico-matemático, verifica que os “manipulativos só são úteis 

quando eles possibilitam e estimulam as crianças a pensarem, fazendo 

relações abstratas ao responderem determinados problemas”. 

 

Esta pesquisa reconhece a importância dos materiais manipulativos para a 

aquisição e compreensão dos conceitos de grandeza – em especial o de 

medidas; comprimento -, adicionando a esses, a hipótese de que o computador 

poderia ser uma excelente ferramenta que, se bem utilizada, auxiliaria os 

alunos na solução de problemas e na aquisição de novos conceitos. 
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Além disso, o Art. 32º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9.349/96, para o Ensino Fundamental, traz como objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante: 

 

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

(Ministério da Educação e do Desporto, 1996): 

 

Os incisos I, II e II deste artigo, ao abordarem aspectos voltados para o 

desenvolvimento do aluno para: o cálculo, a compreensão da importância da 

tecnologia, a aquisição do conhecimento e habilidades e formação de atitudes, 

remetem a algumas questões levantas nesta pesquisa:  

• Sobre a importância do ensino do conceito de medidas no ensino 

fundamental; 

• A contribuição dos materiais manipulativos na aprendizagem do 

conceito de medidas; 

• A aprendizagem do conceito de medidas através de resolução de 

problemas; 

• A importância do uso do computador no desenvolvimento de 

atitudes voltadas para aprendizagem do conceito de medidas. 

 

  
Desta forma, esta pesquisa procurou investigar as atitudes dos alunos diante 

da resolução de problemas relativos ao conceito de medidas, em dois 

ambientes distintos: a) com o uso de materiais manipulativos; e b) em ambiente 

computacional.  
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Para concluir, esta introdução apresenta-se uma estrutura em capítulos, de 

forma a oferecer ao leitor o quadro completo da dissertação.  

 

O primeiro capítulo resume os objetivos da pesquisa, apresentando o objetivo 

geral e o específico. No segundo capítulo, a fundamentação teórica é 

apresentada. Os passos e o design de investigação compõem a metodologia 

apresentada no capítulo 3. O capítulo 4 expõe os resultados e a análise dos 

dados coletados. O capítulo 5 traz as conclusões da pesquisa, o qual é seguido 

das referências bibliográficas. As tarefas utilizadas e as imagens gravadas 

pelos alunos foram colocadas em anexo. 
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22 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar as atitudes dos alunos diante da resolução de problemas relativos ao 

conceito de medidas, em dois ambientes distintos: a) com o uso de materiais 

manipulativos; e b) em ambiente computacional.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar as atitudes dos alunos nas operações cognitivas, ao 

realizarem as medições da tela do monitor com o uso de materiais 

manipulativos e no ambiente computacional; 

 

• Comparar a atitude dos alunos nas duas situações, a fim de verificar se 

o uso do computador pode alterar as atitudes de forma a facilitar a 

compreensão e construção do conceito de medidas; 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 ESTUDO SOBRE O CONCEITO DE MEDIDA  DE GRANDEZA  

 

Segundo Bellemain & Lima (2002, p. 7), alguns estudos em Educação 

Matemática abordam o ensino/aprendizagem do conceito de grandeza, 

procurando esclarecer o seu papel na matemática escolar. Além disso, seu 

papel tem sido apontado como muito importante na articulação entre os 

domínios matemáticos da aritmética, da geometria e da álgebra e entre a 

Matemática e outras disciplinas abordadas na escola. 

 

Na busca de organizar logicamente os fenômenos nos quais intervêm o 

conceito de grandezas e seus correlatos, Bellemain & Lima (2002 p.76 apud 

Heath, 1956, p. 133) destacam as várias tentativas de se chegar a definição 

deste conceito. 

 

Entre outros, Rey Pastor (1938 p.47 apud Bellemain & Lima 2002 p.89) diz que 

“Toda as coisas que se podem comparar estabelecendo entre elas as relações 

de igual, maior e menor, chama-se de grandezas.” 

 

[...] A operação que consiste em comparar uma grandeza com outra, 

homogênea com ela, que se chama de unidade, determinando o maior múltiplo 

desta que não supera aquela, chama-se medição da grandeza e o número 

obtido é a medida [...] (ibid 2002). 

 

Medir uma grandeza com uma unidade é determinar dois múltiplos 

consecutivos desta, que compreendem aquela (ibid 2002). 

 

Medida é segundo Kaplan (1975 p 182), “uma atribuição de números e objetos 

(ou acontecimentos ou situações) de acordo com certa regra.”  
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A propriedade dos objetos denomina-se atributo mensurável e o número 

atribuído a um objeto particular é a medida. 

 

O processo de mensuração indica a quantidade e aquilo a que ele se refere. 

(apud Marconi & Lakatos 1982) 

 

Para Caraça (1952 p. 29) Medir e Contar são as operações exigidas, com 

maior freqüência, durante todos os dias da nossa vida. 

 

A dona de casa ao fazer as suas provisões de roupa, o engenheiro ao fazer o 

projeto de uma ponte, o operário ao ajustar um instrumento de precisão, o 

agricultor ao calcular a quantidade de sementes a lançar a terra, toda a gente, 

nas mais variadas circunstâncias, qualquer que seja a sua profissão, tem 

necessidade de medir (ibid, p. 29). 

 

Mas o que é medir?  

 

Medir consiste em comparar duas grandezas da mesma espécie – dois 

comprimentos, dois pontos, dois volumes, etc.. 

 

Para comparar, por exemplo, os 

comprimentos dos segmentos da reta AB e 

CD (fig 1), aplicam-se um sobre o outro, 

fazendo coincidir dois extremos – no caso da 

figura, os extremos A e C; feita essa 

operação, vê-se que o ponto D cai entre A e 

B e o resultado da comparação exprime-se 

dizendo que o comprimento de AB é maior 

que o de CD ou que o comprimento CD é 

menor que o de AB.  

Este simples resultado – comprimento maior ou menor que – não chega, 

porém, na maioria dos casos. Pede-se, em geral, uma resposta a esta 

pergunta – quantas vezes cabe um comprimento noutro? Mas isto não é tudo 

 

 A   __________________ B 

 C   __________  D 

                          (fig.1) 
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ainda; se não houver um termo de comparação único para todas as grandezas 

de uma mesma espécie, torna-se, se não impossíveis, pelo menos 

extremamente complicadas as operações de troca que a vida social de hoje 

exige.(Ibid, p. 28)  

É, portanto, necessário: 

 

1. Estabelecer um estalão único de comparação para todas as grandezas 

da mesma espécie; esse estalão chama-se unidade de medida da 

grandeza de que se trata – é, por exemplo, o centímetro para os 

comprimentos, o grama-peso para os pesos, o segundo pra o tempo, 

etc. 

 

2. Responder à pergunta – quantas vezes? – acima posta, o que se faz 

dando um número que exprima o resultado da comparação com a 

unidade. 

 

Este número chama-se a medida da grandeza em relação a essa unidade 

(Ibid, p. 30 ).  

 

Além da definição da unidade de medida, um outro aspecto importante, é a 

escolha da ferramenta de medição.                                                         

                                                                                                        

Segundo Nunes (1997), o ato de medir, com uma régua ou com um sistema 

numérico, pode parecer suficientemente simples, mas de fato envolve dois 

componentes diferentes e separáveis: a inferência lógica que é denominada 

inferência transitiva – a capacidade de realizar comparações entre diferentes 

medidas e unidade de medidas; e a compreensão de unidades. 

 

As unidades acrescentam muito ao poder de medidas. Elas possibilitam atribuir 

um valor específico a uma quantidade. O tamanho real da unidade é feito pelo 

homem, é arbitrário e varia entre culturas. Medimos a distância em quilômetro, 

outros o fazem em milhas. De fato, a criação de medições padronizadas e o 

imenso cuidado e atenção dedicados a elas ao longo dos séculos são uma 
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grande conquista humana e desempenharam um papel importante no 

desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio (ibid, 84). 

 

Apesar de representar uma necessidade básica para o ser humano, o tema 

medidas e suas relações conceituais, na maioria das vezes, não estão 

presentes no seio das disciplinas escolares e quando são apresentados nos 

livros didáticos, seus conteúdos não são privilegiados nos planejamentos 

didáticos. Porém, sua relevância é indiscutível para a formação do cidadão 

pleno, que necessita medir, ou estimar medida – terrenos, pisos, faces de 

objetos, etc. (Bellemain, p.25 2002). 

 



 

 

28 

3.2 APRENDER MATEMÁTICA COM O AUXÍLIO DOS MATERIAIS 

MANIPULATIVOS 

 

Estudos realizados sobre o ensino e aprendizagem da matemática defendem 

que “o conhecimento matemático emerge do mundo físico e é extraído pelo 

homem através dos sentidos” (FIORENTINI, 1995, p.9). É possível perceber 

através de alguns métodos de ensino, tendências pautadas em atividades que 

visam à ação, manipulação, experimentação e a descoberta. Essas atividades 

seriam desencadeadas pelo uso de jogos, materiais manipulativos e situações 

lúdicas e experimentais. 

 

Diante do vem sendo observado, muitos professores buscam nos materiais 

concretos respostas para as dificuldades enfrentadas pelos alunos na 

aprendizagem de conceitos matemáticos. Esse argumento é justificado seja 

pelo caráter motivador que os materiais podem oferecer ou por acreditar que o 

ensino da matemática deve acontecer a partir do uso de materiais concretos, 

que podem propiciar ao aluno, oportunidade de vivenciar situações concretas. 

Entretanto, nem sempre a resposta para tais problemas está na adoção desses 

materiais. (Fiorentini & Miorim. SBEM – SP Ano 4 - nº 7). 

 

Carraher & Schilemann (1988 p. 179), afirmam que “não precisamos de objetos 

concretos, precisamos definir melhor os objetivos na sala de aula, propondo 

situações em que a resolução de um problema implique a utilização dos 

princípios lógico-matemáticos a serem ensinados”. Para esses pesquisadores o 

concreto para criança não significa necessariamente os materiais 

manipulativos, mas as situações que a criança tem que enfrentar socialmente. 

 

Para Berman (1982), o uso de diferentes materiais e a variedade de situações 

concretas podem aumentar a possibilidade de aprendizagem da criança. As 

crianças necessitam experiência para abstrair idéias comuns com várias 

atividades. Muitas concretizações fornecem a oportunidade para as crianças 

generalizarem e transferirem idéias de uma situação para outra.  
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Nessa linha de raciocínio, o ensino da Matemática deveria ser mais tácito e 

menos explícito. Os alunos deveriam ser mais desafiados a resolverem 

situações problemas que implicassem ações, atitudes e raciocínio lógico-

matemático. 

 

Entretanto, o ensino da matemática, ainda continua privilegiando situações 

pedagógicas em que o professor explicita os conceito de forma verbal, ou 

através de demonstrações, sem que aja a participação do aluno no processo. 

 

Assim, é possível perceber, também, por parte dos PCN’s (MEC, 1998) de 

matemática para o ensino fundamental, o enfoque nessa questão, ao 

apresentarem como categorias do conhecimento matemático - conceitos, 

procedimentos e atitudes – tendo como objetivo curricular para o ensino dessa 

disciplina, a aprendizagem de um conhecimento matemático de natureza mais 

tácita do que explícita.  

 

O conhecimento matemático tácito é aquele que não se exprime por palavras, 

ou seja, está implícito, pode ser adquirido por meio da ação e da experiência. 

Por outro lado, o conhecimento matemático explícito é aquele que pode ser 

expresso formalmente, pode ser adquirido por meio de demonstrações (Ernest, 

1998). 

 

Não obstante, este autor analisa o resultado de algumas pesquisas que 

mostram, também, que a criança aprende melhor as habilidades da Aritmética, 

gastando mais tempo nas atividades que desenvolvem o significado, usando 

materiais manipulativos e menos tempo em exercícios (Shipp & Deer, 1960; 

Shuster & Pigge, 1963 apud Berman revista Curriculum Review, volume 21, 

number 2, de maio de 1982). 

 

Partindo desse pressuposto, a aprendizagem da matemática deveria ocorrer a 

partir de atividades que levem a criança a abstrair idéias através de ações e 

experiências vivenciadas a cada nova situação.  
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 a idéia fundamental da ação é que ela seja reflexiva, propiciando a criança 

oportunidade para realizar operações que sejam, inicialmente de caráter 

manipulativo para depois se interiorizar e posteriormente passar do concreto ao 

abstrato.  

 

Recorrer à ação, diz Piaget, não conduz de todo a um simples empirismo, ao 

contrário, prepara a dedução formal, desde que tenha presente que a ação, 

bem conduzida, pode ser operatória, e que a formalização mais adiantada o é 

também"  (Castelnuovo apud Fiorentini & Miorim). 

 

Para Fagundes (1977) a matemática pode ser entendida como as conexões 

estruturais efetivas entre conceitos ligados a idéias de número e de forma, ao 

mesmo tempo em que suas aplicações a problemas tais como são postos na 

realidade. 

 

Não obstante, o aprendizado de matemática requer o entendimento e a 

apreensão de tais conexões, bem como suas simbolizações e a aquisição da 

capacidade de aplicar os conceitos formados a situações reais que ocorrem no 

mundo (ibid 1977). 

 

Dessa forma, é possível que os materiais manipulativos auxiliem a criança na 

aprendizagem de conceitos matemáticos, desde sejam utilizados em situações 

de resolução de problemas que gerem a conexão e reflexão sobre os objetos, 

os conceitos que estão sendo utilizados e o problema a ser resolvido. 
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3.3 O USO DE MATERIAIS MANIPULATIVOS NA APRENDIZAGEM DO 

CONCEITO DE MEDIDAS 

 

 

As orientações dos PCN’s sugerem que, partindo-se de situações-problema, 

nas quais se resgatem experiências pessoais dos alunos, sejam exploradas 

comparações de grandezas, de modo que as crianças possam identificar 

atributos de um objeto passível de mensuração, chegando a um valor 

aproximado de medida, usando procedimentos de medida (Bellemain, apud 

p.49 2002).  

 

Acrescenta-se a essa questão, a importância do uso de materiais manipulativos 

como recurso didático na comparação de grandezas e construção de conceitos 

de medidas. 

 

Neste momento, identificamos a necessidade de fazer um breve comentário 

sobre algumas análises referentes ao uso de instrumentos convencionais e não 

convencionais em atividades de medição, realizadas por alunos em situações 

do cotidiano. 

 

Entretanto, como mencionamos anteriormente, não é objeto desse estudo 

aprofundar uma análise sobre a importância do uso de materiais manipulativos 

na aprendizagem de conceitos matemáticos, embora pesquisas que tratam da 

importância dos materiais manipulativos no ensino da matemática tenham sido 

usadas como subsídios de minha pesquisa.     

