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Resumo 
 

 

Esta tese teve como objetivo analisar se o trabalho cognitivo gerado pela 
utilização de mapas conceituais alavanca o desenvolvimento de estratégias 
metacognitivas dos estudantes. Em particular, este trabalho analisou como os 
estudantes ingressantes em um curso de Ciência da Computação mobilizam 
estratégias metacognitivas ao utilizar mapas conceituais digitais. Assim, esta 
pesquisa pretendeu responder à seguinte questão: Em que medida os mapas 
conceituais digitais podem se tornar instrumentos para alavancar o 
desenvolvimento metacognitivo dos estudantes quando estudam funções 
matemáticas? Como metodologia, usou-se os pressupostos da Engenharia 
Didática de Artigue (1996). O quadro teórico da pesquisa baseou-se na Teoria 
das Situações Didáticas de Brousseau (2008) para a elaboração das atividades, 
nos estudos sobre metacognição e estratégias metacognitivas tratados por Flavell 
(1999), e nos estudos dos mapas conceituais de Novak (1984) e Moreira (2006). 
As atividades relativas ao conteúdo de função afim foram desenvolvidas em um 
ambiente informático com situações escolhidas que primavam a investigação por 
parte do estudante. A análise dos dados colhidos na experimentação possibilitou 
afirmar que o uso dos mapas conceituais digitais em conjunto com a Teoria das 
Situações Didáticas permitiu que os alunos mobilizassem estratégias 
metacognitivas na construção desses mapas. Os resultados alavancados indicam 
que a metacognição é utilizada nos momentos de criação de um mapa conceitual, 
e que, as características reflexivas e regulatórias que as estratégias 
metacognitivas proporcionam ao estudante podem influenciar positivamente no 
processo de aprendizagem. 
 

Palavras-Chave: Ambientes Tecnológicos. Funções. Mapas Conceituais. 
Metacognição. Teoria das Situações Didáticas. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

The purpose of this thesis was to analyze if the cognitive work generated by the 
use f concept maps helps the development of metacognitive strategies by the 
students. Particularly, this essay analyzed how the students entering a course in 
Computer Sciences mobilize metacognitive strategies while using digital concept 
maps. Thus, this research intended to answer the following question: To what 
measure the concept digital maps can become instruments to help the 
metacognitive development of the students while studying mathematical 
functions? As a methodology, the presumptions of Didactic Engineering by Artigue 
(1996) were used. The theoretical panel for research was based on the Theory of 
Didactical Situations by Brousseau (2008) for the elaboration of the activities, in 
the studies about metacognition and the metacognitive strategies treated by 
Flavell (1999), and in the studies of the concept maps by Novak (1984) and 
Moreira (2006). The activities related to the content of the affine function were 
developed in a computerized environment with situations chosen that benefited 
the investigation by the student. The data analysis collected in the experience 
enabled to state that the use of the digital concept maps together with the Theory 
of Didactical Situations allowed the students to mobilize metacognitive strategies 
in the building of these maps. The results indicate that metacognition is used in the 
creation moments of a concept map, and that, the reflexive and regulatory 
characteristics that the metacognitive strategies enable the student might influence 
positively in the learning process. 
 
Keywords: Concept Maps. Functions. Metacognition. Technological 
Environments. Theory of the Didactical Situations. 
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A ideia de desenvolver uma pesquisa sobre mapas conceituais e sua 

relação com o desenvolvimento de estratégias metacognitivas surge, em grande 

parte, em razão de minha carreira acadêmica e da necessidade premente das 

instituições de ensino superior onde leciono, obter algumas respostas pelo baixo 

desempenho dos estudantes em determinadas áreas do saber.  

Para compreendermos o cenário educacional atual, precisamos entender 

as características da sociedade contemporânea. A crescente utilização de novas 

técnicas no setor educacional reflete na busca por soluções que atendam às 

demandas impostas pela própria sociedade. A dita sociedade da informação, que 

caracteriza-se pela grande quantidade de informação disponível nos diversos 

tipos de mídia, pela demanda dos atores sociais de uma formação rica e 

contextualizada. Nesta rede de informações disponíveis, saber transformá-las em 

conhecimento é uma característica que se espera do docente moderno. Este 

saber passa a ser a nova moeda de troca da sociedade atual, deve ser 

continuamente aprimorado e, também, não ter uma característica estática, precisa 

ser dinâmico, ou seja, deve ser transformado em ação. É, neste cenário, que o 

setor educacional depara-se com um grande desafio: como sair dos pilares 

tradicionais da educação escolar e empreender novas formas de construção do 

conhecimento, para trazer o aluno de volta à escola e potencializar seu 

aprendizado?.  

 

____________ 
*
 Esta tese está em conforme as novas regras do acordo ortográfico. 
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Com base nos elementos acima citados, surgem os impulsos pessoais que 

nos motivam a buscar a realização deste trabalho. Após 11 anos de experiência 

em ensino superior e 13 de ensino como um todo, entender o processo de 

aprendizagem dos alunos tornou-se algo crucial para uma melhoria contínua da 

atividade docente.  

Os impulsos para descobrir novas formas de ensino que viabilizassem um 

melhor aprendizado dos estudantes, surgiram quando ainda era estudante de 

graduação, em um curso de Bacharelado em Informática. Na época, já lecionava 

Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Durante a realização do Trabalho 

de conclusão de curso (TCC), nesta graduação, optei por desenvolver uma 

ferramenta computacional que desse apoio ao estudo de funções.  

Naquele momento, embora não estivesse familiarizado ainda com as linhas 

teóricas da Educação Matemática, já procurava caminhos alternativos para o 

aprendizado da Matemática, sempre priorizando a aprendizagem por descoberta. 

O subproduto deste trabalho de conclusão de curso, embora simples, ajudava os 

estudantes na manipulação dos coeficientes das funções reais e com base nisso 

analisar quais transformações os respectivos gráficos das funções sofrem. 

Pautado no conjunto de leituras obtidas para a realização do TCC, 

encantei-me cada vez mais com a influência da tecnologia nos processos de 

aprendizagem. Isto me motivou a iniciar, em 1998, uma especialização em 

Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, realizada na 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ano em que passei a lecionar na 

mesma instituição. 

A partir daí, aprofundei-me nas leituras de autores, como: Pierre Lévy, 

Jean-Jackes Lyotard, Gaston Bachelard, Domenico de Masi, Edgar Morin, Jean 

Piaget, Vygotsky, Wallon, Maturana e Varela, entre tantos outros que me 

proporcionaram uma formação extremamente ampla. Graças a esta 

especialização que durou 1 ano e meio e uma carga horária de disciplinas bem 

superior a média tradicional, pois teve 450h/a em sua composição curricular mais 

90h/a para a produção do trabalho final de curso, ampliei a visão sobre a área de 

Educação e passei a ter cada vez mais cristalizado o papel importante que as 

tecnologias digitais exercem no processo de aprendizagem atual. 
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Durante o período que realizei o Mestrado, em Engenharia de Produção, 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), de março de 2001 a outubro 

de 2002, pesquisei profundamente a constituição do conhecimento e como 

determinar processos de gestão do conhecimento na sociedade atual. Apesar de 

ter sido fora do foco direto da Educação Matemática, os saberes adquiridos nesse 

Mestrado foram cruciais para uma melhor visualização de como os processos 

internos de constituição do saber estruturam-se e como este saber é colaborado 

nos diversos tipos de comunidade. Imediatamente, a angústia para compreender 

melhor os processos de estabelecimento do saber dentro do microambiente da 

sala de aula, e como estes saberes podem ser trazidos à tona, surgiram em 

minhas expectativas pessoais. 

No período entre a finalização do Mestrado e o ingresso no programa de 

Doutorado, tive uma fértil produção cientifica, sempre voltada às áreas do 

Conhecimento, Gestão do Conhecimento e da influência das TIC (Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) nos processos de aprendizagem. Buscando 

soluções para as insuficiências apresentadas pelos estudantes de Ciência da 

Computação no processo de aprendizagem de disciplinas matemáticas e, 

também, especificas do curso, comecei em 2002, a usar os mapas conceituais. 