 

No trabalho apresentado por Selva (2003), é possível perceber as 

controvérsias sobre o uso dos manipulativos, ora indicando a efetividade 

desses materiais, ora indicando efeitos benéficos apenas com crianças 

menores e em outros não encontrando diferenças. Em suas conclusões Selva 

(2003) evidencia que: 
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o uso de manipulativos tem sido proposto em sala de 

aula como se fosse um fim em si mesmo, sem uma 

preocupação maior sobre como trabalhar com o material, 

que princípios se pode trabalhar com ele, quais não se 

pode, que situações ele abarca, que situações ele não 

abarca, ou seja, é necessário uma análise maior sobre a 

transparência do material [...] não é a simples 

manipulação de objetos que pode garantir aprendizagem, 

mas a representação concreta pode facilitar a reflexão e 

compreensão das crianças sobre alguns aspectos 

importantes para o conhecimento que se quer trabalhar 

(Selva, 2003, p. 57).  

 

De acordo com os estudos realizados por Kamii et al (2001) ao examinar a 

utilidade de materiais manipulativos, baseando-se na teoria de Piaget sobre 

como as crianças adquirem o conhecimento lógico-matemático, verificou-se 

que os “manipulativos só são úteis quando eles possibilitam e estimulam as 

crianças a pensarem, fazendo relações abstratas ao responderem 

determinados problemas” (p. 60).  

 

Dessa forma, a proposta de disponibilizar diferentes materiais manipulativos 

para que os sujeitos pudessem medir a tela do monitor, não tinha a pretensão 

de analisar o uso desses materiais, mas as atitudes e os procedimentos dos 

sujeitos, diante desses materiais. 
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3.4 APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE MEDIDAS ATRAVÉS DE 

SITUAÇÕES PROBLEMA 

 

 

A discussão sobre a aprendizagem de conceitos relacionados a medidas de 

grandeza inclui uma reflexão sobre a importância da construção do 

conhecimento matemático numa perspectiva histórica. 

 

Artigue (1990), destaca que o ensino da Matemática tem por objetivo não 

apenas transmitir conhecimentos nesse campo do saber, mas levar a participar 

de uma cultura matemática (Artigue Apud Bellemain e Lima , 2002 p. 16). 

 

A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais aproxima-se dessas idéias, 

na medida em que se estabelece que: 

 

“o recurso à história da matemática pode esclarecer idéias 

matemáticas que estão sendo construídas pelos alunos, 

especialmente para dar respostas a alguns porquês e, desse 

modo, contribuir para a constituição de um olhar mais crítico 

sobre os objetos de conhecimento”  

(Ministério da Educação e do Desporto, 1998, p. 43). 

 

Para Bellemain e Lima (2002), os PCN’s destacam que o recurso à História da 

Matemática não deve ser centralizado em fatos, datas e nomes nem deve ser 

entendido apenas como fonte de informações para os alunos e sim na 

elaboração de significado dos conhecimentos matemáticos pelos alunos. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para a necessidade de 

enfocar, nos quatro ciclos do Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries), os 

conteúdos matemáticos organizados em quatro grandes blocos: Números e 

Operações”, “Espaço e Forma”, “Grandezas e Medidas” e “Tratamento da 

Informação”. 
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Nessa perspectiva, o estudo dos PCN’s mostra que o bloco das grandezas e 

medidas é caracterizado como espaço privilegiado para destacar a presença e 

a utilidade social do conhecimento matemático, como indica a citação abaixo: 

 

Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão 

presentes em quase todas as atividades realizadas. Desse 

modo, desempenham papel importante no currículo, pois 

mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento 

matemático (Ministério da Educação e do Desporto, 1997, p. 

56).  

 

Em se tratando de medidas, é necessário que o aluno construa o significado do 

conceito de área, um dos mais importantes no estudo da matemática. Para os 

autores (Ibid 2002), sua relevância é indiscutível para a formação do cidadão 

pleno, que necessita medir, ou estimar medidas, de regiões planas – terrenos, 

pisos, paredes, faces de objetos, etc. – nas suas atividades cotidianas. 

 

Ao desenhar, medir, visualizar, comparar, e classificar, fazemos relações e 

adquirimos uma compreensão dos conceitos sobre medida espacial. As 

atividades que envolvem esses conhecimentos proporcionam contextos 

adequados para o desenvolvimento de habilidades, procedimentos e 

estratégias de caráter geral, na área da matemática. 

 

Ainda de acordo com as orientações previstas pelos PCN’s, durante o segundo 

ciclo do ensino fundamental, espera-se que os alunos compreendam melhor 

como se processa uma dada medição e que aspectos do processo de medição 

são sempre válidos. Ou seja, percebam a necessidade de escolher uma certa 

‘unidade’, de comparar essa unidade com o objeto que estão medindo e de 

contar o número de vezes que essa unidade foi utilizada (Ministério da 

Educação e dos Desportos, 1997, p.84). 

 

Assim, as diretrizes dos PCN’s indicam que neste processo, deve-se explorar 

mudanças de unidades, evidenciando que o resultado da medição depende da 



 

 

35 

unidade escolhida e a escolha da unidade deve ser feita em função do que se 

pretende medir. Deve-se abordar mudanças de unidade usuais (metro, 

centímetro, grama, quilograma) e evitar conversões desprovidas de significado 

prático (quilômetro para milímetro, por exemplo). Observa-se ainda que, 

embora eles possam medir usando padrões não-convencionais, é importante 

conhecerem os sistemas convencionais, argumentando-se que estes facilitam 

a comunicação (Bellemain e Lima, p. 52, 2002). 

 

O homem, ao longo do processo histórico, criou diferentes padrões de medidas 

para atender as suas necessidades pessoais e sociais. Esses padrões de 

medidas, ora são arbitrários e variam entre as diversas culturas (Nunes, p. 84). 

 

Assim, dependendo do contexto histórico social e cultural, evidenciam-se 

medições que usam unidades de medidas universais (metro, centímetro, 

polegada etc.) ou invenções culturais feitas pelo homem (palmo, pé, etc.). 

Nunes (1997), acrescenta que uma polegada é sempre o mesmo que uma 

outra e não é útil medir dois comprimentos em palmos a menos que a mesma 

mão ou uma mão de mesmo tamanho seja aplicada a ambas as quantidades. 

 

Nunes (1997), destaca que a medida é um ato lógico e que tem que captar a 

lógica para medir. O ato de medir com uma régua ou com um sistema 

numérico, pode parecer suficientemente simples, mas de fato envolve uma 

inferência lógica que é denominada de inferência transitiva. Para usar uma 

régua na comparação de duas quantidades, você tem que saber que estas 

duas quantidades podem ser comparadas através de uma medida comum, e 

para captar isso você tem que ser capaz de fazer inferências. 

 

Situações de desafio, através da resolução de problemas, possibilitam o 

resgate de experiências pessoais dos alunos para explorar e comparar 

grandezas, de modo que possa identificar atributos de um determinado objeto, 

possível de ser mensurável e a construção de conceitos sobre medidas e 

procedimentos de medidas. 
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Neste sentido, a resolução de problemas deverá ser o eixo organizador do 

processo de ensino e aprendizagem da matemática, no que se refere a 

questões que envolvam conceitos sobre medidas. Um problema matemático 

deve ser uma situação que demande uma seqüência de ações e operações 

para obter o resultado. Ou seja, a solução não está disponível inicialmente mas 

deve ser construída durante a resolução dos problemas, nas situações da vida 

cotidiana, nas atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares. 

 

Abaixo, apresentamos as categorias de atributos para análise de trabalho 

realizado através de resolução de problemas. A partir dela, é possível analisar 

as atitudes dos sujeitos diante do desafio proposto e a aplicação dos conceitos 

construídos. 

 

Na etapa de Planejamento, para a observação das atitudes dos alunos diante 

da atividade proposta, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

Atitudes (relacionadas com a escolha dos materiais para executar a 

atividade) 

• Execução:  

Assimilar e manipular materiais e informações necessárias para 

medir a tela do monitor; 

Imitar performances dos outros sujeitos (ex. o uso do pedaço de 

régua como regra geral para definir a medida padrão). 

• Registro/tratamento 

Aplicar e controlar as informações pertinentes à atividade (domínio 

dos conceitos sobre comprimento, unidades de medida e operações 

matemáticas). 

• Análise 

Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros. 

• Reorganizar/integrar/sintetizar 

Construir uma via para resolução do problema (a partir do desfio 

proposto, o sujeito apresentou diferentes soluções para a atividade). 
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• Comunicação 

Verbalizar seus processos de pensar; 

Representar visualmente as estratégias para resolver o problema. 

 

Na Execução da atividade: 

 

Atitudes (relacionadas com a escolha dos materiais para executar a 

atividade) 

 

• Execução 

Assimilar e manipular novas informações necessárias para medir a 

tela do monitor; 

Imitar performances dos outros sujeitos (ex. o uso do pedaço de 

régua para definir a medida padrão). 

Experimentar estratégias de cognição e de avaliação (testar as 

hipóteses e, quando necessário, redirecionar as estratégias para 

resolver o desafio). 

• Registro/tratamento 

Aplicar e controlar as informações pertinentes a atividade (o domínio 

dos conceitos sobre comprimento, unidades de medida e operações 

matemática). 

• Análise 

Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros. 

• Reorganizar/integrar/sintetizar 

Construir uma via para resolução do problema (a partir do desfio 

proposto, o sujeito apresentou diferentes soluções para atividade). 

• Comunicação 

Verbalizar seus processos de pensar; 

Representar visualmente as estratégias para resolver o problema; 

Apresentar mais de uma estratégia para resolver o problema. 
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Exploração Pedagógica: 

 

Atitudes (relacionadas com a escolha dos materiais para executar a 

atividade) 

• Execução 

Assimilar e manipular novas informações; 

Experimentar estratégias de cognição. 

• Registro/tratamento 

Assimilar e manipular as retroalimentações provenientes do 

ambiente. 

• Análise 

Descobrir o que compõe a performance pessoal e a dos outros; 

Explicar os processos do pensamento para chegar a uma conclusão. 

• Reorganizar/integrar/sintetizar 

Estabelecer novas linhas de relacionamento entre os elementos, 

percebendo as diferentes estratégias usadas para chegar a uma 

conclusão. 

• Comunicação 

Reagir e responder às estratégias dos outros; 

Verbalizar seus processos de pensar; 

Apresentar mais de uma estratégia para resolver o problema. 

 

_______________________________________________________________ 

Categorias adaptadas –- Fonte: GIARD, Jaqueline Op. Cit, pp 22-23 

 

A opção por usar os atributos acima como categorias de análise do trabalho 

realizado pelos sujeitos, se deu pela aproximação com a seqüência das 

categorias de atributos para resolução do problema apresentada por mim: 

 

• Planejamento / hipóteses; 

• Dificuldades/problema (procedimentos utilizados pelo sujeito para 

resolver o problema); 

• Execução / testagem / análise / avaliação 
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Segundo Alves e Nova as informações oferecidas pela lista de categorias 

acima tornam possível acompanhar os procedimentos de resolução de 

problema, ao prever e aguardar certas atitudes dos sujeitos em cada etapa. 

 

Do ponto de vista dos procedimentos, não se pretende que essa relação 

esgote as possibilidades de atitudes que os sujeitos apresentaram para 

resolverem o desafio. Ao contrário, o acompanhamento dos procedimentos 

permite identificar momentos em que os sujeitos apresentaram conflitos 

cognitivos em relação ao conceito de “comprimento” e de “sistemas de 

medidas” em geral. 

 

Assim, essa tabela possibilita identificar seis categorias de atributos cognitivos 

de aprendizagem, pertencentes ou associados aos trabalhos de resolução de 

problema: (ibid p. 111) 

 

1. Atividades de operações cognitivas; 

2. Habilidades exercitadas; 

3. Estratégias para trabalho com conceitos; 

4. Características do pensamento complexo; 

5. Características do pensamento crítico; 

6. Cuidados com a realização do trabalho. 

 

Dessas, serão utilizadas apenas as categorias de atributos “operações 

cognitivas” e “habilidades exercitadas” ou “habilidades cognitivas”, para 

analisar o trabalho dos participantes dessa pesquisa. 

 

Segundo Alves e Nova (2003), entende-se por operação cognitiva, toda a ação 

desenvolvida pelo sujeito, na direção da resolução do problema dado. É no 

decorrer dessa operação que se dá a oportunidade e eventualmente se realiza 

a construção de significado e/ou da representação do conhecimento existente 

ou em construção, ou seja, se realiza a aprendizagem. 
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A operação cognitiva, enquanto direcionada para resolução de problemas, 

oferece espaço para o desenvolvimento da reflexão, da atribuição do 

significado e do exercício do pensamento crítico. Tem, portanto, uma 

característica de locus da aprendizagem.  

 

As habilidades cognitivas (exercitadas) são certos tipos de articulação mental e 

exercícios do pensamento crítico, provocados pelas operações cognitivas já 

colocadas. Orientadas para a resolução de problemas, as operações abrem 

espaço para o exercício de habilidades capazes de gerar significado para as 

informações recebidas e elaborações derivadas, concretizando assim a própria 

aprendizagem. 

 

Operações e habilidades cognitivas funcionam juntas. Ao realizar as operações 

cognitivas, o aluno tem a oportunidade de exercitar suas habilidades cognitivas 

de significação e, conseqüentemente, de construção do conhecimento e 

realização da aprendizagem. 
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3.5  O AMBIENTE COMPUTACIONAL E A APRENDIZAGEM 

 

 

Os sistemas pedagógicos evoluem com as sociedades. Nunca se discutiu tanto 

sobre os métodos, os currículos, os conteúdos, tecnologias educacionais, as 

formas de aprender, ensinar e avaliar. Mas, é importante ter bem clara a função 

do que é ensinar e o que é aprender.  

 

Aquele que ensina, planeja, faz escolhas, prepara propostas de ação, enquanto 

aquele que aprende estabelece relações criativas com os conteúdos tratados, 

envolvendo-se com o trabalho, questionando-se, construindo novos 

significados e representações. 

 

A educação básica visa fundamentalmente a preparação para o exercício da 

cidadania, cabendo à escola formar o aluno em conhecimentos, habilidades, 

valores, atitudes, formas de pensar e atuar na sociedade através de uma 

aprendizagem que seja significativa. 

 

Nesta perspectiva, a educação desempenha uma importante função na 

preparação de indivíduos críticos, conscientes, atualizados com os avanços 

tecnológicos, integrados plenamente na sociedade que, a cada momento, se 

atualiza e se transforma, propiciando ao sujeito ambientes nos quais possa ter 

contato com as novas tecnologias para que, em sua formação, ele não perca a 

dimensão do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

O processo de aprendizagem exige uma compreensão de significados, 

experiências anteriores e vivências pessoais do aluno, permitindo a formulação 

e resolução de problemas que incentivem o aprender mais, o estabelecimento 

de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e 

conceitos, desencadeando modificações de comportamentos e contribuindo 

para a utilização do que é aprendido em diferentes situações.  
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Assim, a aprendizagem está associada à capacidade para “aprender a 

aprender” e, através do uso do computador, é possível criar ambientes de 

aprendizagem que ampliem e favoreçam o desenvolvimento de capacidades 

para realizar sucessivas ações que envolvam etapas de planejamento, 

levantamento de hipóteses, execução, análise,  avaliação e  síntese.  