Segundo Faria (1995), os mapas conceituais podem ser definidos como um 

esquema gráfico, para representar a estrutura básica de partes do conhecimento 

sistematizado, representado pela rede de conceitos e proposições relevantes 

desse conhecimento.  

As primeiras experiências demonstraram, conforme os alunos iam se 

acostumando a usar os mapas conceituais durante as aulas, sua capacidade de 

expressar as relações entre os elementos de um determinado conceito ficavam 

mais claras. Ainda que, neste momento, não fosse possível afirmar 

cientificamente que o uso dos mapas conceituais melhorava o desempenho dos 

discentes, havia indícios de que eles passavam a refletir melhor sobre os 

conteúdos. 

Quando ingressei no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática na PUC-SP, em março de 2006, fui alocado no grupo de pesquisa 

COFE (Conceitos: Formação e Evolução) coordenado pelo professor Doutor 
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Saddo Ag Almouloud, orientador deste trabalho. Minha ideia inicial era trabalhar 

com a técnica de mapeamento conceitual como um elemento que pudesse 

interferir positivamente no processo de aprendizagem dos alunos. 

Contudo, as diversas leituras e discussões no grupo de pesquisa acabaram 

determinando que o trabalho fosse além. Paralelamente, as discussões no grupo, 

o aprofundamento das leituras sobre mapas conceituais, deram indícios de como 

ajustar a pesquisa para uma análise mais ampla de seu papel. No momento em 

que comecei a ter acesso a leituras sobre metacognição, vislumbrei uma 

possibilidade de realizar um trabalho conjunto dos mapas conceituais e da 

metacognição. 

Com a aprovação do professor Doutor Saddo Ag Almouloud, decidimos 

que o estudo seria voltado para analisar como os mapas conceituais podem 

interferir nos processos metacognitivos dos alunos? Mais que isso, em particular, 

como os mapas conceituais digitais podem alavancar as estratégias 

metacognitivas dos estudantes ingressantes em cursos de Ciência da 

Computação? 

Com esta definição, era necessário escolher os caminhos teóricos pelo 

qual iríamos percorrer. Grande parte dos trabalhos que envolvem mapas 

conceituais usa a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, como 

referencial teórico. 

Neste trabalho, desenvolvemos uma maturidade científica para aliar a 

teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel a alguns elementos teóricos que 

nos permitissem responder com mais clareza às especificidades da aprendizagem 

dos conceitos matemáticos. Para isto, recorremos à Teoria das Situações 

Didáticas proposta por Brousseau (1996), tanto para construção das atividades 

como para sua análise. Esta escolha ocorreu por alguns motivos: Primeiro pela 

experiência do Prof. Saddo Ag Almouloud em trabalhos anteriores com 

características similares a este. Segundo, um dos elementos importantes para 

esta escolha foi o fato de que nas fases adidáticas propostas por Brousseau 

(1996), de ação, formulação e validação, que são bastante dependentes do 

sujeito, com pouca interferência do professor, parecem evocar as características 

metacognitivas que queremos desenvolver, a saber: a capacidade de avaliar, 
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regular e organizar conhecimentos. Desta maneira, pareceu-nos pertinente a 

ligação entre os mapas conceituais, a metacognição e a Teoria das Situações 

Didáticas.  

Mas como o trabalho envolve um estudo dos mapas conceituais e sua 

influência nos processos metacognitivos, precisávamos definir qual linha teórica 

seguiríamos para tratar da metacognição. Os significados de metacognição são 

muito variados, assim, adotamos a linha descrita por Flavell (1999) que trata da 

metacognição como a capacidade de avaliar, regular e organizar os processos 

mentais sobre os objetos cognitivos que se estudam para que se possa atingir a 

uma meta ou objetivo. Neste momento, pareceu-nos que a ligação entre a 

construção dos mapas conceituais e a atividade metacognitiva seriam realmente 

possíveis; deste modo, esta é a questão chave desta pesquisa. 

Outro aspecto também considerado foi o uso da tecnologia nos processos 

de ensino. Como a pesquisa envolve o emprego de softwares para a aplicação 

dos mapas conceituais, utilizamos pressupostos teóricos que entendem, como 

Lévy (2004) cita que os elementos computacionais modificam e interferem no 

processo de ensino e aprendizagem. Logo, como esta tese parte da hipótese de 

trabalho que o uso da tecnologia interfere na aprendizagem, o desenvolvimento 

de um ambiente informático foi feito para dar andamento às atividades 

elaboradas. 

Sendo assim, apresentamos a estrutura que compõe este trabalho. Esta 

tese está dividida em quatro capítulos, acrescida das conclusões. No capítulo 1 é 

apresentada a problematização, em que ficam evidenciadas a justificativa, as 

questões de pesquisa, bem como os aspectos metodológicos usados na 

pesquisa. No capítulo 2 as análises preliminares são feitas, centrando a atenção 

nos trabalhos já desenvolvidos na mesma temática proposta neste estudo. Para a 

realização de tal capítulo, foram usadas como referências publicações mais 

recentes possíveis de livros, artigos e teses de renomados centros de pesquisa.  

O Capítulo 3 um estudo detalhado é feito sobre o quadro teórico que 

referencia o presente estudo, em especial, são discutidas, a Psicologia 

Educacional, a atividade de mapeamento e sua fundamentação e a Teoria das 

Situações Didáticas. 
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Já no capítulo 4, é apresentada toda a descrição do experimento, 

identificando os procedimentos metodológicos, os participantes da pesquisa, o 

ambiente computacional desenvolvido e uma descrição das atividades com suas 

análises prévias e posteriores. 

Em seguida, são feitas as considerações finais sobre o trabalho, 

analisando e discutindo como os resultados contribuem para a Educação 

Matemática, bem como são dadas as sugestões para futuras pesquisas. 
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CCCCapítulo apítulo apítulo apítulo 1111    
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo explicitar as justificativas para a realização 

deste estudo, baseadas na experiência pessoal do pesquisador aliada à 

conjuntura do cenário educacional contemporâneo, quanto à necessidade 

científica de respostas a determinadas indagações. Aqui também são 

apresentados a questão de pesquisa e os objetivos gerais e específicos do 

trabalho, bem como seus aspectos metodológicos.  

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

Na sociedade moderna, o crescente aumento do número de informações 

tem modificado a forma como as pessoas produzem conhecimento. Criar formas 

de buscar, selecionar e avaliar as informações disponíveis parece então ser 

crucial. Para Castells (1999), vivemos na era da sociedade em rede, onde os 

diversos elementos tecnológicos diminuem as distâncias e desequilibram a 

barreira espaço-tempo.  

Todas estas modificações vêm influenciando os processos de ensino e 

aprendizagem, sobretudo nos estudos sobre a cognição. Contudo, os estudos da 

cognição abordam apenas uma parcela dos problemas envolvidos na 

aprendizagem. A prática docente tem demonstrado que a aprendizagem envolve 



 24 

diversos fatores inter-relacionados que não podem ser esquecidos nem 

dissociados do ato de ensinar. É desta maneira, que novos caminhos que tragam 

respostas ou indícios de diferentes abordagens são necessários e atuais nas 

pesquisas em educação. 

Em especial, sempre trilhamos dentro das ciências exatas a atividade 

docente. Lecionando a disciplina de Matemática nos antigos cursos denominados 

de primeiro e segundo graus, hoje, Ensino Fundamental e Médio, 

respectivamente. Depois, migramos para o Ensino Superior, e percebemos que o 

cenário de dificuldades dos estudantes no aprendizado de matérias de exatas não 

era muito diferente do anterior dos cursos da educação básica.  