 

Segundo Miskulin (1999), a introdução e a disseminação da tecnologia na 

sociedade e na educação provocaram novas maneiras de gerar e dominar o 

conhecimento, novas formas de comunicação entre as pessoas e com o mundo 

exigindo pensamentos críticos, habilidades e conhecimentos relacionados à 

tomada de decisões, e à resolução de problemas, eixo organizador do 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

Recursos tecnológicos tais como: computadores, softwares educacionais, 

Internet, multimídia, podem ser utilizados como meio de criar objetos e 

ambientes de aprendizagem que promovam situações problema, através de 

atividades desafiadoras que coloquem em cheque as hipóteses do aluno e 

propiciem o questionamento, a análise e a avaliação. 

 

Vieira (2003), destaca que um dos papéis do computador na educação é ser 

um instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem. Essa idéia está 

ligada à generalização do fato de que o computador entrou na vida do homem 

para facilitar e cita como exemplos, a criação dos eletrodomésticos 

automatizados, bancos 24 horas, aparelhos hospitalares e robôs de 

construção.  

 
Dentro de um enfoque educacional, o computador pode apresentar várias 

possibilidades de uso: a) como dispositivo para ser programado, ou seja, 

através de uma linguagem de programação o aluno tem a oportunidade de 

construir um programa, vivenciando etapas da resolução de problema, ao 

procurar planejar, executar, analisar e identificar os resultados desejados; b) 

como ferramenta que permite ao professor e ao aluno, através do uso de 

softwares de apoio pedagógico, facilitar o processo de ensino e aprendizagem 
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dos conteúdos específicos; c) como ferramenta multimídia de interação, que 

com o auxílio da Internet, promove o intercâmbio entre diferentes povos, a 

partir de recursos que envolvem textos, imagens, sons, vídeos e animações.  

 

Neste contexto, dependendo da abordagem pedagógica adotada pelo 

professor, o uso do computador na educação pode ajudar os alunos na 

construção de processos de conceituação; no desenvolvimento de habilidades 

para resolução de problemas, para a criação e busca de seleção de 

informações. Tais competências são necessárias à formação integral do 

sujeito, enquanto cidadão e ser atuante numa sociedade do conhecimento.  

 

Realizar atividades que envolvem resolução de problema, pode ajudar os 

alunos a desenvolver a capacidade de interpretar o enunciado da questão que 

lhe é proposta e estruturar as situações que lhe são apresentadas. Através 

dessas atividades, ele poderá fazer inferências1 e transferências de conceitos 

para resolver novos problemas. 

 

Para Pozo (1998 pg. 14), a solução de problemas deveria constituir um 

conteúdo necessário das diversas áreas do currículo obrigatório. Obviamente, 

dentro da classificação dos conteúdos educacionais da reforma, a solução de 

problemas estaria mais relacionada à aquisição de procedimentos eficazes 

para a aprendizagem (atitudes), sendo um procedimento definido como “um 

conjunto de ações organizadas para consecução de uma meta”.  

 

Este teórico define problema como sendo uma situação em que um indivíduo 

ou um grupo precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e 

direto que o leva à solução. (Lester 1983 apud Pozo 1998). 

 

Não obstante, uma situação só pode ser concebida como um problema, na 

medida em que exista o reconhecimento dela como tal, e, na medida em que 

não lançamos mão de procedimentos automáticos que nos permitam 

solucioná-la de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma forma, 
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um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a seqüência de 

passos a serem seguidos. 

 

Câmara (2002), evidencia que ao colocar o aluno diante de situação-problema, 

ele deve ser capaz de realizar tentativas, estabelecer hipóteses, testar essas 

hipóteses e validar seus resultados, provando que são verdadeiros ou, em caso 

contrário, mostrando algum contra exemplo. 

 

Este enfoque pode ser dado, então, “seja na resolução do problema em si 

mesmo, o que conduz ao problema aberto2, seja na construção do conceito 

necessário à resolução, o que conduz à situação-problema3”. 

 

Nesse sentido, fornecer ao aluno instrumentos que possibilitem a superação 

das conquistas anteriores, a busca de perguntas e respostas para aquilo que 

se supõe irá levá-lo a formalizar novas descobertas, a mudança de seus pontos 

de vista e a forma como uma determinada situação ou um determinado 

problema lhes aparece, mostra-se bastante eficiente.  

 

Segundo Ascêncio e Sales (2004), o uso do computador no processo 

educativo, pode proporcionar a criação de novas metodologias, novos 

conteúdos e novas práticas educativas, que não devem ser utilizadas como 

máscaras de velhas práticas pedagógicas (que privilegiam o autoritarismo e o 

monólogo), até porque ele pode permitir a extrapolação das áreas do 

conhecimento, exigindo de quem aprende um comportamento ativo e 

questionador, onde o professor além de ensinar aprende e o aluno além de 

aprender, ensina.  

 

Com o uso do computador é possível gerar atividades em que o aluno é 

estimulado a fazer descobertas, utilizar procedimentos e identificar os 

caminhos que deve trilhar para resolver as situações problema. Dessa forma, é 

                                                                                                                                          
1 Passagem da premissa à conclusão; (Aurélio, 2000). 
2 Problema aberto objetiva levar o aluno à aquisição de um processo de resolução de 
problema. 
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possível envolvê-lo com o experimento, tornando-o mais curioso, criativo e 

interessado.  

 

Para Almeida (2000), o computador pode ser uma ferramenta tutorada pelo 

aluno, o que lhe permite aprender através das suas próprias ações. Isso pode 

ocorrer, por exemplo, através do uso de aplicativos como o processador de 

texto, a planilha eletrônica, o gerenciador de banco de dados, ou de uma 

linguagem de programação. 

 

É evidente que neste momento, a presença e a atitude do professor no 

processo são fundamentais. Neste ambiente, ele precisa atuar como 

catalisador4 da aprendizagem, cuja atitude pressupõe: 

 

• A compreensão do aluno enquanto sujeito de sua aprendizagem 

(sujeito criativo e pensante); 

• A referência do processo no aluno: em seu conjunto de valores, 

estruturas cognitivas, possibilidades e limites; 

• A criação de situações de desequilíbrio para o aluno, questionando e 

propondo desafios que ponham em cheque suas hipóteses, 

conduzindo-o a uma situação que lhe permita encontrar as soluções 

ao invés de apresentá-las; 

• O favorecimento de uma atitude analítica diante do erro; 

• Disponibilização de acesso à informação. 

 

Os estudos de Moran ( 2004) evidenciam que:  

“Educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas 

e organizações – transformem suas vidas em processos 

permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção 

da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional – do seu 

projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de 

                                                                                                                                          
3 Câmara dos Santos, M. - A Matemática dos problemas ou o problema da Matemática? 
Mimeo, Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, 1996. 
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compreensão, emoção e comunicação que lhes permitam 

encontrar seus espaços pessoais, sociais e de trabalho e 

tornarem-se cidadãos realizados e produtivos. Educamos de 

verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou idéia 

que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, experienciamos, lemos, 

compartilhamos e sonhamos; quando aprendemos em todos os 

espaços em que vivemos – na família, na escola, no trabalho, no 

lazer, etc. Educamos aprendendo a integrar em novas sínteses o 

real e o imaginário; o presente e o passado olhando para o futuro; 

ciência, arte e técnica; razão e emoção”.  

 

A partir desses pressupostos, espera-se que a utilização das tecnologias no 

ambiente escolar possa promover espaços para acesso e troca de 

experiências, a produção e expressão criativa e a aquisição de competências 

para construir o conhecimento. 

 

 

                                                                                                                                          
4 Estimulante, dinamizador, incentivador (Aurélio, 2000). 
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3.6 O QUE DE “DIFERENTE” OFERECE O AMBIENTE COMPUTACIONAL 

PARA A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS. 

 

 

Não é objeto desta pesquisa, uma análise aprofundada da situação em que se 

encontra a educação matemática frente às novas tecnologias, mas sim tecer 

algumas considerações sobre as contribuições do ambiente computacional na 

aprendizagem da matemática, no que se refere ao estudo de medidas, e, a 

identificação das atitudes e procedimentos adotados pelos alunos na resolução 

de problemas utilizando recursos diversificados, entre eles o computador.  

 
As tecnologias constituem um dos principais agentes de transformação da 

sociedade. Elas modificam os meios de produção e o cotidiano das pessoas, 

agindo sobre a escrita, leitura, visão, audição, criação e principalmente na 

aprendizagem. Com esse novo cenário, cabe à escola incorporar à sua prática 

pedagógica, os recursos computacionais de modo a preparar nossos alunos 

num conjunto de habilidades específicas no que se refere à área tecnológica 

permitindo assim que os mesmos venham a ser mais bem sucedidos no mundo 

externo ao ambiente educacional. 

 

A concepção de ambientes de aprendizagem por computador, requer a 

necessidade de considerar os diversos princípios e concepções que abordam 

os processos de aprendizagem. Nesse contexto, o computador possibilita a 

criação de mundos artificiais e, com isso, somos colocados diante de situações 

novas e quando precisamos lidar com as mesmas, desenvolvem-se habilidades 

para trabalhar com o inesperado.  

 

Entretanto, a construção do conhecimento pelo aluno não é visto como um 

processo simples e imediato, mas complexo e de longo prazo, que pode ser 

favorecido através da ação de investigação e abstração, com a conseqüente 

construção de conceitos e relações. 
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No paradigma tradicional, o uso do computador na educação consiste na 

informatização dos meios tradicionais de instrução, enfatizando a reprodução, a 

técnica e a memorização. Nesta perspectiva, o computador por si só não 

amplia nem acrescenta formas significativas de aprender. Freqüentemente, os 

ambientes computacionais que utilizam softwares que privilegiam o ensino 

através da reprodução e da memorização, pouco contribuem para a aquisição 

do pensamento matemático. Porém, quando utilizado na perspectiva de 

provocar o levantamento de questões, através de situações problema, de 

simulações e de análise, pode favorecer ambientes de aprendizagem onde o 

aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir o 

seu conhecimento.  

 

A abordagem construtivista da aprendizagem, que tem como princípio que o 

conhecimento é construído a partir de percepções e ações do sujeito, 

mediadas por estruturas mentais já construídas ou que vão sendo construídas 

ao longo do processo, apóia à idéia de que os ambientes computacionais 

podem contribuir para a aquisição de conceitos matemáticos através do uso de 

um programa de computador (software), que propicie a realização de 

atividades focadas na resolução de problemas.  

 

Segundo Valente (2002) o computador adiciona uma nova dimensão - o fato do 

aprendiz ter que expressar a resolução do problema segundo uma linguagem 

de programação. Isto possibilita uma série de vantagens. Primeiro, as 

linguagens de computação são precisas e não ambíguas. Neste sentido, 

podem ser vistas como uma linguagem matemática. Portanto, quando o aluno 

representa a resolução do problema segundo um programa de computador ele 

tem uma descrição formal, precisa, desta resolução. Segundo, este programa 

pode ser verificado através da sua execução. Com isto o aluno pode verificar 

suas idéias e conceitos. Se existe algo errado o aluno pode analisar o 

programa e identificar a origem do erro. Tanto a representação da solução do 

problema como a sua depuração é muito difícil de serem conseguidas através 

dos meios tradicionais de ensino. 
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Para Schoenfeld (1985), a compreensão e o ensino da matemática devem ser 

abordados como um domínio de resolução de problemas. Quatro categorias de 

conhecimentos/habilidades são necessárias para alguém ser bem-sucedido na 

matemática: (1) recursos - conhecimento de procedimentos e questões da 

matemática, (2) heurísticas - estratégias e técnicas para resolução de 

problemas, tais como trabalhar o que foi ensinado, ou desenhar figuras, (3) 

controle - decisões sobre quando e quais recursos usar, e (4) convicções - uma 

visão matemática do mundo, que determina como alguém aborda um 

problema. 

 

Balacheff (1995), por sua vez, destaca que ao resolver um problema 

específico, em um momento preciso, e interagindo com um meio dado, quando 

a ação dos sujeitos é racional e coerente. Para este teórico, o conhecimento de 

um sujeito sobre um objeto matemático diz respeito a suas diferentes 

concepções, mobilizadas em diferentes momentos, na resolução de diferentes 

problemas (Apud Bellemain e Lima, p. 20, 21 2002). 

 

Segundo Pozo, (1998, p. 14): 

 “A solução de problemas deveria constituir um conteúdo 

necessário das diversas áreas do currículo obrigatório. 

Obviamente, dentro da classificação dos conteúdos 

educacionais da reforma, a solução de problemas estaria 

mais relacionada à aquisição de procedimentos eficazes 

para a aprendizagem, sendo um procedimento definido 

como um conjunto de ações organizadas para consecução 

de uma meta”. 

 

Para Santarosa e Gravina (1998), no contexto da Matemática, a aprendizagem 

depende de ações que caracterizem o “fazer matemática”: experimentar, 

interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar e enfim 

demonstrar. É o aluno agindo, diferentemente de seu papel passivo frente a 

uma apresentação formal do conhecimento, baseada essencialmente na 

transmissão ordenada de “fatos", geralmente na forma de definições e 
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propriedades. Numa tal apresentação formal e discursiva, os alunos não se 

engajam em ações que desafiem suas capacidades cognitivas, sendo-lhes 

exigido no máximo, memorização e repetição, não sendo, portanto, autores das 

construções que dão sentido ao conhecimento matemático. 

 

Para as autoras, a teoria de desenvolvimento cognitivo proposta por J. Piaget, 

ajuda a compreender que o pensamento matemático não é, em essência, 

diferente do pensamento humano mais geral, no sentido de que ambos 

requerem habilidades como intuição, senso comum, apreciação de 

regularidades, senso estético, representação, abstração, generalização, etc... A 

diferença que pode ser considerada é no universo do trabalho.  

 

Na Matemática os objetos têm caráter abstrato sendo rigorosos os critérios para 

o estabelecimento de verdades. O que se quer destacar é o quanto o processo 

de aprendizagem se baseia na ação do sujeito. Inicialmente, as ações concretas 

sobre objetos concretos respondem pela constituição dos esquemas, e no último 

estágio, as ações abstratas (operações) sobre objetos abstratos respondem pela 

constituição dos conceitos.  Diz Piaget (1974): 

 

“Só falaríamos de aprendizagem na medida em que um 

resultado (conhecimento ou atuação) é adquirido em função 

da experiência, essa experiência podendo ser do tipo físico ou 

do tipo lógico-matemático ou os dois.”  