Logo que começamos a lecionar nos cursos de Ciência da Computação e 

Sistemas de Informação, uma impressão começou a se cristalizar: os alunos dos 

cursos de exatas mostravam grandes dificuldades nas disciplinas matemáticas 

existentes nesses cursos. Desta forma, começamos, por conta própria, a realizar 

algumas intervenções com auxílio de ferramentas computacionais como o LOGO, 

o GRAPH, o GRAPHMÁTICA e EXCEL, no intuito de buscar, com o suporte 

tecnológico aliado a uma reestruturação da apresentação didática dos conteúdos, 

um melhor aproveitamento dos alunos em disciplinas que envolvessem conceitos 

matemáticos. 

Alguns resultados começaram a surgir indicando possíveis caminhos a se 

trilhar. Neste momento, começamos a trabalhar com a teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel e a aplicação dos Mapas Conceituais, técnica 

desenvolvida por Novak e Gowin (1984).  

David Ausubel foi professor Emérito da Universidade de Columbia, em 

Nova Iorque. Foi médico-psiquiatra de formação, contudo dedicou-se por vários 

anos durante sua carreira acadêmica à Psicologia Educacional. Falecido, em 

2008, tem como seguidores e parceiros de pesquisa diversos acadêmicos ao 

redor do mundo. Dentre eles, destaca-se Joseph Novak, com uma especial 

dedicação a mapas conceituais.  

A teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel traz como ideia central a 

noção de que uma aprendizagem só pode ser significativa se uma nova 
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informação se relacionar com algum aspecto especificamente relevante da 

estrutura de conhecimento do indivíduo. Moreira (2006) diz que a Aprendizagem 

Significativa é o processo pelo qual uma nova informação (um novo 

conhecimento) relaciona-se de maneira não arbitrária e substantiva (não literal) à 

estrutura cognitiva do aprendiz. 

Já os mapas conceituais são representações gráficas que documentam 

como o sujeito constrói, organiza e reconstrói seus conhecimentos sobre 

determinado tema. Novak (2003,) refere que mapas conceituais são instrumentos 

para negociar significados e que, para aprender o significado de qualquer 

conhecimento, é preciso dialogar, intercambiar e compartilhar. Para Moreira 

(2006), o mapa conceitual é uma técnica flexível, assim pode ser usado em 

diversas situações para várias finalidades: instrumento de análise de currículo, 

técnica didática, recurso de aprendizagem e meio de avaliação. 

Defendemos uma hipótese de trabalho, baseada em Novak e Gowin 

(1984), que a manipulação dos mapas conceituais, no sentido de construção e 

reorganização, exige por parte dos estudantes uma melhor reflexão a respeito do 

que eles têm domínio.  

A partir deste aspecto, o interesse por compreender como os estudantes 

estruturavam seu raciocínio na construção dos mapas conceituais, levou-nos de 

forma quase que natural a procurar entender, como funcionavam as habilidades 

metacognitivas dos estudantes. As primeiras experiências realizadas com a 

ferramenta demonstraram que os alunos precisavam criar alguns mecanismos 

próprios para construir os mapas, já que estes demandavam que ilustrassem seu 

conhecimento sobre determinado objeto de estudo, por meio da representação de 

conceitos e proposições que interligassem estes conceitos. 

Então, como já citado na introdução, a proposta de trabalho passou a 

delinear-se não só no estudo dos mapas conceituais, mas, na possibilidade de 

sua utilização como instrumentos que permitissem o desenvolvimento de 

estratégias metacognitivas pelos estudantes. 

Embasado em pesquisas que estudavam o papel da metacognição na 

relação com o pensamento matemático, entre eles, Schonfeld (1985); Kroll 
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(1988); Lester et al., (1989), que, em grande parte, discutiam os níveis 

metacognitivos e sua importância, sobretudo, no processo de resolução de 

problemas, decidimos buscar uma relação entre os mapas conceituais e o 

desenvolvimento dos níveis metacognitivos. 

Aliado a isto, tomamos como outra hipótese de trabalho sob a ótica de Lévy 

(2004), bem como nos trabalhos de Marcondes Filho (1994) que a utilização da 

tecnologia interfere no processo de aprendizagem dos alunos.  

Os ambientes tecnológicos permitem uma dinâmica de manipulação que 

não pode ser alcançada pela simples manipulação de lápis e papel. Sob esta 

perspectiva, compreendemos que o uso de softwares no ensino, quando é feito 

de maneira planejada, pode dinamizar as interações entre o sujeito (estudante) e 

o objeto de estudo, permitindo, inclusive, que a capacidade investigativa do aluno 

seja potencializada, se as atividades forem elaboradas para tal fim. 

A partir da hipótese que a tecnologia interfere no processo de 

aprendizagem, buscamos alternativas tecnológicas para melhor estruturar o 

processo de aprendizagem dos estudantes. 

Pensando em atender a esta possibilidade, para este trabalho foi elaborado 

um ambiente computacional que permitisse ao estudante interagir com o objeto 

de estudo, investigando de maneira ativa o conjunto de conteúdos por ora 

escolhidos. Dessa maneira, explicítamos que o objeto matemático estudado nesta 

tese foi Funções. Para tanto, alguns temas necessários, também, serão 

abordados como: Plano Cartesiano, Proporcionalidade, Função Afim e Função 

definida por várias sentenças. 

Para o desenvolvimento do trabalho com mapas conceituais, optamos pelo 

emprego de software. Esta escolha interfere em muitos aspectos da pesquisa, 

pois os mapas trabalhados nesta tese são digitais que segundo Dutra (2007), têm 

características de construção e manipulação diferentes de um mapa conceitual 

não elaborado eletronicamente. Na escolha da ferramenta computacional para 

construção dos mapas conceituais, surgiram alguns aspectos importantes, entre 

eles, o custo e a facilidade de uso. Neste sentido, escolhemos a ferramenta 
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CmapTools, que é disponibilizada gratuitamente para fins de pesquisa e/ou uso 

acadêmico.  

Esta ferramenta possui outras características que a tornaram muito 

especial no momento da escolha. Além de ser gratuita, permite a manipulação de 

maneira bastante intuitiva, o que facilita a ambientação do aprendiz com o objeto 

tecnológico. Aliado a este fator, esta ferramenta foi desenvolvida na plataforma 

JAVA que permite uma independência de sistema operacional, ou seja, o 

CmapTools pode ser executado em qualquer sistema operacional.  

O último fator para a escolha da ferramenta CmapTools, e, não menos 

importante, foi o fato desta ferramenta ter sido desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa que Novak faz parte. Desta maneira, está muito integrada com a teoria 

que embasa a técnica de mapeamento conceitual.  

Em particular, os estudantes usaram algumas ferramentas do software que 

foram essenciais para a condução desta pesquisa, entre elas, destacam-se: o 

Gravador Cmap que permite que todos os passos na construção dos mapas 

sejam gravados e depois possam ser analisados passo a passo. O Outline do 

Cmap que possibilita que visualizemos um mapa conceitual sob a forma de uma 

árvore hierárquica, facilitando a análise das relações estabelecidas pelos 

estudantes. 

Neste estudo, outra ferramenta usada foi o Geogebra que, também, é 

gratuita, além de ser um software de matemática dinâmica que pode ser utilizado 

no estudo de geometria, cálculo e álgebra, foi desenvolvida na plataforma JAVA e 

pode ser usada em qualquer sistema operacional. 

A descrição detalhada do ambiente computacional que abriga o emprego 

uso destas ferramentas e das atividades elaboradas para os estudantes, será 

apresentada com mais detalhes no decorrer desta tese. 

Definidos estes aspectos, analisamos o objeto matemático que deveria ser 

central para este estudo. A escolha foi trabalhar com o tema função, pois este, 

mesmo para alunos que já estão no nível superior, ainda é pouco desenvolvido. 

Trabalhos como os de Rossini (2006) identificam que, até professores, têm 

algumas insuficiências com relação ao tema função. Aliado a isto, a realidade dos 
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alunos dos cursos de computação, também, indicava para a escolha desse tema, 

visto ser bastante usado não só nas disciplinas matemáticas do curso de 

computação, como nas de formação específica, como Algoritmos, Sistemas 

Digitais, Pesquisa Operacional, Teoria da Computação entre outras. As diretrizes 

curriculares do Ministério da Educação e Cultura para a área de computação 

orientam que: 

A matemática, para a área de computação, deve ser vista como 
uma ferramenta a ser usada na definição formal de conceitos 
computacionais (linguagens, autômatos, métodos etc.). Os 
modelos formais permitem definir suas propriedades e 
dimensionar suas instâncias, dadas suas condições de contorno. 
(BRASIL, 2006, p. 6) 

 

Dentro desta linha de importância, observamos que o tema função, além de 

ser importante na formação crítica do sujeito, também está associado, no caso 

específico da Ciência da Computação, a um conjunto de competências que o 

estudante deve desenvolver para subsidiar sua prática profissional. 

Temos, então, o trabalho estruturado da seguinte maneira: um estudo 

sobre a relação existente no uso de mapas conceituais e o desenvolvimento das 

estratégias metacognitivas dos estudantes. Para fazer tal estudo, um ambiente 

computacional foi desenvolvido de maneira a permitir que os estudantes 

pudessem manipular um conjunto de atividades sobre o conceito de função, bem 

como poder criar os mapas conceituais digitais a partir da ferramenta CmapTools.  

Restava, então, definir como seriam desenvolvidas as atividades que 

deveriam ser respondidas pelos estudantes. Assim, no seio das discussões do 

grupo de pesquisa COFE (Conceitos: Formação e Evolução) que vimos na Teoria 

das Situações Didáticas, desenvolvida por Guy Brousseau, o caminho mais 

adequado às pretensões desta pesquisa. 

Como pensávamos em atividades que pudessem incentivar os estudantes 

a investigarem o objeto de estudo, a Teoria das Situações Didáticas trouxe 

exatamente esta possibilidade de atuação. 

A teoria busca uma integração entre o aprendiz, o objeto de estudo e o 

meio onde a aprendizagem irá ocorrer. Segundo Almouloud (2007, p. 32), “o 
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objeto central de estudo nesta teoria não é o sujeito cognitivo, mas a situação 

didática na qual são identificadas as interações entre professor, aluno e saber.” 

Não só isto, as características das fases adidáticas propostas por Brousseau 

(1996), de ação, formulação e validação forçam o estudante a desenvolver o 

caráter investigativo, e associado a isto demonstra uma forte relação com a 

própria definição de metacognição no sentido de avaliar, regular e organizar os 

elementos dos processos mentais.  

Desta maneira, acreditamos ter tido bastante êxito na escolha desta teoria 

para embasar a construção da sequência didática, pois, além de promover o 

caráter investigativo no aluno, que consideramos essencial no contexto 

educacional moderno, propicia, também, que ele refleta sobre a coordenação de 

seus processos mentais, durante a resolução de um determinado problema. 

 

 

1.2  QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Diante do exposto esta pesquisa procura discutir se o trabalho cognitivo 

gerado pela utilização de mapas conceituais alavanca o desenvolvimento de 

estratégias metacognitivas nos estudantes. 

Existe a esperança de que este tipo de ferramenta possa ajudar a 

estruturar melhor a forma como os alunos relacionam os conhecimentos sobre 

função apresentados em sala de aula. Parece-nos que a grande dificuldade com o 

tema função, reside em parte no fato de “decorarem” as definições necessárias, 

mas, muitas vezes, não saber estruturar as relações que estão contempladas em 

um determinado tema. 

Com a aplicação de mapas conceituais, a explicitação das relações entre 

os elementos de um tema torna-se obrigatória para o entendimento do mapa. 

Mesmo que este seja um recurso pessoal e ilustre, a compreensão do aprendiz 

em determinado momento serve como elemento de estruturação, que pode levar 

o aprendiz a pensar na forma como vê e interage com os objetos de estudo. É, 

nesta necessidade, de estruturação do pensar que surge o objetivo geral deste 

trabalho: 
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• Verificar se os mapas conceituais digitais podem alavancar a utilização 

das estratégias metacognitivas dos alunos. 

 

Assim, determinamos os seguintes objetivos específicos para alcançar o 

objetivo geral: 

− Verificar se os alunos de Ciência da Computação ao utilizarem mapas 

conceituais digitais, engajam-se em estratégias metacognitivas, se sim 

que níveis conseguem atingir; 

− Verificar se durante este estudo o uso dos mapas conceituais digitais 

interfere na compreensão dos estudantes em relação ao objeto 

matemático; 

− Levantar as opiniões dos alunos em relação à utilização de mapas 

conceituais digitais; 

 

Desta maneira, a grande questão norteadora desta pesquisa foi: Em que 

medida os mapas conceituais digitais podem se tornar instrumentos para 

alavancar o desenvolvimento metacognitivo dos estudantes quando 

estudam funções matemáticas? 

Assim, precisamos compreender a maneira pela qual esta pesquisa foi 

conduzida, observando como ocorreu o embate entre a teoria usada e os dados 

coletados e os instrumentos usados na coleta de dados, bem como quais 

procedimentos metodológicos foram empregados. A partir do tópico 1.3, 

descreveremos todos os aspectos metodológicos envolvidos no presente estudo. 

 

 

1.3  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para responder aos questionamentos desta tese é preciso compreender 

quais caminhos serão seguidos no decorrer do estudo. Mais que isso é 

necessário ter claro como efetivamente ocorre o processo de pesquisa, para que 

apoiado nisto, seja possível a compreensão das escolhas tomadas nesta tese. 
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Ludke e André (1986) consideram que para que ocorra a pesquisa, é 

preciso o embate entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

um determinado assunto e o conhecimento acumulado sobre o mesmo. Ludke e 

André dizem que: 

Em geral isso se faz a partir do estudo de um problema, que ao 
mesmo tempo desperta o interesse do pesquisador e limita sua 
atividade de pesquisa a uma determinada porção do saber, a qual 
ele se compromete a construir naquele momento. (LÜDKE e 
ANDRÉ, 1986, p. 2) 

 

Os autores citados situam que os estudos experimentais em educação tem 

sua importância e utilidade quando são aplicados dentro de limites naturais. 

Enfatizam, ainda, que esta utilidade não tem sido muito explorada nas pesquisas 

em Educação, por ser sempre tão complexa que não se compatibiliza com a 

rigidez do esquema experimental. 

Até bem pouco tempo nos estudos, observamos que outro aspecto que era 

uma forte crença, constituía-se na necessidade de separação entre sujeito da 

pesquisa, investigador e o objeto de estudo. O pesquisador deveria se manter o 

mais distante possível do objeto de estudo, para que suas ideias e valores não 

influenciassem o ato de conhecer. No entanto, a evolução dos estudos em 

Educação tem demonstrado que não é bem assim que o conhecimento se 

processa. Lüdke e André abordam que: 

Os fatos, os dados não se revelam gratuita e diretamente aos 
olhos do pesquisador. Nem este os enfrenta desarmado de todos 
os seus princípios e pressuposições. Ao contrário, é a partir da 
interrogação que ele faz aos dados, baseada em tudo o que ele 
conhece do assunto – portanto, em toda a teoria acumulada a 
respeito –, que vai se construir o conhecimento sobre o fato 
pesquisado1. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 4)  

 

Como a maior parte das pesquisas na área educacional, esta tese usou a 

pesquisa qualitativa, por se enquadrar melhor neste trabalho, visto que as 

respostas que esperamos obter não têm a pretensão de serem generalizadas a 

qualquer público e qualquer situação. Ao contrário, compreendemos que esta 

____________ 
1 Para um aprofundamento sobre esta questão, ver o artigo de Miriam Limoeiro “O mito do método”, Boletim 

Carioca de Geografia, ano XXV, 1976. 
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investigação possa elucidar uma questão específica, a respeito de um grupo 

específico.  

Os pesquisadores que utilizam a abordagem qualitativa, segundo Chizzotti 

(2003), opõem-se, de maneira geral, ao método experimental que professa um 

padrão único de pesquisa a todas as ciências. 