 

É esclarecedor o que diz Piaget (1973), particularmente no contexto da 

Educação Matemática: 

 

 “O papel inicial das ações e das experiências lógico 

matemático concretas é precisamente de preparação 

necessária para chegar-se ao desenvolvimento do espírito 

dedutivo, e isto por duas razões. A primeira é que as 

operações mentais ou intelectuais que intervém nestas 

deduções posteriores derivam justamente das ações: ações 
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interiorizadas, e quando esta interiorização, junto com as 

coordenações que supõem, são suficientes, as experiências 

lógico matemáticas enquanto ações materiais resultam já 

inúteis e a dedução interior se bastará a si mesmo. A segunda 

razão é que a coordenação de ações e as experiências lógico 

matemáticas dão lugar, ao interiorizar-s, a um tipo particular 

de abstração que corresponde precisamente a abstração 

lógica e matemática”. 

 

Assim, partindo-se do pressuposto de que o conhecimento é adquirido em 

função da experiência, podendo ser do tipo físico ou do tipo lógico-matemático, 

evidencia-se que, quando o aluno é colocado diante de uma atividade para ser 

desenvolvida com o uso do computador, o mesmo poderá, a partir de suas 

atitudes, vivenciar experiências lógico matemática, necessárias na construção 

de conhecimentos (Piaget, 1974). 

 

 Em seus estudos, Varandas (2003), descreve atitude como sendo "um 

mediador entre a forma de agir e a forma de pensar dos indivíduos" (Vala & 

Monteiro, 1997, p. 168). Para este autor, as atitudes têm uma forte ligação com 

os comportamentos e são inferidas, ou seja, são do campo da ação e não são 

diretamente observáveis. Divergindo em muitos aspectos, as diferentes 

definições propostas para o conceito de atitude têm, no entanto, alguns pontos 

comuns: (a) as atitudes têm origem nas experiências subjetivas; (b) as atitudes 

são tomadas face a um objeto e (c) as atitudes incluem sempre uma dimensão 

avaliativa.  

 

Assim, as atitudes são fruto de interações sociais, obtidas por processos de 

comparação, identificação e diferenciação, permitindo-nos, em determinados 

momentos, tomar as nossas posições face às dos outros (Vala & Monteiro, 

1997).  

 

Cândida Moreira (apud Varanda 2003), afirma que existe pouco consenso 

sobre o que distingue o conceito de atitude de outros conceitos afins, tais 
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como, concepção valor ou opinião. Contudo, Matos (1992) estabelece uma 

relação entre as atitudes e as concepções dos alunos. Este autor afirma que os 

alunos manifestam a sua representação da Matemática através das atitudes 

que tomam face ao trabalho matemático, indicando também que essa 

representação tem por base as suas concepções acerca da disciplina. 

 

Fishbein e Ajzen (apud Moreira 1992), propõem uma forma de relacionar estes 

conceitos ao referir que "a distinção entre concepção, atitude e emoção é feita 

em termos do grau de envolvimento afetivo, envolvimento cognitivo, de 

intensidade e de estabilidade" (p. 27). Para estes autores as concepções são 

"as informações que as pessoas têm acerca de um objeto" (p. 27). Neste 

estudo Varanda adota, na linha de Schoenfeld (1992), um significado amplo 

para a idéia de concepção definida como "compreensões e sentimentos 

individuais que moldam as formas como cada um conceitualiza e se envolve no 

comportamento matemático" (p. 358). 

 

As concepções não podem ser consideradas isoladas umas das outras. Elas 

interagem entre si constituindo, segundo Schoenfeld (1985), sistemas de 

concepções. Para este autor, que se refere em particular à Matemática: 

 

Sistemas de concepções são a visão que uma pessoa tem 

do mundo matemático, a perspectiva com a qual a pessoa 

aborda a Matemática e as tarefas matemáticas (p. 45). 

 

Do que foi referido acerca dos conceitos de atitude e concepção conclui-se que 

as concepções pertencem ao campo do conhecimento estando, por essa 

razão, relacionadas com o que pensamos, com conceitos intelectuais, com 

valores morais. As concepções que um indivíduo tem acerca de um assunto 

determinam a sua atitude face a esse mesmo assunto. Assim, as atitudes estão 

relacionadas com as posições assumidas, com as ações e pode-se dizer que 

fazem parte da ação do sujeito. 
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4. MÉTODO 

 

De acordo com os objetivos enunciados, optamos por seguir uma abordagem 

de investigação que visa conhecer o “como” e os “porquês”, tomando por 

design da investigação o método clínico que visa à observação de alunos 

perfazendo tarefas propostas (CARRAHER, 1989 P. 14).  

 

Este estudo pretende Investigar as atitudes dos alunos diante da resolução de 

problemas relativos ao conceito de medidas, em dois ambientes distintos: a) 

com o uso de materiais manipulativos; e b) em ambiente computacional, ao 

realizarem a tarefa de “medir a tela do monitor” 

 
 

4.1 SUJEITOS 

 

Acompanhamos o trabalho de 07 alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, 

de uma escola privada, situada na região metropolitana da cidade do Recife. 

Não houve seleção dos alunos do ponto de vista cognitivo. Participaram da 

pesquisa, aqueles que apresentaram disponibilidade para trabalhar em turno 

inverso ao da aula.  

 

A escolha da escola seguiu o critério de ter-se alunos com familiaridade com 

recursos computacionais, principalmente os recursos que iríamos utilizar na 

tarefa. Os alunos desta escola já apresentam uma certa intimidade com o 

computador e utilizam alguns programas voltados para a área educacional, 

como é o caso do Paint. 

 

O projeto pedagógico dessa escola prevê o uso dos recursos computacionais 

no âmbito das várias disciplinas da grade curricular. Os alunos recebem de 

seus professores as orientações necessárias para realizar, no laboratório de 

informática, atividades previstas no planejamento de cada disciplina, visando 

aplicar, de forma prática, o conhecimento construído em sala de aula. 
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A opção de trabalhar com esta série foi feita em função da permanente 

discussão sobre o pouco investimento no ensino da matemática, 

principalmente no que diz a medida de grandeza, conteúdo previsto no  Ensino 

Fundamental, como apontam pesquisas realizadas por Bellemain (2002) e nos 

PCN’s (1998). Por outro lado, os alunos desta série usam, com freqüência, os 

recursos computacionais para resolver tarefas matemáticas. Entretanto, 

percebemos que eles não tinham experimentado realizar tarefas de medição 

usando os recursos do Paint. Neste caso, a tarefa proposta era um novo 

desafio para eles. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

Trabalhando individualmente, porém todos em um mesmo momento, sendo 

permitida a interação entre eles, os alunos foram solicitados a realizar duas 

tarefas: 

 

 

1ª tarefa: Medição da tela do monitor com materiais manipulativos 

 

O aluno foi solicitado a medir a tela do monitor, podendo utilizar os seguintes 

materiais: barbante, fita, palito de churrasco, régua quebrada, papel e lápis. 

Logo após o aluno deveria registrar, na ficha de atividade, os procedimentos 

utilizados para encontrar as medidas da tela do monitor. 

 

As orientações apresentadas aos participantes desta pesquisa, nesta etapa do 

estudo foram: 

• Escolher, entre os materiais manipulativos apresentados (barbante, fita, 

palito de churrasco, pedaço de régua), àqueles que mais se adequavam 

à sua necessidade; 

• Definir uma unidade de medida padrão; 

• A unidade definida deveria ser usada para medir toda a tela do monitor.  

 



 

 

56 

A tarefa visa analisar os procedimentos utilizados pelos alunos, em atividades 

que envolvem a resolução de problemas, observando a aplicação dos 

conceitos de medidas para estabelecer o tamanho da tela do monitor,  usando 

diferentes objetos ( barbantes, fitas, palitos de churrasco, pedaço de régua, 

etc.). 

 

Sugerimos o uso desses materiais por oferecer aos alunos, diferentes 

possibilidades para encontrar as medidas da tela do monitor. 

 

Por outro lado, acreditávamos que ao optar pelo uso do palito de churrasco, por 

exemplo, o aluno enfrentaria algumas dificuldades para chegar a uma medida 

da tela do monitor, já que a tela apresenta uma leve curvatura. 

 

A utilização da  régua na tarefa  está apoiada em estudos de Nunes & Bryant 

(1997) que identifica a possibilidade do aluno de realizar comparações entre 

diferentes medidas e unidade de medidas e de fazer conversões, por 

exemplo:de polegadas para centímetro. Entretanto, o uso da régua quebrada 

adicionaria um desafio maior para os alunos. 

 

Além disso, tanto o barbante quanto a fita permitiam que o aluno cortasse 

pequenos pedaços que seriam usados como unidade de  para fazer as 

marcações em pedaços maiores  funcionando como “régua” para chegar a uma 

medida final.  

 

É importante ressaltar que não é objeto deste estudo, comparar os valores 

encontrados pelos alunos, com os valores reais das medidas da tela do 

monitor, nem fazer comparações entre os diferentes materiais manipulativos 

usados, mas identificar as atitudes dos alunos para chegar aos valores das 

medidas da tela do monitor e os conhecimentos que eles apresentam sobre o 

conceito de medida, sobre a grandeza comprimento e suas unidades de 

medidas, além de buscar identificar alguns “erros” mais freqüentes, assim 

como as hipóteses levantadas e as explicações sobre as dificuldades 

conceituais encontradas pelos alunos. 
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2ª tarefa: Medição da tela do monitor com ferramentas do ambiente 

computacional: 

 

O aluno foi solicitado a medir a tela do monitor, utilizando os recursos 

computacionais disponíveis no software Paint. Logo após, o aluno deveria 

registrar, na ficha de atividades, os procedimentos utilizados para encontrar as 

medidas para tela do monitor, através de recursos computacionais. 

 

As instruções dadas para esta etapa foram: 

• Escolher, entre os recursos apresentados pelo Paint (o lápis, a 

reta, a régua, a borracha, medidas em pixel, etc.) aqueles que 

mais se adequavam à atividade proposta;  

• Definir uma unidade de medida padrão;  

• A unidade definida deveria ser usada para medir toda a tela do 

monitor (comprimento); 

 

A tarefa visava identificar e analisar os procedimentos utilizados pelos alunos 

para medir a tela do monitor, usando o software programa Paint, observando a 

aplicação dos conceitos de medidas e a importância do ambiente 

computacional na aprendizagem desses conceitos. 

 

Optamos pelo uso do Paint por ser uma ferramenta de fácil manuseio e pelos 

alunos apresentarem uma intimidade com a mesma. 

 

Além disso, esse software permite que os alunos realizem sucessivas 

alterações no seu trabalho, podendo desenhar e apagar quantas vezes forem 

necessárias, além de oferecer diferentes opções de ferramentas: lápis, retas, 

borrachas, régua (canto inferior da tela), configuração de tela (medida em 

centímetro, polegadas e pixels), também é possível gravar o resultado final do 

trabalho. 
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Durante a realização das tarefas, a pesquisadora procurou deixar os alunos à 

vontade, motivando-os para a atividade e às vezes conversando com os 

mesmos com o objetivo de compreender suas atitudes e procedimentos diante 

situações de medição. 

 

 

4.3 DADOS DA PESQUISA 

 

Para a coleta de dados, os recursos utilizados foram: uma ficha de atividades, 

a filmagem, a gravação dos arquivos gerados durante a realização da atividade 

no computador. Esses recursos permitiram analisar os procedimentos e 

observar as atitudes dos alunos diante dos obstáculos e erros, assim como as 

tentativas de superação dos mesmos.  

 

A análise dos dados coletados se deu através dos registros feitos pelos alunos, 

o vídeo e os arquivos gravados durante o trabalho realizado para medir a tela 

do monitor no ambiente computacional. Nessas circunstâncias: 

 

• A ficha de atividades aborda questões que possibilita o registro das 

atividades, os recursos utilizados e as hipóteses levantadas, decorrentes 

das análises dos “erros”, os conceitos matemáticos e o resultado final da 

medição; 

 

• A análise dos programas desenvolvidos com o uso do Paint, tem por 

objetivo identificar o modo como os alunos resolveram os impasses para 

medir a tela do monitor, observando os processos utilizados na 

resolução do problema: o planejamento, a execução, as hipóteses, os 

obstáculos, a análise e a síntese. 

 

• A hipótese levantada nesta pesquisa era de que as ações para realizar 

medições, dentro do ambiente computacional, poderiam ser facilitadas, 

na medida em que os alunos pudessem fazer simulações, analisar 
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possíveis “erros”, refazer o seu trabalho e realizar alterações 

necessárias, gravando cada etapa alterada.  

 

 

4.4 PREVISÃO DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Após o levantamento dos dados de cada tarefa, com base na revisão teórica, 

fizemos a análise do estudo comparativo do desempenho do aluno entre as 

tarefas de medição com o uso de materiais manipulativos e com ambiente 

computacional. 

 

Para a realização da análise dos dados coletados nesta pesquisa, definimos 

algumas etapas baseadas na seqüência usada na resolução de problemas, 

que foram vivenciadas pelos alunos e que estão presentes na hipótese que 

levantamos anteriormente neste estudo. São elas: 

• Planejamento (a descrição do todo, da idéia inicial e das partes). 

• Execução (demandas + erros) 

• Reflexão (hipóteses e análise) 

• Conclusão (depuração dos resultados obtidos) 
 
 
Tomando como referência a ficha de atividades, o vídeo e os arquivos 

gravados, buscamos identificar, a partir das tarefas propostas, as atitudes 

apresentadas pelos alunos para: planejamento, execução, reflexão e 

conclusão. 

 

Na etapa do planejamento buscamos observar as atitudes dos alunos ao 

manipularem materiais e informações necessárias para medir a tela do monitor; 

 

Na execução, observamos as atitudes dos alunos ao realizarem: tentativas, 

simulações, análise dos erros e finalização da tarefa. 

 

A interpretação e análise da tarefa foram atitudes necessárias para a execução 

e conclusão da mesma. 
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5. DADOS COLETADOS 

 

Nesta etapa apresentamos os dados coletados nas tarefas propostas com o 

uso de materiais manipulativos e com o uso do computador. 

 

 

5.1 TAREFA COM O USO DE MATERIAIS MANIPULATIVOS 

 

Nesta etapa, a atividade proposta era “medir a tela do monitor”, usando os 

seguintes materiais manipulativos: barbante, fita, palito de churrasco e um 

pedaço de régua quebrada. Dessa forma, os sujeitos tinham autonomia para 

selecionar os materiais que mais se adequassem ao seu trabalho. 

  

Os dados foram coletados a partir de vídeos gravados durante a tarefa e fichas 

de atividades que os alunos deveriam preencher no decorrer e ao final da 

tarefa. 

 

As categorias de análise foram adaptadas dos estudos de Alves& Nova (2003), 

sobre os atributos para resolver problemas. São elas: 

 
Planejamento/hipóteses: é a capacidade para antecipar o problema, a idéia 

inicial, uma visão prévia do problema e como resolvê-lo. A idéia das partes, do 

todo e do resultado final. 

 

Execução, testagem, análise e avaliação: são os procedimentos desenvolvidos 

para a execução da atividade. Os conceitos e conhecimentos usados no 

desenvolvimento da resolução do problema. 

 

Síntese: é a depuração dos resultados obtidos (validação); resultado final. 