As ciências humanas, contrariamente, às ciências naturais, apresentam 

especificidades próprias que necessitam de metodologia própria de pesquisa para 

que possam dar conta das relações dinâmicas entre o mundo real e o sujeito. Não 

se pode reduzir o conhecimento a um conjunto de dados separados interligados 

por uma única teoria que os elucide. É preciso compreender que o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecimento, interpreta e interage 

com os fenômenos, dando a estes um significado.  

Para Chizzotti (2003) os métodos quantitativos acabam por distanciar o 

pesquisador do verdadeiro objeto da investigação e são pouco eficazes para 

compreender as ações práticas dos sujeitos em sua vida prática. 

Assim a pesquisa quantitativa tem uma grande preocupação em saber o 

“quanto” e a pesquisa qualitativa terá como foco o “como”. Desta forma, como 

Borba (2006) cita a pesquisa qualitativa nos fornece mais informações descritivas 

que dão ênfase ao significado atribuído às ações. 

Percebemos, pois, uma grande preocupação da pesquisa qualitativa com a 

realidade social. Minayo ao falar da realidade social aborda que: 

A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e 
coletiva com toda riqueza de significados dela transbordante. Essa 
mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer 
pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre 
ela. Portanto, os códigos das ciências que por sua natureza são 
sempre referidos e recortados, são incapazes de a conter. 
(MINAYO, 1994, p. 15) 

 

Desse modo, ao trabalharmos com a pesquisa qualitativa devemos estar 

atentos de que este tipo de estudo precisa ter um pouco de flexibilidade, visto que 

a realidade que a pesquisa qualitativa observa é dinâmica e construída 

socialmente, conforme cita Alves-Mazzoti (1998 apud Borba, 2006), não se pode 
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apreender seu significado se, de modo arbitrário e precoce, a aprisionarmos em 

dimensões e categorias. 

Para Bogdan e Biklen uma boa caracterização da pesquisa qualitativa é: 

1- O pesquisador é o instrumento mais relevante nesta 
modalidade de investigação, sendo o “ambiente natural” o local de 
onde surgem, de forma direta, os dados de interesse. Mesmo 
quando do uso de aparelhos de registro de falas ou imagens, por 
exemplo, cabe ao pesquisador o trabalho de revisar as descrições 
de forma constante. Sendo assim, o contexto é de importância 
fundamental na pesquisa, influenciando o comportamento das 
pessoas, o que deve levar o investigador a freqüentá-lo, na 
tentativa de compreendê-lo em suas diversas perspectivas; 

2- Uma pesquisa de caráter qualitativo é descritiva, sendo que 
palavras e/ou imagens são mais adequados à descrição do que os 
números2. São comuns, na apresentação dos resultados, excertos 
retirados dos dados, de forma a “ilustrar e substanciar a 
apresentação”, procurando respeitar a forma pela qual foram 
obtidos. Os relatórios resultantes podem, desta maneira, surgir de 
forma minuciosa, considerando que nenhuma visão de mundo 
pode ser reduzida à trivialidade e nenhum detalhe é vazio de 
significado; 

3- O processo é o foco da pesquisa qualitativa, muito mais do que 
resultados ou produtos. Como não se trata de, simplesmente, 
verificar se uma mudança ocorreu, por exemplo, e em que 
percentual, mas de que forma, em que contexto, o processo serve 
mais à descrição do que os resultados em si; 

4- O método indutivo é usado de preferência por pesquisadores 
qualitativos, o que faz com que os dados recolhidos não tenham 
por base confirmar ou rejeitar hipóteses previamente 
conjeturadas. Além disso, a construção apriorística de hipóteses 
resta prejudicada pelo fato de a direção da teoria em construção 
no âmbito da pesquisa surgir apenas após a coleta dos dados e o 
convívio com as pessoas e demais elementos envolvidos. Para 
Bogdan e Bliken, aqui, “não se trata de montar um quebra-
cabeças cuja forma final conhecemos de antemão”, mas de 
“construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se 
recolhem e examinam as partes” (op. Cit, p. 50). O recorte, então, 
vai sendo definido ao longo do estudo, como na visão dos autores, 
em um funil; 

5- Na abordagem qualitativa, o significado possui importância 
ímpar. Para desvendá-lo, o pesquisador se põe em contato e 
analisa as diferentes perspectivas de determinados fatos ou 
descrições, sob o ponto de vista dos diversos sujeitos. (BOGDAN 
e BIKLEN, apud OLIVEIRA, 2007, p. 30) 

 

____________ 
2 Ainda que os mesmos possam ser usados, em caráter complementar, como seus autores concordam. 
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As características envolvidas nesta pesquisa levam-nos a encará-la como 

um estudo de caso. Na literatura, as definições do que é estudo de caso não são 

consensuais, pois conforme cita Gil (2009), embora na literatura haja uma grande 

variedade de referências e estudos de caso, há pouca concordância do que 

realmente se constitui um estudo de caso. 

Frente a isto, tomamos como base a ideia de Yin (2005) que encara o 

estudo de caso como uma estratégia de pesquisa. Para o autor, o estudo de caso 

tratado como uma estratégia de pesquisa tem uma grande abrangência, pois 

inclui a lógica de planejamento, as técnicas de coleta e as abordagens específicas 

para análise dos dados. 

O estudo de caso, normalmente investiga fenômenos contemporâneos 

dentro do seu contexto, em especial quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão bem definidos. 

Gil (2009, p. 7), diz que é possível se definir um estudo de caso a partir de 

suas características essenciais: 

a) É um delineamento de pesquisa; 

b) Preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado; 

c) Investiga um fenômeno contemporâneo; 

d) Não separa o fenômeno do seu contexto; 

e) É um estudo em profundidade; 

f) Requer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados. 

 

A partir deste conjunto de características definidas pelo autor, acreditamos 

que esta pesquisa se encaixa dentro dos parâmetros de um estudo de caso. E a 

partir disto aliamos o estudo de caso com a Engenharia Didática de Artigue (1996) 

que descrevemos a seguir 

Entendemos que os aspectos envolvidos nesta pesquisa nos permitem 

utilizar alguns pressupostos da Engenharia Didática de Artigue (1996), que estuda 

as relações entre pesquisa e ação sobre o sistema didático, bem como o papel 

das realizações didáticas em classe relativas às metodologias da pesquisa em 
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didática. Seu método de pesquisa apresenta um esquema experimental, baseado 

em realizações didáticas em classe. 

A Engenharia Didática preocupa-se com a concepção, realização, 

observação e análise de sequências de ensino. Diferencia-se de outros métodos 

pelo tipo de registro das ações e pela validação. Em geral, outras metodologias 

realizam uma validação externa (confrontação/comparação entre grupos 

experimentais e grupos testemunhas). A Engenharia Didática faz estudo de caso 

e possui uma validação interna que se apoia na confrontação entre as análises a 

Priori e a Posteriori. 

Almouloud argumenta que: 

A análise a Posteriori se apóia no conjunto de dados recolhidos 
durante a experimentação: observações realizadas sobre as 
sessões de ensino e as produções dos alunos em sala de aula ou 
fora dela. Esses dados são, às vezes, complementados por dados 
obtidos pela utilização de metodologias externas: questionários, 
entrevistas individuais ou em pequenos grupos, realizadas em 
diversos momentos do ensino. (ALMOULOUD, 2007, p. 177) 

 

O ponto do sistema didático que exploraremos é o tema de Função. Mais 

especificamente faremos uma abordagem sobre a função afim. Assim sendo as 

fases da Engenharia Didática são: análise preliminar, análise a Priori, 

experimentação e análise a Posteriori e validação que estarão divididas da 

seguinte maneira: 

1– Análise preliminar – Será realizada com base na fundamentação 

teórica. Neste trabalho serão apresentadas algumas pesquisas sobre a 

manipulação de Mapas conceituais, sobretudo sob a ótica de Novak 

(2003), sobre a utilização da metacognição no ensino, em trabalhos 

desenvolvidos por Flavell (1999) e na Teoria das Situações Didáticas 

de Brousseau (2008). Quanto ao objeto matemático, estudaremos o 

desenvolvimento do tema função ao longo do tempo, para identificar as 

deficiências envolvidas na abordagem desse conteúdo. 

2– Análise a Priori – Momento em que serão feitas todas as análises em 

relação à situação didática. Aqui será feita a escolha das variáveis 

didáticas, sejam elas macrodidáticas ou microdidáticas. Neste trabalho, 



 36 

em particular, esperamos que os estudantes desenvolvam as noções 

de representação no plano cartesiano, a relação de proporcionalidade 

e sua influência para a função linear, a compreensão da interferência 

dos coeficientes em uma função afim e a noção de função definida por 

várias sentenças. Associado a isto, visamos também a introduzir os 

recursos da ferramenta CmapTools, bem como do software Geogebra. 

3– Experimentação – Constitui a atividade didática propriamente dita. 

Neste estudo, aplicaremos a sequência de atividades em seis 

encontros (dois de ambientação às ferramentas e quatro de aplicação 

das atividades) e em dois momentos ocorrerá a aplicação de 

questionários, um inicial, no terceiro encontro, e um final no sexto 

encontro. 

4– Análise a posteriori e validação – Fase em que analisaremos todos os 

dados coletados na experimentação, buscando responder a questão de 

pesquisa. 

 

 

1.4 PROCEDIMENTOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados, são os que nos permitem obter 

informações a respeito do desenvolvimento das atividades práticas. Mais que 

isso, são os itens de uma pesquisa que precisam ser escolhidos de maneira 

coerente com o tipo de dado que se deseja analisar. Uma boa quantidade de 

instrumentos de coleta de dados permite ao investigador maior independência na 

análise e a possibilidade de maior cruzamento dos dados obtidos. 

Segundo Borba (2006), muitos autores acreditam que o emprego dos 

procedimentos diferenciados para obtenção de dados é muito importante. Este 

processo é denominado de triangulação. Os principais tipos de triangulação 

existentes são de fontes e métodos. Para diferenciar a triangulação de fontes da 

de métodos, Borba cita que: 
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Quando checamos, por exemplo, informações obtidas em uma 
entrevista com as atas de uma reunião sobre um mesmo assunto, 
estamos fazendo uma triangulação de fontes. Por outro lado, se 
observarmos o trabalho de um grupo de alunos e depois 
entrevistarmos seus componentes sobre o trabalho desenvolvido, 
realizaremos uma triangulação de métodos. (BORBA, 2006, p. 37) 

 

Seguindo esta possibilidade de triangulação dos dados, nesta pesquisa 

utilizaremos diferentes tipos de instrumentos de coleta de dados. Primeiro, os 

questionários para um delineamento inicial das características gerais do grupo 

que será pesquisado. 

Este questionário inicial (ver Apêndice A), será aplicado no primeiro 

encontro da segunda etapa do experimento (terceiro encontro do total de seis). 

Seu objetivo será delinear o perfil do estudante, bem como ele se relacionou com 

a disciplina de Matemática durante a educação básica, e como era sua relação 

com disciplinas de exatas no inicio da faculdade. Estas informações servirão de 

base para estabelecer o perfil do grupo trabalhado e identificar possíveis 

discrepâncias entre os dados coletados. Neste mesmo encontro os estudantes 

também elaborarão um mapa conceitual inicial sobre o tema função que servirá 

de base de comparação com um mapa desenvolvido ao final do experimento 

sobre o mesmo tema. 

Na busca de informações durante as intervenções, usaremos os diários de 

campo, também conhecidos como diários de bordo, por serem instrumentos muito 

ricos na coleta de informações em campo. Neste diário, segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2006), o pesquisador e/ou observador registra observações de 

fenômenos, faz descrição de pessoas e cenários, de episódios ou retrata 

diálogos. Nesta pesquisa, esses diários constarão das anotações feitas pelo 

observador e pelo pesquisador ao longo dos seis encontros. 

Outro elemento usado na coleta de informações será o conjunto de 

respostas fornecidas pelos estudantes em formato de registro textual, no material 

impresso que será distribuído em cada um dos quatro encontros da segunda 

etapa (ver Apêndices B, C e D). Estas respostas servirão como elementos para a 

análise a posteriori, aliada a estas respostas, em cada um dos encontros os 

alunos farão dois mapas conceituais que também servirão de elementos da 

análise de dados, sobretudo no que se refere ao uso da metacognição. 
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Como ambas as ferramentas tecnológicas escolhidas para esta intervenção 

possuem mecanismos de histórico de atividades, ou seja, permitem recuperar o 

conjunto de passos que o estudante efetuou durante uma sessão, as próprias 

ferramentas servirão de instrumentos de análise dos caminhos que os estudantes 

tomaram em diversos momentos da atividade e permitem verificar as escolhas 

tomadas pelos alunos na construção de um mapa conceitual. 

No último encontro, além das respostas dos estudantes no material 

impresso e dos mapas construídos, aplicaremos também um questionário final 

(ver Apêndice E) para identificar as impressões dos estudantes quanto ao uso dos 

mapas conceituais, quais as dificuldades e potencialidades que perceberam no 

uso da ferramenta. 

A aplicação dos mapas ocorrerá de maneira individual e todo o processo 

será presencial, ainda que utilize ferramentas tecnológicas que permitam a semi 

presencialidade ou a virtualidade total, para análise do que se propõe esta tese, a 

presença do pesquisador e observador durante a construção das atividades será 

fundamental.  

A partir do exposto apresentamos no capitulo seguinte a Análise Preliminar 

que será realizada para embasar este trabalho. 
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CCCCapítapítapítapítulo ulo ulo ulo 2222    
 

 

ANÁLISES PRELIMINARES 

 

 

Este capítulo destina-se a realizar uma análise preliminar dos temas 

centrais que embasam teoricamente esta tese. Aliada a isto procura discutir os 

trabalhos já desenvolvidos nestes temas. A saber, discutiremos os trabalhos na 

área de estudo das funções, dos mapas conceituais na Educação Matemática e 

em outras áreas, da metacognição e das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 

 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE FUNÇÃO 

 

Na Matemática, o conceito de função é fundamental, porém é bastante 

abstrato. Para Fossa (2001), o aluno dificilmente consegue desenvolver um 

conceito de função que consiga se aproximar de sua plena generalidade. 

Neste trabalho, realizaremos uma análise da evolução do conceito de 

função ao longo dos tempos. Este conceito, segundo Youschekevitch (1981), 

passou por três grandes etapas: a Antiguidade, a Idade Média e a Modernidade. 

Contudo a análise feita por Youschekevitch (1981) limita-se até a metade do 

século XIX. 
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Se analisarmos os estudos desenvolvidos na Antiguidade, perceberemos 

que os diferentes casos de dependência entre duas quantidades não levaram ao 

estabelecimento das noções gerais de quantidade variável e de funções.  

Pela primeira vez, a noção de dependência foi expressa de maneira 

precisa na Idade Média. Para Rossini (2006), na Idade Média, na ciência europeia 

do século XIV, a expressão verbal ou gráfico definia uma relação de dependência 

entre duas variáveis mais do que uma fórmula.   

Já no período Moderno, o método analítico foi introduzido na Matemática, 

mais especificamente, entre o século XVI e durante o século XVIII, tendo como 

elemento central a classe das funções analíticas. Estas funções eram expressas 

pelas somas de séries infinitas. Rossini (2006), cita que em razão de sua eficácia, 

o método analítico revolucionou a Matemática e deu ao conceito de função um 

lugar central nas ciências exatas. 

Desta maneira, estudaremos um pouco mais cada um dos períodos, 

observando suas principais características. 

 

 

2.1.1  O Conceito de Função na Antiguidade 

 

As primeiras representações de funções podem ser datadas de 2000 a.C., 

por meio dos babilônios. Segundo as tábuas Babilônicas, eles usavam em grande 

escala as tabelas sexagesimais de quadrados e raízes quadradas e outras, para 

realização de cálculos. Para Youschkevitch (1981), as tábuas de funções foram 

bastante empregadas nos estudos astronômicos dos babilônicos para determinar 

as efemérides do sol. Posteriormente, a astronomia pôde ser desenvolvida 

baseada nos fundamentos matemáticos obtidos pelas tabulações empíricas. 