 

 

 

Os quadros a seguir apresentam os dados coletados nesta tarefa, por aluno. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
Palito de churrasco, 
pedaço de régua 
quebrada 
 

 
Usou um pedaço de régua 
quebrada para fazer as 
marcações de 1 em 1 cm. 
Depois, usou esse 
instrumento para medir a 
tela do computador. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 

 
Sim 

  
O centímetro 

 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 

  
 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
28,9 cm de 
comprimento e 
20,5 de altura 

 
Dividiu o palito em partes 
iguais (cada parte com 
aproximadamente 1 cm). 
Usou esse palito como se 
fosse uma régua. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
Não 

 
 

  
 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 
 

 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 

  
Não 

  

Usou outro 
instrumento? 
 

 Não   

Desistiu?  Não   

Ficou na dúvida?  Não   

 
Quadro 01 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 1  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que a altura da tela 
do monitor tem 20,5 
cm e que o 
comprimento é de 
28,9 cm. 

 
Usando um pedaço de 
régua quebrada para fazer 
as marcações de 1 em 1 
cm. Depois, usou esse 
instrumento para medir a 
tela do computador. 

 

Quadro 02 – Síntese do trabalho – Sujeito 1 

 

 

Os dados dos quadros 1 e 2 mostram que o sujeito 1 adotou um procedimento 

de uso da medida universal, o centímetro, para definir sua medida padrão no 

material manipulativo palito de churrasco. A partir desta marcação, o aluno 1 

mediu a altura e o comprimento da tela e encontrou os valores. Desta forma, 

apesar de ter usado o palito de churrasco como instrumento, de fato ele usou a 

medida da régua quebrada. 

 

Sabendo que as atitudes do indivíduo origina-se do pensar, do agir, 

procuramos observar que atitudes os sujeitos apresentaram durante a 

realização das tarefas.  

 

Assim, foi possível perceber que o sujeito 1 apresentou diferentes atitudes, 

entre elas: a de referência convencional, associando o que ele buscava medir 

com a unidade de medida universal; concentração; simulação e habilidades no 

uso de unidades de medidas convencionais e não convencionais. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
Palito de churrasco, 
pedaço de régua. 
 

Usou a régua quebrada 
para fazer as marcações no 
palito grande, dividindo em 
6 partes iguais (cada parte 
com aproximadamente 4 
cm) e mais um pedaço de 
palito pequeno, com 
aproximadamente  4 cm. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 

  
 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
28 cm de 
comprimento e 
21 cm de altura 

 
Usou a régua quebrada 
para fazer as marcações no 
palito grande, dividindo em 
6 partes iguais (cada parte 
com aproximadamente 4 
cm) e mais um pedaço de 
palito pequeno, com 
aproximadamente  4 cm. 
 
Usou conhecimentos de 
medida e fração. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
Sim 

 
 

 
Apresenta dúvidas 
sobre o conceito de 
comprimento e 
largura. 

 
 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

  
Não 
 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

  
Não 
 
 

  

 
Desistiu? 
 

  
Não 
 

  

 
Ficou na dúvida? 

  
Sim 

  

 
Quadro 03 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 2  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que a altura da tela 
do monitor tem 21 cm 
e que o comprimento 
é de 28 cm. 
 

 
Usando a régua quebrada 
para fazer as marcações no 
palito grande, dividindo em 
6 partes iguais (cada parte 
com aproximadamente 4 
cm) e mais um pedaço de 
palito pequeno, com 
aproximadamente  4 cm. 

 

Quadro 04 – Síntese do trabalho – Sujeito 2  

 

O sujeito 2, como podemos ver nos quadros 3 e 4, também adota a medida 

universal como medida padrão.  Entretanto, ao invés de marcar centímetro por 

centímetro, o aluno marcou seu palito a cada 4 cm. Além disso, ele usa um 

outro palito de churrasco de apenas 4 cm, como sua unidade de medida. 

Inicialmente o aluno 2 ficou com dúvidas sobre como medir a altura e o 

comprimento da tela. Isto foi solucionado através do processo de medição, 

levando-o encontra as medidas pedidas na tarefa. 

 

As atitudes apresentadas pelo sujeito 2 foram: a criatividade na seleção dos 

materiais manipulativos; referência convencional, associando o que ele 

buscava medir com a unidade de medida universal; simulação; concentração; 

dúvidas com relação aos conceitos de altura, largura e comprimento; 

habilidades no uso de unidades de medidas convencionais e não 

convencionais. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o 
instrumento? 
 

 
Sim 

  
Palito de churrasco, 
barbante e régua 
quebrada. 

 
Inicialmente, tenta usar o 
palito de churrasco para 
medir a tela e usa um 
pedaço de régua quebrada 
para fazer as marcações. 
Porém, sente dificuldade 
para definir a medida, 
devido à curvatura do 
monitor, desiste e escolhe 
outro instrumento. 
 
Mede a tela com um 
barbante, estabelece uma 
unidade menor (com 4 cm) 
e usa essa unidade para 
marcar o barbante maior, 
dividindo-o em 5 pedaços 
iguais. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 

 
Sim 

  
 

 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a 
tela do monitor? 

  
 

 
16 cm de altura 
20 cm de 
comprimento  

 
Um pedaço do barbante  
com aproximadamente 4 
cm. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de 
medidas? 

 
Sim 

 
 

 
Apresenta dúvidas 
sobre o conceito de 
comprimento e 
largura. 

 
 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
Sim 
 

   

 
Usou outro 
instrumento? 

 
Sim 

  
O pedaço de 
barbante maior e um 
menor 

 

 
Desistiu? 

 
 

 
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 
 

 
 

 
Sim 

 
 

 

 

Quadro 05 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 3  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que poderia 
estabelecer uma 
medida para tela do 
monitor, mesmo sem 
usar o pedaço de 
régua. 

 
Mede a tela com um 
barbante, estabelece uma 
unidade menor (com 4 cm) 
e usa essa unidade para 
marcar o barbante maior, 
dividindo-o em 5 pedaços 
iguais. 

 

Quadro 06 – Síntese do trabalho - SUJEITO 3  

 

Os quadros do sujeito 3 mostram que ele tentou usar a medida convencional 

de centímetro para medir a tela do computador. Entretanto, como o barbante 

era um material manipulativo mais maleável e adaptou-se melhor à curvatura 

do computador, o aluno 3 abandonou o palito e a régua quebrada e passou a 

fazer as suas medições com o barbante. Diferentemente dos alunos 1 e 2, o 

aluno 3 fez uma relação da medida do barbante com o centímetro.  Ele foi o 

único que usou a aproximação e dividiu seu instrumento de medida padrão em 

5 pedaços iguais, de aproximadamente 4 cm. Embora inicialmente também 

tenha ficado em dúvida sobre as idéias de altura e comprimento, o aluno 3 

cumpriu a tarefa encontrando valores para esta tarefa. 

 

As atitudes apresentadas pelo sujeito 3 foram: aplicação de outros conceitos 

matemáticos usados na resolução do problema em tarefa de medição; 

criatividade na seleção dos materiais manipulativos, referência convencional, 

associando o que ele buscava medir com a unidade de medida universal; 

simulação; concentração; dúvidas com relação aos conceitos de altura, largura 

e comprimento; e habilidades no uso de unidades de medidas convencionais e 

não convencionais. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
O palmo e a 
polegada e um 
pedaço de régua 

Mediu usando o palmo. 
Para encontrar o valor do 
palmo, usou um palito com 
marcações de 1 em 1 cm e 
encontrou o valor de 21,5 
cm para o palmo. 
 
Mediu a polegada com um 
pedaço de régua e 
encontrou o valor de 2 cm. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
Mediu a tela usando o 
palmo e a polegada. 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 
 

  
Faz a convenção da 
polegada e do palmo 
para centímetro. 

 
Palmo = 21,5 cm 
Polegada = 2 cm 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
20,5 cm de altura 
28,5 cm de 
comprimento 

 
 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
Não 

 
 

 
 

 
 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 
 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
 
 
 

 

 
Sim 

  Para determinar um valor 
para as medidas da tela do 
monitor, o sujeito pegou um 
palito de churrasco, dividiu 
em partes iguais e usou 
esse instrumento para 
medir o seu palmo e a sua 
polegada. 

 
Usou outro 
instrumento? 
 

 
Sim 

  
O palito de churrasco 
e um pedaço de 
régua. 

 

 
Desistiu? 

 
Não 
 

   

 
Ficou na dúvida? 

 
Sim 

  
 

 

 
Quadro 07 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 4  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Estabeleceu o valor 
para a altura = 20,5 
cm 
comprimento = 28,5 
cm 

Para determinar um valor 
para as medidas da tela do 
monitor, o sujeito pegou um 
palito de churrasco, dividiu 
em partes iguais e usou 
para medir o seu palmo e a 
sua polegada. 
 

 

Quadro 08 – Síntese do trabalho - SUJEITO 4  
 

Os quadros 7 e 8 nos mostram que o sujeito 4 teve um processo bastante 

complexo de medição, utilizando materiais manipulativos convencionais (palma 

da mão, polegada e régua) e não convencionais (palito de churrasco). 

Inicialmente o sujeito 4 divide o palito de churrasco de acordo com as medidas 

convencionais de centímetro em centímetro. Depois, ele usou este palito 

marcado em centímetro para medir a palma de sua mão e sua polegada. 

Finalmente, mediu a tela do computador com seu palmo e sua polegada. O 

sujeito 4 mostrou um procedimento de diversas comparações entre os vários 

materiais manipulativos e a medida universal. Ele também encontrou 

resultados para a tarefa pedida. 

 

As atitudes apresentadas pelo sujeito 4 foram: A convenção da polegada e do 

palmo para centímetro;  comparações entre os vários materiais manipulativos e 

a medida universal, aplicação de outros conceitos matemáticos para a situação 

problema enfrentada na atividade de medida; criatividade na seleção dos 

materiais manipulativos, a referência convencional, associando o que ele 

buscava medir com a unidade de medida universal; simulação; concentração; 

habilidades no uso de unidades de medidas convencionais e não 

convencionais e a interação entre os colegas. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
Um pedaço de fita e 
régua de 8 cm 

 
 
 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
A unidade de medida 
foi o centímetro 

 
Primeiro mediu a fita com  
um pedaço de régua,  
dividindo em partes iguais e 
depois usou essa unidade 
de medida para medir a 
tela do monitor. 

 
Medida padrão é 
convencional? 

 
Sim 
 

  
O centímetro 

 
 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
Não 

 
 

 
 

 
 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 
 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

  
Não 
 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

  
Não 
 
 

 
 

 

 
Desistiu? 

  
Não 
 

  

 
Ficou na dúvida? 

  
Não 

 
 

 

 
Quadro 09 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 5  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que a altura da tela 
era de 20 cm e o 
comprimento era de 
28  cm 

 
 

 

Quadro 10 – Síntese do trabalho - SUJEITO 5  

 

Os dados dos quadros 9 e 10 mostram que o sujeito 5, semelhante ao sujeito 

1, adotou um procedimento de uso da medida universal, o centímetro, para 

definir sua medida padrão no material manipulativo uma fita. A partir desta 

marcação, o aluno 5 mediu a altura e o comprimento da tela e encontrou os 

valores solicitados na tarefa .  

 

Assim, ao realizar a atividade de medir a tela do monitor, esse sujeito 

apresentou as seguintes atitudes: referência convencional - associando o que 

ele buscava medir com a unidade de medida universal; simulação; 

concentração e habilidades no uso de unidades de medidas convencionais e 

não convencionais. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
sim 

  
Fita e um pedaço de 
régua quebrada. 

 
 
 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
sim 

  
A unidade de medida 
foi o centímetro 

 
Primeiro mediu a tela do 
monitor com um pedaço de 
fita e depois usou um 
pedaço de régua para 
medir a fita. 

 
Medida padrão é 
convencional? 

 
Sim 
não 

  
O centímetro 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
Que a tela  tinha  
20,2 cm de altura  28  
cm de largura 

 
Mediu a tela do monitor 
com um pedaço de fita e 
depois usou um pedaço de 
régua para medir a fita. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
sim 

 
 

 
Apresenta dúvidas 
sobre o conceito de 
altura, largura e 
comprimento. 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 
 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

  
Não 
 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

  
Não 
 
 

 
 

 

 
Desistiu? 

  
Não 
 

  

 
Ficou na dúvida? 
 

 
Sim 

 
 

 
É visível a dúvida 
sobre o conceito de 
largura, altura e 
comprimento 

 

 
Quadro 11 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 6  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que a tela  tinha  
20,2 cm de altura  28  
cm de largura 

 
 

 

Quadro 12 – Síntese do trabalho - SUJEITO 6  

 

Os resultados do sujeito 6, mostrados nos quadros 11 e 12, revelam que 

embora ele tenha usado o mesmo material manipulativo não convencional que 

o sujeito 5, a fita, seu procedimento foi exatamente o inverso. O sujeito 6 

inicialmente mediu o monitor com a fita e, somente depois, buscou comparar o 

tamanho da fita com a medida universal da régua quebrada (em centímetros). 

O sujeito 6 encontrou muita dificuldade em entender altura, largura e 

comprimento. Porém, conseguiu encontrar valores para a tarefa pedida. 

 

Como podemos perceber, esse sujeito apresentou atitude inversa ao sujeito 5, 

adotando procedimento de medidas que parte do todo para as unidades de 

medida. Além dessa, é possível perceber atitudes de: criatividade na seleção 

dos materiais manipulativos; referência convencional - associando o que ele 

buscava medir com a unidade de medida universal; simulação; concentração; 

dúvidas com relação aos conceitos de altura, largura e comprimento; 

habilidades no uso de unidades de medidas convencionais e não 

convencionais. 
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
Palito de churrasco e 
um pedaço de régua 
 

 
Usou um pedaço de régua 
quebrada para dividir o 
palito da seguinte forma: 
Palito maior dividido em 
três partes iguais de 8 cm  
em cada parte. 
Palito menor em três 
partes: duas de 8 cm e uma 
com 4,6 cm. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
19,4 cm de altura e  
27,7 cm de 
comprimento. 

 
Usou um pedaço de régua 
quebrada para dividir o 
palito da seguinte forma: 
Palito maior dividido em 
três partes iguais de 8 cm  
em cada parte. 
Palito menor em três 
partes: duas de 8 cm e uma 
com 4,6 cm. 
 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
Não 

 
 

 
 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
Sim 

  Confundiu os números e 
marcou a medida “errada” 
no palito. Percebeu o “erro” 
e voltou a medir novamente 
o palito. 

 
Usou outro 
instrumento? 

 
 

 
Não 

  

 
Desistiu? 

 
 

 
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 

 
 

 
Sim 

  

 
Quadro 13 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 7  
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Itens observáveis 
sem o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
sim 

  
Que a altura da tela 
do monitor  tem 
219,4 cm e que o 
comprimento é de 
27,7 cm. 
 

 
Usando um pedaço de 
régua para dividir o palito 
de churrasco em unidades 
de medida, que seria 
utilizado como medida 
padrão. 