Conforme cita Maia (2007), o conceito de função ressurge de uma maneira 

diferente na Matemática e nas ciências naturais gregas. A autora aborda que as 

tentativas que os primeiros pitagóricos fizeram para determinar as leis da acústica 

eram típicas da procura da interdependência quantitativa das várias quantidades 

físicas, em que temos como exemplo, o comprimento e a altura da nota emitida 

por cordas de mesma espécie, pinçadas com tensões iguais. 
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Ainda analisando a contribuição dos gregos Rossini (2006, p. 34) cita que: 

“Os gregos examinaram os problemas de movimento, de continuidade e de 

infinito, mas as noções de velocidade e velocidade instantânea não foram 

introduzidas nesse período.” 

Segundo Youschkevitch (1981), o pensamento grego ficou distante da 

concepção cinemática de uma quantidade fluente, característica do cálculo 

infinitesimal dos séculos XVII, XVIII e XIX. 

A contribuição de Apolônio de Perga para a modernidade foi imensa. No 

desenvolvimento do texto As Cônicas muitos aspectos assemelham-se aos 

métodos modernos. Boyer (1996) considera o tratado de Apolônio como uma 

geometria analítica que antecipou a de Descartes em cerca de 1800 anos. Boyer 

afirma que: 

A aplicação de retas de referência em geral, e de um diâmetro e 
uma tangente em sua extremidade em particular, não difere 
essencialmente, é claro, do uso de sistemas de coordenadas, 
sejam sistemas retangulares, sejam oblíquos. As distâncias 
medidas ao longo do diâmetro a partir do ponto de tangência são 
as abscissas, e os segmentos paralelos à tangente e cortados 
entre o eixo e a curva são as ordenadas. (BOYER, 1996, p. 106) 
 

Ao que parece o sistema de coordenadas para representação gráfica de 

uma equação ou relação, não era usado na antiguidade. Ainda mais, 

Youschkevitch (1981) afirma, de maneira contundente que a ideia de 

funcionalidade não existia nesse período. Segundo ele, nem a ideia geral de 

relação de dependências entre quantidades ou números era expressa naquele 

momento histórico. 

Examinando ainda as análises feitas por Youschkevitch (1981), tanto nas 

regiões helenísticas como na Grécia antiga, as funções que eram ligadas a 

problemas astronômicos e matemáticos eram tratadas e tabuladas por meio da 

interpolação linear. 
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2.1.2  Função na Idade Média 

 

Um dos principais nomes relacionados ao conceito de função na Idade 

Média é o de Nicole Oresme (1323-1382) que foi um dos primeiros a descrever 

graficamente a relação entre velocidade e tempo. Em seu trabalho conhecido 

como Latitude das Formas, Oresme conseguiu traçar o gráfico da velocidade em 

função do tempo, de um corpo que se move com aceleração constante. Para 

Boyer, quanto ao trabalho de Oresme: 

Tudo o que é mensurável, escreveu Oresme, é imaginável na 
forma de quantidade contínua; por isso ele traçou um gráfico de 
velocidade-tempo para um corpo que se move com aceleração 
constante. Ao longo da reta horizontal ele marcou pontos 
representando instantes de tempo (ou longitudes), e para cada 
instante ele traçou perpendicularmente à reta de longitudes um 
segmento de reta (latitude) cujo comprimento representava a 
velocidade. As extremidades desses segmentos, ele percebeu, 
jazem ao longo de uma reta; e se o movimento uniformemente 
acelerado parte do repouso, a totalidade dos segmentos 
velocidade (que chamamos ordenadas) preencherá um triângulo 
retângulo. (BOYER, 1996, p. 180) 

 

Conforme refere o autor acima, as terminologias Latitude e Longitude 

usadas por Oresme são equivalentes à representação moderna de ordenadas e 

abscissas, tendo sua representação gráfica próxima à geometria analítica atual. 

Embora o sistema de coordenadas já ter sido usado antes, foi apenas ele quem 

percebeu a possibilidade de se representar uma função de uma variável por meio 

de uma curva. Como se pode observar na Figura 1 que expressa o tipo de gráfico 

trabalhado por Oresme, para determinar o gráfico da velocidade em função do 

tempo, pontos eram marcados representando instantes de tempo (longitudes) e 

para cada instante de tempo era traçado um segmento de reta (latitude), 

perpendicular à longitude, cujo comprimento estaria representando a velocidade. 

A linha do Ápice é formada pela extremidade dos segmentos que estão alinhadas. 
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Figura 1. Exemplo de um gráfico na Idade Média 

Fonte: Rossini (2006, p. 35) 

 

Oresme entendia que a área sob este gráfico representaria a distância 

percorrida, pois é a soma de todos os incrementos de distância correspondentes 

às velocidades instantâneas. 

Para Boyer, Oresme: 

...afirmava que um corpo se move com velocidade uniformemente 
diforme (isto é, com 
taxa de variação de 
velocidade uniforme), 
a partir do repouso em 
A na figura 2, então o 
gráfico será uma linha 
reta formando um 
triângulo retângulo com a base AB (a linha de longitudes) e a 
ordenada (ou latitude) final BC. E, como a área do triângulo é a 
base multiplicada por ½ da altura, Oresme concluiu corretamente 
que a distância percorrida pelo objeto neste caso é a mesma que 
percorreria um outro corpo que se movesse pelo mesmo espaço 
de tempo com velocidade uniforme igual a DE, velocidade do 
primeiro objeto no ponto médio do intervalo de tempo. (BOYER, 
1992, p. 9) 

 

Ele então trazia o argumento de que a representação de um objeto em 

movimento durante o tempo AB com velocidade DE será o retângulo FGBA e a 

distância percorrida nesse caso seria dada pela área desse retângulo, que é igual 

à área do triângulo ABC, o que equivale afirmar que ∫ ==

t
KT

KtdtS
0

2

2
. Este 

mesmo resultado foi expresso por Galileu Galilei (1564-1643) cerca de dois 

séculos e meio mais tarde. 

 

 

 
Figura 2 
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2.1.3  O Conceito de Função no Período Moderno 

 

O papel decisivo para o desenvolvimento do conceito de função, segundo 

Rossini (2006, p. 36), foi desempenhado; por um lado, pelo crescimento dos 

cálculos matemáticos, como os progressos alcançados na trigonometria; a 

descoberta dos logaritmos e a extensão do conceito de número, por outro lado, 

pela criação da álgebra simbólica por François Viète (1540-1603) 

As noções analíticas de função começaram a ser introduzidas por René 

Descartes (1596-1650) que definia função, como sendo qualquer potência de x , 

como 2
x , 3

x , etc. Segundo Maia (2007), para Descartes 2
x não indicava uma 

área, e sim o quarto termo da proporção 21: :x x x= , suscetível de ser 

representado por um segmento de reta fácil de construir, quando se conhece x . 

Descartes afirma que: 

Tomando-se sucessivamente infinitas grandezas diversas para a 
linha y, encontram-se dessa maneira infinitas grandezas diversas 
para a linha x; portanto, tem-se uma infinidade de pontos tais que 
aquele que é marcado C, por meio do qual se descreve a linha 
curva requerida. (DESCARTES apud ROSSINI, 2006, p. 38) 

 

Já Leonard Euler (1707-1783) define função de outra maneira: 

Se certas quantidades dependem de outras quantidades de tal 
maneira que se as outras mudam, essas quantidades também 
mudam, então se tem o hábito de nomear essas quantidades 
funções das últimas; essa denominação tem o mais amplo 
entendimento e contém em si mesma todas as maneiras pelas 
quais uma quantidade pode ser determinada por outras. Se, por 
conseqüência, x designa uma quantidade variável, então todas as 
outras quantidades que dependem de x, não importando qual a 
maneira, ou que são determinadas por x, são chamadas funções 
de x. (EULER, apud ROSSINI, 2006, p. 45) 

 

Atribui-se também a Euler a construção da notação de função mais usada 

em todos os tempos. A notação ( )f x  para uma função em x .  