 
Quadro 14 – Síntese do trabalho - SUJEITO 7  

 

O sujeito 7 também associou a medida universal a sua medida padrão. Usando 

a régua quebrada, ele mediu e marcou dois palitos de churrasco, um maior e 

um menor. Houve uma certa dificuldade no processo de marcação do palito,  

sendo repetido espontaneamente pelo sujeito, até ficar correto. Houve 

dificuldade também no processo de associação da medida universal à medida 

padrão, pois o palito maior foi dividido em três partes iguais de 8 cm, enquanto 

que o palito menor foi dividido em duas de 8 cm e uma com 4,6 cm, 

demonstrando não haver uma única unidade adotada para a marcação, que 

servisse para os 2 palitos. Mesmo assim, o sujeito 7 conseguiu encontrar 

valores para as medidas propostas. 

 

As atitudes apresentadas pelo sujeito 7 foram: A concentração; comparação 

entre os vários materiais manipulativos e a medida universal. Entretanto, esse 

sujeito apresentou dificuldades para fazer referência convencional e 

associação entre o ele buscava medir com a unidade de medida universal; 

criatividade na seleção dos materiais manipulativos e simulações. 
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5.2. TAREFA EM AMBIENTE COMPUTACIONAL 

 

Nesta etapa, a atividade proposta foi medir a tela do monitor, usando os 

recursos computacionais Paint (software gráfico do Windows). Dados foram 

coletados a partir de fichas de atividade, vídeos e arquivos gravados no próprio 

computador.  A seguir, apresentaremos os resultados. 

 

Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
A borracha do Paint, 
a polegada e a régua 
do Paint 

 
Usa a borracha do Paint 
para traçar as medidas,  

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
A borracha, a 
polegada e o 
centímetro 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 

 
Sim 

  
A polegada, o 
centímetro. 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
8 polegadas de 
altura, 8,5 polegadas 
de comprimento, 43,8 
borrachas 
empilhadas. 
11,98 cm de 
comprimento e 
11 cm de altura 

 
Usa a borracha do Paint 
para traçar uma medida, 
marcou, copiou e empilhou 
até encontrar a medida da 
altura do monitor.. 
 
Para encontrar uma medida 
em polegadas e em 
centímetro, usa a opção 
atributos da imagem do 
Paint. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
 
 

 
Não 
 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

 
 

 
Não 
 
 

  

 
Desistiu? 

 
 
 

 
Não 
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Ficou na dúvida? 
 

 
 

 
Não 

O sujeito apresentou 
três possibilidades de 
medidas: uma em um 
sistema convencional 
(polegadas), outro 
em um não 
convencional 
(borrachas 
empilhadas) e por 
último em centímetro. 

 

 
Quadro 15 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 1  
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Itens observáveis 

com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
 

 
Não 

 
O sujeito apresentou 
três possibilidades 
de medidas: uma em 
um sistema 
convencional 
(polegadas), outro 
em um não 
convencional 
(borrachas 
empilhadas) e por 
último em 
centímetro. 

 
Usando a polegada e os 
recursos dos atributos da 
imagem do Paint. 
 

 

Quadro 16 – Síntese do trabalho - SUJEITO 1  

 

Através dos quadros 15 e 16, observamos que o sujeito 1 não obteve sucesso 

na tarefa em ambiente computacional. Seu procedimento, nesta tarefa, foi usar 

a borracha do Paint para traçar uma medida, marcá-la, copiá-la e empilhá-la 

até encontrar a medida da altura do monitor. Entretanto, além disso, o sujeito 1 

também realiza uma medição em polegadas e em centímetro, através da opção 

atributos da imagem do Paint. Inferimos que o sujeito 1 possa ter sentido falta 

da referência da medida universal, conforme apresentou na tarefa com 

materiais manipulativos. Desta forma, ele apresentou três possibilidades para 

encontrar as medidas da tela do monitor e não conseguiu escolher uma para 

terminar a tarefa, embora tenha explorado bastante as possibilidades 

computacionais de medição do Paint.  

 

Nessa etapa é possível verificar que esse sujeito apresentou atitudes de: 

insegurança na escolha das ferramentas de medição; concentração na tarefa e 

simulações; inferência lógica – apresentando diferentes formas de representar 

as medidas da tela do monitor seja em polegadas, centímetro ou na unidade de 

pixel, entretanto não chegou a um resultado final; gravação das etapas e do 

resultado da tarefa; resistência ao registro,  se limitando a dar respostas curtas, 

sem explicitar o percurso, as estratégias usadas para chegar ao resultado final. 
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
Usou a ferramenta do 
Paint para desenhar 
uma reta equivalente 
a  polegada. 
 

 
Definiu como unidade de 
medida a polegada. 
Desenhou uma reta do 
tamanho da polegada e 
determinou um valor 
aleatório para essa 
polegada (5 cm). 
Desenhou uma outra reta 
com 1 cm e outra com 0,5 
cm. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 

  
 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
25 cm de 
comprimento e 
16,5 de altura 

 
Definiu como unidade de 
medida a polegada. 
Desenhou uma reta do 
tamanho da polegada e 
determinou um valor 
aleatório para essa 
polegada (5 cm). 
Desenhou uma outra reta 
com 1 cm e outra com 0,5 
cm. 
 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
Sim 

 
 

 
Confunde 

comprimento com 
largura 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

  
Não 
 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

  
Não 
 

  

 
Desistiu? 

  
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 

  
Não 

  

 

Quadro 17 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 2  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que a altura da tela 
do monitor tem 16,5 
cm e que o 
comprimento é de 
25 cm. 
 

 
Definiu como unidade de 
medida a polegada. 
Desenhou uma reta do 
tamanho da polegada e 
determinou um valor 
aleatório para essa 
polegada (5 cm). 
Desenhou uma outra reta 
com 1 cm e outra com 0,5 
cm. 

 

Quadro 18 – Síntese do trabalho - SUJEITO 2  

 

O sujeito 2, inicialmente, utilizou-se da polegada como medida padrão, usando 

a aproximação para definir o valor desta polegada, conforme mostram os 

quadros 17 e 18. Entretanto, ele acaba adotando o centímetro como sua 

medida padrão e encontra os valores para a tarefa 2. Apresentou dificuldades 

na compreensão das idéias de largura e comprimento. 

 
Nessa etapa é possível verificar que esse sujeito apresentou atitudes de: 

concentração na tarefa e simulações; criatividade na escolha das ferramentas 

de medição; inferência lógica – apresentando diferentes formas de representar 

as medidas da tela do monitor seja em polegadas ou centímetro; agilidade na 

tarefa; gravação das etapas e do resultado da tarefa; resistência ao registro,  

se limitando a dar respostas curtas, sem explicitar o percurso, as estratégias 

usadas para chegar ao resultado final. 
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Itens observáveis 

com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
A ferramenta de reta 
do Paint 

 
 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
A uma unidade de 
medida é um 
segmento de reta. 
   

 
Usando a ferramenta de 
reta do Paint, desenhou um 
segmento de reta e usou 
esse segmento como 
unidade de medida.  Para 
encontrar a medida da tela 
do monitor, procurou copiar 
e colar várias vezes esse 
segmento até definir a 
medida final. 

 
Medida padrão é 
convencional? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
15 _____  de altura e 
20 _____ de 
comprimento  

 
Usando a ferramenta de 
reta do Paint, desenhou um 
segmento de reta e usou 
esse segmento como 
unidade de medida.  Para 
encontrar a medida da tela 
do monitor, procurou copiar 
e colar várias vezes esse 
segmento até definir a 
medida final. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
 
 
 

 
Não 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

 
 
 
 

 
Não 

  

 
Desistiu?       

 
 
 

 
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 

Quadro 19 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 3  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que poderia 
estabelecer uma 
medida sem usar 
uma unidade de 
medida universal 

 
Usando a ferramenta de 
reta do Paint , desenhou 
um segmento de reta e 
usou esse segmento como 
unidade de medida.  Para 
encontrar a medida da tela 
do monitor, procurou copiar 
e colar várias vezes esse 
segmento até definir a 
medida final. 

 

Quadro 20 – Síntese do trabalho - SUJEITO 3  

 

Os quadros 19 e 20 mostram que o sujeito 3 foi o único que usou apenas uma 

medida não convencional, para definir a medida da tela do monitor. Sua 

unidade de medida foi o segmento de reta, escolhida através da ferramenta de 

reta do Paint.  Para encontrar a medida da tela do monitor, procurou copiar e 

colar várias vezes esse segmento até definir a medida final. O sujeito 3 

encontrou valores para as medições desta tarefa por meio da tentativa e do 

erro. 

 

Nessa etapa é possível verificar que esse sujeito apresentou atitudes de: 

concentração na tarefa e simulações; criatividade na escolha das ferramentas 

de medição; inferência lógica – utilizando uma unidade de medida não 

convencional para representar as medidas da tela do monitor; agilidade na 

tarefa; gravação das etapas e do resultado da tarefa; resistência ao registro,  

se limitando a dar respostas curtas, sem explicitar o percurso, as estratégias 

usadas para chegar ao resultado final. 
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
Palmos, polegadas e 
a barra de rolagem 
do Paint. 

 
Procurou medir a tela 
usando o palmo e a 
polegada, fazendo uma 
relação com os valores 
apresentados na barra de 
rolagem do Paint. 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
O centímetro 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 

 
Sim 

  
 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
Altura = 18 cm 
Comprimento = 21 
cm 

 
Depois de medir a tela 
usando o palmo e as 
polegadas, fez uma relação 
com as medidas (em 
centímetro) da barra de 
rolagem do Paint. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 

   
 
 

 
Mediu novamente? 

 
 
 

 
Não 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

 
 

 
Não 

 
 

 
 
 

 
Desistiu? 

 
 

 
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 
 

 
 

 
Não 

 
A dúvida fica 
evidente, na medida 
em que o sujeito 
sente dificuldades 
para explicar como 
encontrou a medida 
da tela do monitor. 

 

 
Quadro 21– Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 4  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

 Não deixa evidente 
como conseguiu 
demonstrar que os 
valores que 
apareciam na barra 
de rolagem eram 
equivalentes a  ¼ da 
altura e da largura. 
 
Também não 
esclarece como 
chegou ao valor de 3 
cm para a altura  e 5 
cm para o 
comprimento.  
 
Por fim, não 
esclarece como 
chegou às medidas 
finais: 
21 cm de 
comprimento 
18 cm de largura. 

 
Mediu a tela usando o 
palmo e a polegada e 
depois fez  uma relação 
com as medidas (em 
centímetro) da barra de 
rolagem do Paint. 

 

Quadro 22 – Síntese do trabalho - SUJEITO 4  

 

A princípio, o sujeito 4 objetivou medir a tela do monitor da mesma forma que 

na tarefa 1, transferindo os mesmos recursos utilizados sem o uso do 

computador (o palmo, a polegada) para a atividade com o uso do computador. 

Depois de medir a tela usando o palmo e as polegadas, ele fez uma relação 

com as medidas (em centímetro) da barra de rolagem do Paint. Embora ele 

tenha colocado valores para as medições pedidas nesta tarefa, o processo 

desenvolvido não nos permitiu compreender e descrever como o sujeito 4 

achou estes valores. Ele ainda demonstrou dúvidas com relação a conceitos 

sobre fração. 

 
Esse sujeito apresentou atitudes de: concentração na tarefa e simulações; 

inferência lógica – apresentando diferentes formas de representar as medidas 

da tela do monitor, seja em polegadas, palmo e centímetro, demonstrando 

capacidade de realizar comparações entre diferentes medidas e unidade de 

medidas; gravação das etapas e do resultado da tarefa; resistência ao registro, 
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se limitando a dar respostas curtas, sem explicitar o percurso, as estratégias 

usadas para chegar ao resultado final.  

 

Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
A ferramenta de reta 
do Paint. 

Usou o conceito da 
equivalência, 
estabelecendo um valor 
aleatório de 1 cm para o 
segmento de reta. 
 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
Um segmento de reta 
igual a 1 cm. 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 
 

  
O centímetro 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
Altura da tela = 11cm 
Comprimento da tela 
= 17 cm 

 
Usou o conceito da 
equivalência, 
estabelecendo um valor 
aleatório de 1 cm para o 
segmento de reta. 
Desenhou uma reta, foi 
copiando e colando até 
definir a medida da tela do 
monitor. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
 
 

 
Não 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

 
 
 
 

 
Não 

 
 

 

 
Desistiu? 

 
 
 

 
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 
 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Quadro 23 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 5  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
Que a altura da tela era 
de11 cm e o 
comprimento era de 17  
cm 

 
Desenhou uma reta, foi 
copiando e colando até 
marcar toda a tela. 

 

Quadro 24 – Síntese do trabalho - SUJEITO 5  

 

Os quadros 23 e 24 mostram que o sujeito 5, como o sujeito 3, também usou 

uma medida não convencional para definir a medida da tela do monitor. Sua 

unidade de medida foi o segmento de reta, escolhida através da ferramenta de 

reta do Paint. Entretanto, o sujeito 5 usou o conceito da equivalência, 

estabelecendo um valor aleatório de 1 cm para o segmento de reta. Para 

encontrar a medida da tela do monitor, procurou copiar e colar várias vezes 

esse segmento até definir a medida final. O sujeito 5 também encontrou valores 

para as medições desta tarefa por meio da tentativa e do erro. 

 

O sujeito 5 apresentou atitudes de: concentração na tarefa e simulações; 

criatividade na escolha dos recursos do software; inferência lógica – ao 

estabelecer um valor aleatório em  cm para o segmento de reta que seria 

usado como unidade para medir a tela do monitor; Aplicação de outros 

conceitos matemáticos usados na resolução do problema em tarefa de 

medição; gravação das etapas e do resultado da tarefa; resistência ao registro, 

se limitando a dar respostas curtas, sem explicitar o percurso, as estratégias 

usadas para chegar ao resultado final.  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
sim 

  
A ferramenta “reta do 
PAINT” 

 
Estabeleceu um valor 
aleatório de 1 cm para o 
segmento de reta, foi 
copiando e colando até 
encontrar um valor para a 
medida da  tela. 
 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
Um segmento de reta 
igual a 1 cm. 

 
 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 
 

 
Não 

 
O centímetro 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
Que a altura da tela 
era de14,3 cm e a 
largura é de 19,5  cm 

 
Estabeleceu um valor 
aleatório de 1 cm para o 
segmento de reta, foi 
copiando e colando até 
encontrar um valor para a 
medida da  tela. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
 

 
Não 

 
Altura da tela = 
14,3cm 
Comprimento da tela 
= 19,5 cm 

 
 

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

 
 
 
 

   

 
Mediu novamente? 

 
 
 

 
Não 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

 
 
 

 
Não 

 
 

 

 
Desistiu? 

 
 

 
Não 

  

 
Ficou na dúvida? 

 
 

 
Não 

 
 

 

 
Quadro 25 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 6  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
sim 

  
Que a altura da tela era 
de14,3 cm e a largura é 
de 19,5  cm 

 
Estabeleceu um valor 
aleatório de 1 cm para o 
segmento de reta, foi 
copiando e colando até 
encontrar um valor para a 
medida da  tela. 

 

Quadro 26 – Síntese do trabalho - SUJEITO 6  

 

Os quadros 25 e 26 mostram que o sujeito 6, como o sujeito 5, definiu como  

unidade de medida o segmento de reta, escolhida através da ferramenta de 

reta do PAINT. O sujeito 6 também usou o conceito da equivalência, 

estabelecendo um valor aleatório de 1 cm para o segmento de reta. Para 

encontrar a medida da tela do monitor, procurou copiar e colar várias vezes 

esse segmento até definir a medida final. O sujeito 6 também encontrou valores 

para as medições desta tarefa por meio da tentativa e do erro. 

 

O sujeito 6 apresentou atitudes semelhantes ao sujeito 5, ou seja: 

concentração na tarefa e simulações; criatividade na escolha dos recursos do 

software; inferência lógica – ao estabelecer um valor aleatório em  cm para o 

segmento de reta que seria usado como unidade para medir a tela do monitor; 

Aplicação de outros conceitos matemáticos usados na resolução do problema 

em tarefa de medição; gravação das etapas e do resultado da tarefa; 

resistência ao registro, se limitando a dar respostas curtas, sem explicitar o 

percurso, as estratégias usadas para chegar ao resultado final.  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
Decide o instrumento? 
 

 
Sim 

  
A barra de rolagem 
do Paint. 

 
 

 
Estabelece a medida 
padrão? 
 

 
Sim 

  
Mediu a tela em 
pixels 

 
Com a barra de rolagem, 
na parte inferior da tela, 
observou a medida 
apresentada em pixels, que 
surgia de um canto a outro 
da tela. 

 
Medida padrão é 
convencional? 
 

 
Sim 

  
Entretanto, apenas 
para medidas 
referentes a imagens, 
no computador. 

 
 

 
Qual foi a medida e 
como foi medida a tela 
do monitor? 

 
 

 
 

 
comprimento = de 0,2 
até 719,2 pixels 
 
altura = de 0 até 438 
pixels. 

 
Com a barra de rolagem, 
na parte inferior da tela, 
observou a medida 
apresentada em  pixels, 
que surgia de um canto a 
outro da tela. 

 
Apresenta dúvidas 
com relação ao 
conceito de medidas? 

 
 

 
Não 

  

 
Se não satisfeito com 
a medida encontrada 
o que fazer? 

    

 
Mediu novamente? 

  
Não 
 

  

 
Usou outro 
instrumento? 

  
Não 
 

  

 
Desistiu? 

  
Não 
 

  

 
Ficou na dúvida? 

  
Não 

  

 
Quadro 27 – Planejamento e Execução do trabalho - SUJEITO 7  
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Itens observáveis 
com o uso do 
computador 

Sim Não Qual? Como? 

 
O sujeito chegou a 
uma conclusão? 
 

 
Sim 

  
 Altura = 0,2 pixels 
até 719,2 pixels 
 
Comprimento = de 0 
pixel até 438 pixels. 

 
Com a barra de rolagem, 
na parte inferior da tela, 
observou a medida 
apresentada em pixels, que 
surgia de um canto a outro 
da tela. 

 
Quadro 28 – Síntese do trabalho - SUJEITO 7  

 
 
O sujeito 7 foi o único a usar o recurso da unidade de pixels para medir a tela 

do monitor, conforme apontam os quadros 28 e 29.  Utilizando-se da barra de 

rolagem, na parte inferior da tela, o sujeito 7 observou a medida apresentada 

em pixel, que surgia de um canto a outro da tela. Desta forma ele precisou 

rapidamente os valores de altura e comprimento, pedidos na tarefa 2, em 

pixels. 

 
Esse sujeito apresentou atitudes de: agilidade na tarefa, procurando resolver o 

problema de forma mais rápida; inferência lógica – ao selecionar o recurso do 

software que possibilita visualizar no canto inferior da tela os valores referentes 

as medida da página, facilitando a realização da tarefa; concentração na tarefa; 

criatividade na escolha dos recursos do software; aplicação de outras unidades 

de media (pixel) na resolução do problema em tarefa de medição; gravação 

das etapas e do resultado da tarefa; resistência ao registro, se limitando a dar 

respostas curtas, sem explicitar o percurso, as estratégias usadas para chegar 

ao resultado final.  
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Inicialmente faremos uma análise das atitudes dos alunos em cada uma das 

tarefas propostas. 

 

 

6.1 ANÁLISE DA TAREFA DE MEDIÇÃO COM MATERIAIS MANIPULATIVOS  

 

Para medir a tela do monitor, com o auxílio de materiais manipulativos, os 

alunos fizeram diferentes opções: 

 

• Os alunos 1, 2 e 7 usaram palito e pedaço de régua quebrada;                     

• O aluno 3 preferiu usar barbante e pedaço de régua quebrada; 

• Os alunos 5 e 6 decidiram por usar fita e pedaço de régua quebrada; 

• O aluno 4 usou o palmo, a polegada, o palito e a régua quebrada 

para encontrar a medida da tela do monitor. 

 

Nesta etapa, ficou evidente que os alunos se sentiram mais seguros ao usarem 

um pedaço de régua para encontrar a medida da tela do monitor. Mesmo 

aqueles que optaram por usar o palmo, a polegada, a fita, o barbante e o palito 

como instrumento de medida, recorreram ao pedaço de régua para encontrar 

um valor mais aproximado do real para essa medida.  

 

Outro aspecto importante, é que, de um modo geral, as medidas encontradas 

pelos alunos se aproximaram do mesmo valor, com exceção das medidas 

definidas pelo aluno 3, que inicialmente tinha usado o palmo e posteriormente 

foi sugerido escolher uma unidade de medida que não fosse necessariamente 

universal mas que pudesse ser utilizada como unidade de medida para 

qualquer pessoa. Assim, o aluno usou um pedaço de barbante menor como 

unidade de medida e deu a este um valor aleatório de 3 cm, passando a 

estabelecer marcações no pedaço maior, como se fosse uma régua para 

chegar ao resultado final das medidas do monitor. 
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Com relação à grandeza utilizada, ficaram visíveis os conflitos cognitivos dos 

alunos sobre o conceito comprimento.  

 

Quando foi apresentada a orientação para “medir a tela do monitor”, o objetivo 

era de que os alunos trabalhassem no plano bidimensional. Porém, percebe-se 

que alguns buscaram medir “o monitor” e não apenas “a tela do monitor”. Neste 

caso, a visão era de um plano tridimensional. Daí surgiram às dúvidas com 

relação aos conceitos de “altura”, “largura”, “comprimento” e “profundidade”. 

 

Para Bellemain (2002), os conceitos se constroem historicamente através de 

problemas a serem resolvidos. Os problemas são ora vinculados fortemente a 

práticas sociais, ora contextualizados em questões internas à própria 

Matemática. 

  

O conceito de área de superfícies planas é considerado como um componente 

do campo conceitual mais amplo das grandezas tais como: comprimento e 

volume; os conceitos de perímetro e de capacidade; os números; as figuras 

geométricas; as fórmulas de áreas e de volumes; e assim por diante 

(Vergnaud, 1990, apud Bellemain 2002, p. 38). 

 

Para a autora, pesquisas em Educação Matemática e as avaliações do 

desempenho de alunos em testes mostram que as dificuldades conceituais de 

aprendizagem no domínio das grandezas geométricas e suas medidas são 

variadas e resistentes. Por outro lado, os professores de Matemática em 

formação continuada parecem não reconhecer estas dificuldades.  

 

Mesmo apresentando dúvidas com relação a conceitos relacionados com a 

grandeza comprimento, os alunos usaram habilidades matemáticas ao definir 

uma unidade, seja universal: o centímetro; seja convencional: o palmo, a 

polegada, ou ainda estabelecendo uma unidade não convencional: um pedaço 

de palito, um pedaço de barbante, para chegar a uma medida final da tela do 

monitor. 
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Percebemos também, que os alunos apresentaram dificuldades para interpretar 

o enunciado de uma atividade. O proposto foi “medir a tela do monitor”, ficando 

implícito que seria no plano bidimensional. Porém, alguns interpretaram que 

deveriam “medir o monitor”, e isso envolve atuar no plano tridimensional.  

 

Embora as diferentes interpretações tenham sido observadas, não houve  

discussão a esse respeito. Cada aluno trabalhou de acordo com sua percepção 

da atividade. 

 

Por outro lado, ao propor a atividade ou situações de medidas, o destaque 

seria na conversão da grandeza ao número, através da escolha de uma 

unidade de medida de grandeza, que Caraça (1952) define como estalão ou 

unidade de comparação de grandezas – que neste caso pode ser o centímetro, 

a polegada, o palmo, ou o pixels, para medir o comprimento. Esse estalão 

chama-se unidade de medida da grandeza. O resultado esperado numa 

situação deste tipo é um número seguido de uma unidade de medida (BRITO, 

p. 06 2004). 

 

Observamos também que ao executar a tarefa proposta, os alunos procuraram 

aplicar as informações obtidas em sala de aula: conceitos sobre comprimento, 

sistema de medidas, unidade de medida. 

 

Percebemos que os mesmos fizeram articulações entre o que eles sabiam, ou 

seja, o conhecimento que eles tinham sobre a grandeza comprimento e o que 

estava sendo solicitado, atribuindo significado às suas ações, ao ponto em que 

procuravam definir uma unidade de medida para ser usada na medição da tela 

do monitor. 

 

Seguindo os atributos da tabela apresentada por Giard, (apud Alves & Nova , 

2003), na etapa de Planejamento, verificou-se que no que se refere as Atitudes 

relacionadas com a escolha dos materiais para executar a atividade, é possível 

verificar que o trabalho realizado pelos alunos demonstrou que todos fizeram 

suas escolhas com relação às ferramentas para medir a tela do monitor. 
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Inclusive, aqueles que optaram por usarem o palmo e a polegada como 

unidades de medida. 

 

Assim, é possível observar que houve um desejo de planejar: “o que medir”, 

“como medir” e “para quê medir”. Nessa etapa, ficou evidente que os alunos 

assimilaram e manipularam materiais e informações necessárias para medir a 

tela do monitor. Além disso, ficou claro que os resultados obtidos por alguns 

alunos, foram influenciados pela escolha de uma ferramenta usada pela 

maioria (o pedaço de régua).  

 

Durante a análise, os alunos buscaram descobrir o que compõe a performance 

pessoal e a dos outros. Percebe-se que existe uma preocupação maior em 

“cumprir” o comando dado (medir a tela do monitor), que buscar compreender 

as soluções para tal questão. Neste sentido, para alguns alunos, valia a pena 

utilizar estratégias descobertas por outros (o uso da régua quebrada) para 

chegar a um resultado final.   

 

Na reorganização / integração / sintetização através da construção de uma via 

para resolução do problema, foi possível perceber as simulações realizadas por 

alguns alunos, ao utilizar um pedaço de fita para medir a extensão da tela e só 

depois, usar o pedaço de régua para marcar os centímetros na fita.  

Em outro momento, outro aluno marca as medidas no palito para depois medir 

a tela do monitor. 

 

É possível verificar que, através da comunicação, os alunos verbalizam seus 

processos de pensar, suas dúvidas e hipóteses, representadas graficamente, 

como também, as estratégias (atitudes) utilizadas para resolver o problema. 

Observa-se, também, que alguns alunos apresentaram várias possibilidades de 

resolverem o problema, seja selecionando diferentes materiais, seja utilizando 

diversos procedimentos. 

 

Na etapa de Execução da atividade, além dos atributos da tabela já 

relacionados, evidenciamos que os alunos experimentaram estratégias de 
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cognição e de avaliação, testando hipóteses e, quando necessário, 

redirecionando estratégias para resolver o desafio. Esta atitude fica evidente 

quando um dos alunos inicialmente escolhe uma ferramenta (o barbante) e 

depois resolve usar a unidade de medida do (palmo). 

 

Dessa forma, de um modo geral, os alunos apresentaram diferentes estratégias 

para resolver o desafio proposto, durantes as etapas de:  

• planejamento/hipóteses; 

• Obstáculos/problema (procedimentos utilizados pelo aluno para 

resolver o problema); 

• Execução/testagem/análise/avaliação 

 

 

 

6.2  ANÁLISE DA TAREFA DE MEDIÇÃO EM AMBIENTE COMPUTACIONAL 

 

Levando-se em conta que os alunos já apresentavam uma certa intimidade 

com o computador e com alguns programas do ambiente Windows, 

selecionamos o software Paint, que além de ser de fácil manipulação, 

apresenta vários recursos como, por exemplo: as ferramentas de desenho (a 

régua, o lápis, a reta, a borracha, etc.) e de texto. No entanto, o que se 

pretendia não era avaliar o quanto os alunos dominavam o software, mas sim, 

identificar que vantagens eles iriam tirar desta ferramenta para resolver a 

atividade proposta, pois sabe-se que explorar bem o imenso potencial do 

computador em uma situação de aprendizagem pode trazer várias 

contribuições na construção do conhecimento, uma vez que esses recursos 

permitem: 

• Estimular o aluno a desenvolver habilidades intelectuais; 

• Propiciar um maior estímulo para a concentração e aprendizagem; 

• A busca de mais informações; 

• Refazer várias vezes o caminho seguido para resolver problemas 

encontrados; 

• Identificar diferentes formas de representação do pensamento; 
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• Registrar e gravar todas as etapas do processo (trabalho); 

• A cooperação; 

• A criatividade, entre outros. 

 

Entretanto, os benefícios que pode ou não trazer o computador, dependem do 

uso que dele se faz, assim como qualquer outro instrumento que possa ser 

usado em situações de ensino-aprendizagem. 

 

Na etapa do Planejamento e da Execução da atividade, dentro ambiente 

computacional, percebe-se que os alunos, além de agilizarem o trabalho, 

sentiram mais facilidade para determinar a medida da tela do monitor. É 

provável que isto tenha ocorrido devido aos diversos recursos oferecidos, entre 

eles, a possibilidade do aluno fazer simulações, refazer várias vezes a sua 

atividade, modificando ou reestruturando o seu plano, corrigindo as falhas ou 

os erros, registrando as etapas do pensamento e podendo, ainda, gravar todas 

essas etapas. 

 

Outro fato importante é que nessa etapa, os alunos apresentaram uma mesma 

interpretação para a atividade, ou seja, eles buscaram “medir a tela do monitor” 

numa visão bidimensional e não numa tridimensional, como ocorreu na tarefa 

“com o uso de materiais manipulativos”, já que neste caso não seria possível, 

por exemplo, medir a profundidade do monitor. 

 

Assim, independente dos recursos escolhidos, ficou evidente que os alunos, ao 

desenvolverem o trabalho em ambiente computacional, utilizaram os mesmos 

procedimentos da etapa “sem o uso do computador”, ou seja, eles 

demonstraram atitudes para realizar: 

 

• planejamento/hipóteses; 

• Obstáculos/problema (de que forma o aluno resolveu o problema); 

• Execução/testagem/análise/avaliação 
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Com relação à escolha dos recursos do Paint, percebe-se que os alunos 

fizeram diferentes opções: 

 

O aluno 1 usou o recurso da borracha do Paint, da polegada e do atributo de 

medida da imagem da tela do Paint. Os valores encontrados foram 

apresentados em diferentes unidades de medidas: em polegadas, em 

borrachas empilhadas e em centímetros. 

 

Entretanto, esse aluno não deixou claro como encontrou a medida final em 

polegadas e em centímetro. Percebe-se que a medida apresentada pelo aluno 

é aproximadamente o dobro do valor da medida apresentada na opção atributo 

da imagem do Paint. Já as medidas encontradas em centímetro aproximam-se 

dos valores estabelecidos na opção atributos dados pelo software. 

 

Medida encontrada pelo aluno 1 Medida encontrada na área 

atributo da imagem 

8 polegadas de altura 4,35 polegadas de altura 

8,5 polegadas de comprimento 4,73 polegadas de comprimento             

11 cm de altura 11,06 cm de altura 

11,98 cm de comprimento 12,01 cm de comprimento 

 

É possível perceber que, de um modo geral, os alunos apresentaram certa 

rejeição ou dificuldade para descrever, passo a passo, suas atitudes ou 

procedimentos usados na resolução do problema.   

 

O aluno 2 estabeleceu uma medida aproximada para a polegada (5 cm) e, a 

partir desta, definiu outras duas unidades de medidas: uma com 1 cm e outra 

com 0,5 cm.  

 

Os alunos 3, 5 e 6 usaram o recurso da ferramenta gráfica “reta” para desenhar 

um segmento de reta, estabelecendo um valor aproximado do real, porém sem 

usar a régua. A partir dessa unidade de medida, eles conseguiram encontrar 

uma medida para tela do monitor. 
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O aluno 4 se apoiou na unidade de medida da polegada para encontrar a 

medida final. Porém, esse foi o único que tentou usar o recurso da barra de 

rolagem do Paint, para fazer uma relação do tamanho da polegada com os 

valores da barra que aparecia no canto inferior da tela.  

 

O aluno 7, diferentemente de todos os outros, optou por usar o pixel como 

unidade de medida. Ele percebeu que um dos recursos do software permite 

que, ao definir a configuração da tela, o usuário possa encontrar na opção 

atributos da imagem, os valores do comprimento da tela, seja em polegadas, 

em centímetros ou em pixels. 

 

Em todos os casos citados acima, verificamos que os alunos não sentiram a 

necessidade de lançar mão de régua, como fizeram na atividade “com o uso de 

materiais manipulativos”. Isso se deve ao fato de que, no ambiente 

computacional, eles identificaram outros recursos e possibilidades para 

resolverem o desafio proposto. 

 

Seguindo ainda os atributos da tabela, na etapa de Planejamento, verificou-se, 

em todos os alunos, atitudes de criatividade ao escolherem ferramentas do 

Paint  para executar a atividade proposta. 

 

Nessa etapa, fica demonstrado que os alunos assimilaram e manipularam 

recursos e informações sobre o funcionamento dos softwares Paint, 

necessários para medir a tela do monitor. Além disso, também fica visível que 

alguns usaram recursos similares, buscando imitar a performance de outros 

alunos (o uso do recurso da reta, da borracha, da opção de marcar, copiar, 

colar, gravar, usado para definir a medida padrão).  

 

Assim, durante o trabalho realizado pelos alunos, evidenciamos que as atitudes 

usadas para escolher os recursos e as ferramentas do software que mais se 

adequassem às suas necessidades assemelham-se às ações para planejar e 

levantar hipóteses numa situação de resolução de problemas. 
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Na etapa de Execução da atividade, observamos que os alunos 

experimentaram estratégias para realizar simulações, testando hipóteses, 

analisando, avaliando, e, quando necessário, redirecionando as mesmas para 

resolver o desafio.  

 

Na etapa da Síntese, a busca de uma via para resolução do problema (o desfio 

proposto e as diferentes soluções para o desfio), ficaram evidentes, as 

simulações realizadas por alguns alunos, os obstáculos cognitivos e as 

articulações mentais. Essas habilidades, quando provocadas, são capazes de 

gerar significado para as informações recebidas, concretizando, assim, a 

aprendizagem. Este exercício é percebido quando um dos alunos descreve o 

resultado do seu trabalho. 

 

A Comunicação nesse processo ocorreu a partir da interação 

aluno/computador, que permitiu o registro dos seus processos de pensar, de 

suas hipóteses, uma vez que é possível observar que houve a representação 

gráfica das estratégias utilizadas para resolver o problema.  

 

Partindo dessas observações é possível fazer uma comparação entre as 

atitudes apresentadas pelos alunos nas duas tarefas. 
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6.3   ATITUDES APRESENTADAS NA TAREFA COM O USO DE MATERIAIS 

MANIPULATIVOS: 

 

• Concentração –  esta atitude esta presente nas duas tarefas, porém com 

o uso de materiais manipulativos, os alunos percorrem o ambiente, 

buscam alternativas, discutem com os colegas, para chegar a um 

resultado final; 

 

• Criatividade na escola dos materiais – quando os alunos utilizavam mais 

de uma ferramenta para encontrar a medida da tela do monitor: 

barbante, palito, fita, pedaço de régua; 

 

• Referência convencional - associando o que eles buscavam medir com a 

unidade de medida universal (a segurança do uso da régua quebrada); 

 

• Comparações entre os vários materiais manipulativos e a medida 

universal; 

 

• Aplicação de outros conceitos matemáticos usados na resolução do 

problema em tarefa de medição; 

 

• Realiza convenção da polegada e do palmo para centímetro; 

 

• Interação entre os alunos – mesmo recebendo a orientação para realizar 

o trabalho de forma individual, os alunos discutiam sobre suas hipóteses 

e procuravam se ajudar mutuamente; 

 

• Dúvidas na interpretação dos enunciados. Mesmo tendo ficado implícito 

a solicitação para que os alunos “medissem a tela do monitor” (visão 

bidimensional), alguns interpretaram que deveriam encontrar as 

“medidas do monitor” (visão tridimensional); 
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• Habilidades no uso das unidades de medidas - convencionais: a 

polegada, o palmo, e as não convencionais: o barbante, o palito, a fita; 

 

• Resistência ao registro – de uma forma geral, os alunos resistiram ao 

registro, se limitando a dar respostas curtas, sem explicitar o percurso, 

as estratégias usadas para chegar ao resultado final. 

 

 

6.4   ATITUDES APRESENTADAS NA TAREFA COM O USO DE RECURSOS 

       COMPUTACIONAIS: 

 

• Maior concentração na tarefa e simulações – os alunos apresentaram 

uma interação com o computador, procurando soluções para os seus 

problemas através das simulações que eram feitas, sem que houvesse 

uma discussão com os colegas, gerando uma maior concentração na 

tarefa; 

 

• Criatividade na escolha dos recursos do software – cada aluno buscou 

de forma diferente, encontrar as medidas da tela do monitor, seja 

usando os recursos da reta, do lápis, da borracha, da régua ou nos 

atributos de configuração da imagem. É possível perceber que mesmo 

quando a escolha da ferramenta era a mesma, os alunos apresentavam 

diferentes formas de representar seu pensamento (operação cognitiva); 

 

• Inferência lógica – Alguns alunos apresentaram diferentes formas de 

representar as medidas da tela do monitor, seja em polegadas, 

centímetro ou na unidade de pixel, demonstrando capacidade de realizar 

comparações entre diferentes medidas e unidade de medidas;  

 

• Aplicação de outros conceitos matemáticos usados na resolução do 

problema em tarefa de medição; 
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• Agilidade na tarefa. De maneira geral, todos concluíram a tarefa com o 

uso do computador de forma mais rápida; 

 

• Resistência ao registro – assim como ocorreu na tarefa com o uso de 

materiais manipulativos, é possível observar, através da ficha de 

atividades, que os alunos resistiram ao registro, se limitando a dar 

respostas curtas, sem explicitar o percurso, as estratégias usadas para 

chegar ao resultado final; 

 

• Gravação das etapas e do resultado da tarefa – Quase todos optaram 

em gravar as estratégias usadas e os resultados da tarefa. Entretanto, 

alguns alunos que fizeram a opção de usar os recursos de atributo de 

configuração de página e a régua que aparece no canto inferior da tela 

do software, decidiram não gravar seus resultados. Isso evidencia que 

eles usaram a capacidade de reflexão e síntese, percebendo que 

poderiam agilizar o processo de medição definindo a configuração da 

página ou observando os valores que apareciam no canto inferior da tela 

do computador. 

 

Nas duas situações de tarefas apresentadas, ficou evidente que um recurso 

não impossibilita o outro, nem é mais importante em si. O que podemos 

verificar é que cada recurso apresenta suas especificidades e dependendo da 

abordagem pedagógica, do projeto e da atividade proposta, esses poderão 

auxiliar os alunos na aprendizagem do conceito de medidas.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Retomando os objetivos específicos, essa pesquisa procurou identificar as 

atitudes dos alunos nas operações cognitivas, ao realizarem as medições da 

tela do monitor com o uso de materiais manipulativos e no ambiente 

computacional.  

 

Assim, sendo a atitude do campo da ação - um mediador entre a forma de agir 

e a forma de pensar dos indivíduos. (Vala & Monteiro , 1997 p. 168 apud 

Varanda 2003), evidenciamos, a partir dos dados coletados e com o aporte de 

outras pesquisas e textos de vários autores, que algumas atitudes 

apresentadas pelos alunos na tarefa com o uso de materiais manipulativos 

eram selemelhantes as da tarefa com o uso do computador: concentração, 

criatividade, inferência lógica, interação, busca da associação da medida 

padrão de cada aluno com a medida universal em centímetros, habilidade na 

escolha de materiais, imitação – buscando usar as mesmas estratégias do 

colega -, reflexão, análise e síntese. 

 

Entretanto, identificamos atitudes que foram demonstradas apenas na tarefa 

com o uso do computador: simulação, agilidade para resolver a atividade, 

facilidade em refazer várias vezes o trabalho – percorrendo novos caminhos, 

gravar seu trabalho e os resultados finais em arquivos. 

 

Percebemos também, que no trabalho com o uso de materiais manipulativos, 

os alunos apresentaram mais dificuldades para resolverem o desafio de medir 

a tela do monitor. Isso pode ser decorrente: da compreensão que eles têm a 

respeito do conceito de medidas; da interpretação dada à tarefa “medir a tela 

do monitor”, onde não ficou explícito que seria numa perspectiva bidimensional, 

gerando nos alunos um conflito cognitivo sobre os conceitos de “largura”, 

“altura” e “profundidade” do monitor, ao buscarem definir, numa perspectiva 

tridimensional, a “medida do monitor” e não a “medida da tela do monitor” . 
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Outro aspecto percebido na tarefa realizada com o uso dos materiais 

manipulativos é que os alunos, quase em sua totalidade, apoiaram seus 

trabalhos no uso de uma régua quebrada. Mesmo escolhendo trabalhar com o 

barbante, palito e fita, eles buscaram a régua quebrada como uma forma de 

garantir a leitura da medida encontrada.  

 

Nunes (1997) destaca em seus estudos, que ao realizar atividade de 

comparação de medidas, as crianças deveriam ser capazes de projetar 

procedimentos para lidar com o erro sistemático provocado pelo uso de uma 

régua quebrada. Neste caso, nossa observação sobre o uso da régua 

quebrada com esses alunos, veio confirmar a teoria da autora já que é possível 

perceber que eles conseguiram fazer inferências lógicas, comparando medidas 

e unidades, ao ponto em que essa ferramenta foi usada para fazer as 

marcações nas fitas e palitos usados na medição. Dessa forma, fica evidente 

que ao introduzir algo incomum na situação de medida, como é o caso da 

régua quebrada, possibilita que o aluno mobilize processos cognitivos sobre a 

ação do medir e possa desenvolver um bom entendimento de relações 

múltiplas entre medida, unidades e números 

 

Mesmo não tendo sido verbalizado e explicitado para os alunos, eles poderiam 

encontrar uma medida para tela do monitor sem usar uma unidade de medida 

universal ou convencional. Nesse caso, o nosso objetivo era identificar a 

percepção deles sobre a possibilidade de fazer medições com o uso de 

recursos convencionais (palmo, polegada, régua) e não convencionais (fita, 

barbante, palito).  

 

Assim, evidenciamos que um dos alunos usou um pedaço de barbante como 

unidade de medida não convencional, com valor aleatório, para encontrar a 

medida da tela do monitor. A atitude desse aluno reflete a nossa idéia que para 

medir a tela do monitor, não necessariamente, o aluno deveria usar uma 

unidade de medida universal ou convencional. 
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Na tarefa desenvolvida no ambiente computacional, percebe-se que os alunos 

não apresentaram dúvidas com relação à medida na perspectiva bidimensional 

e tridimensional. Entretanto, ainda apresentaram dúvidas com relação ao 

conceito de comprimento, largura e altura. 

 

Percebemos que tanto o trabalho realizado com o uso de materiais 

manipulativos quanto com o uso do computador, permitiram que os alunos 

mobilizassem diferentes operações e habilidades cognitivas, procurando 

descrever suas hipóteses, refletindo, escolhendo novos caminhos, buscando 

aplicar os conceitos, exercitando a criatividade, descobrindo diferentes 

soluções para o problema. O que diferencia nas duas situações é que na tarefa 

com o uso de materiais manipulativos, os alunos mobilizaram diferentes 

operações cognitivas na resolução de problema, ficando evidente uma reflexão 

sobre a tarefa solicitada, os materiais manipulativos disponíveis e os conceitos 

matemáticos envolvidos no processo. Por outro lado, na tarefa com o uso de 

recursos computacionais, fica explícito que dependendo da abordagem 

pedagógica, o computador pode agregar ao processo de ensino e 

aprendizagem possibilidades para o aluno refezer várias vezes o seu trabalho, 

percorrendo diferentes caminhos, agilizando o processo, podendo fazer 

simulações e gravando seus trabalhos.  
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9. ANEXOS 

 
 
 
Os gráficos abaixo, são referentes aos arquivos do Paint, gravados pelos 

alunos participantes, durante a realização da atividade em ambiente 

computacional. 

 

Sujeito 1  
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Sujeito 2  
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Sujeito 3  
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Sujeito 4  

 

Devido a um problema técnico, este aluno não gravou o arquivo. Entretanto é 

possível acompanhar seu trabalho através do vídeo gravado. 

 

 É importante também ressaltar que o mesmo optou por usar como referência 

de unidade de medida, os valores apresentados na barra de rolagem do Paint. 

 

 

Sujeito 5  
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Sujeito 6  

 

 

 

 

 

Sujeito 7  

 

Este aluno usou o recurso de conversão de unidade, na opção configurar 

página do Paint. O mesmo apresentou os valores da medida da tela do monitor 

em centímetro e em pixel. 

 

 

 

 

 

 