Na busca de um conceito de função, ao olharmos o trabalho de Richard 

Dedekind (1831-1916) sobre a linguagem dos conjuntos, percebemos que este 

elaborou esse conceito de maneira diferente dos anteriores. Para ele, segundo 

Dieudonné (1990, p. 149), “dados dois conjuntos quaisquer E e F, uma aplicação f  
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de E em F é uma lei que faz corresponder a um elemento x de E, um elemento 

bem determinado de F, o seu valor em x que é notado de modo geral f(x)”.  

No entanto, na formalização de Dedekind faltou a introdução da noção de 

produto. Esta noção foi desenvolvida por Cantor (1845-1918) após a realização 

do trabalho de Dedekind. A noção de produto ou produto cartesiano torna-se 

fundamental para as coordenadas cartesianas. Para Dieudonné (1990), a idéia é 

que o produto cartesiano FE ×  de dois conjuntos quaisquer é o conjunto de pares 

( )yx ,  para todos os elementos de x  de E  e todos os elementos y  de F .  

Dialogar sobre os diversos conceitos atribuídos à função no período 

moderno seria bastante amplo e não é o foco central deste trabalho. Para 

detalhes sobre esta discussão, sugerimos a leitura de Rossini (2006) que faz um 

estudo bastante detalhado sobre a evolução desse conceito, bem como Maia 

(2007) que apesar de centrar seu foco no estudo das funções quadráticas, 

também, faz um estudo amplo sobre as concepções de função. 

Os dados do Quadro 1 ajudam a compreender as diferentes concepções 

atribuídas à função em uma escala cronológica. Percebemos que, mesmo em 

períodos de tempo diferenciados as concepções em determinados momentos 

voltavam a se repetir, como notamos na última metade do século XVI, cuja 

concepção de dependência arbitrária era a mesma de Euler, Condorcet e Lacroix. 

Esta mesma relação pode ser percebida no século XVII, quando a concepção de 

correspondência passa a ser observada por Dirichelet, Hankel, Dedekind e 

Bourbaki. 
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Ano Matemático Concepção 

1637 Descartes Equação em x e y que mostra dependência. 

1670 Newton Quantidades relacionadas; fluentes expressas analiticamente. 

1673 Leibniz Relação, quantidades geométricas que dependem de um ponto 

da curva, máquina. 

1718 Jean Bernoulli Relação entre grandezas variáveis. 

1748 Euler Expressão analítica. 

1755 Euler Dependência arbitrária. 

1778 Condorcet Dependência arbitrária. 

1797 Lacroix Dependência arbitrária. 

1797 Lagrange Expressão de cálculo, expressão analítica. 

1821 Cauchy Resultado de operações feitas sobre uma ou várias quantidades 

constantes e variáveis. 

1822 Fourier Série trigonométrica; seqüência de valores; ordenadas não 

sujeitas a uma lei comum. 

1834 Lobatchevsky Expressão analítica; condição para testar os números, 

dependência arbitrária. 

1837 Dirichelet Correspondência: para cada valor de x (abscissa), um único valor 

de y (ordenada); função definida por partes. 

1870 Hankel Para cada valor de x em um certo intervalo, corresponde um valor 

bem definido de y; não é necessária uma mesma lei para todo o 

intervalo; y não precisa ser definido por uma expressão 

matemática explicita em x. 

1888 Dedekind Correspondência entre elementos de dois conjuntos, obedecendo 

a uma determinada lei. 

 Cantor Subconjunto de um produto cartesiano, obedecendo duas 

condições. 

1939 Bourbaki Correspondência entre elementos de dois conjuntos, obedecendo 

a duas condições. 

Quadro 1. Síntese das concepções de função. 
Fonte: Adaptado de Rossini (2006, p. 54) 

 

Para este trabalho, a compreensão sobre o conceito de função foi se 

desenvolvendo ao longo do tempo, e é essencial para que possamos fazer uma 

abordagem que permita a investigação por parte dos estudantes, levando à 

construção do conceito. 
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Desta forma, as diversas atividades desta tese buscam trabalhar o tema 

função de maneira diversificada. O sistema de coordenadas que, nesta tese, é 

vislumbrado em uma atividade, envolvendo o trabalho com o plano cartesiano, 

busca verificar como os alunos representam um ponto. Esta representação que 

tem origem no trabalho conhecido como latitude das formas, desenvolvido por 

Oresme, culmina na modernidade com o chamado plano cartesiano, usado 

amplamente nos dias atuais para as mais diversas aplicações. 

Nesta tese a ideia de Dirichelet de funções por partes é trabalhada na 

Atividade 4. Nesta atividade, são estudadas funções definidas por várias 

sentenças, seu objetivo é verificar se o aluno consegue compreender que, nestas 

situações, temos uma única função, mas, com expressões diferenciadas para 

determinados intervalos do domínio. 

As discussões de Dedekind sobre a correspondência entre elementos de 

dois conjuntos, obedecendo a uma determinada lei, também, é tratada nesta tese 

em uma das atividades, bem como a ideia de função como máquina é recuperada 

na atividade 3. 

Entendemos que o estudo histórico do desenvolvimento do conceito de 

função é pertinente, pois traz à tona em nossa análise preliminar as dificuldades 

históricas a respeito desse conteúdo. Isto nos permitiu avaliar quais tipos de 

abordagem poderíamos fazer nas atividades com os estudantes. 

 

 

2.2  MAPAS CONCEITUAIS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Os trabalhos que tratam de mapas conceituais, são vários, cuja aplicação 

em diversas áreas do saber é bastante acentuada na atualidade. No entanto, é 

preciso compreender o que efetivamente são mapas conceituais. Muitas 

definições podem ser dadas sobre esta terminologia. No entanto, para nosso 

trabalho, usamos a feita por Novak (2003) que situa o mapa conceitual, como 

uma ferramenta capaz de organizar e representar o conhecimento. Estes são a 

representação gráfica de um conjunto de conceitos, interligados por frases de 

ligação, tornando evidentes as relações ali construídas.  
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Estes conceitos podem aparecer dentro de retângulos ou círculos em nós 

ou nodos do mapa. Já as frases de ligação, são os arcos que unem os 

conceitos. O Mapa 1 que representa um mapa conceitual sobre a noção de 

função quadrática, demonstra estes elementos de maneira destacada pelas 

autoformas explicativas. Este mapa foi construído por um estudante do curso de 

Ciência da Computação em uma das atividades aplicadas durante o desenvolver 

desta tese. 

 

 
Mapa 1. Mapa Conceitual sobre Função Quadrática. 
Fonte: Aluno Vinicius que participou do Experimento 

 

Nesta tese, vale ressaltar quando nos referirmos ao termo conceito 

associado a algum mapa, será feita uma referência ao que está contido nos nós 

ou nodos dos mapas conceituais. Ainda que o conteúdo desses nodos não 

determine necessariamente um conceito, para efeito de terminologia, esta tese se 

referir-se-á a conceito, como sendo as informações contidas nos nodos.  

Entendemos que isto é importante, pois, de maneira geral percebemos que 

uma definição do que é um conceito é ampla e não caberia nesta tese. No 

entanto, usamos como definição de conceito a empregada por Vergnaud (1996) 

que argumenta que um conceito não pode ser reduzido a uma definição, 
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especialmente, quando nos referimos a conceito no contexto educacional, cuja 

aprendizagem e o seu ensino são os focos de trabalho.  

Para Vergnaud (1996), um conceito vai adquirir um determinado sentido 

para um aluno por meio das situações e problemas a resolver.  

Percebemos então que uma estrutura gráfica que vai explorar determinado 

tema não terá necessariamente um conceito sempre se relacionando com outro, 

como preconiza a teoria dos mapas conceituais. Assim a simples representação 

textual não exprime todo o conceito, e sim uma percepção momentânea de parte 

daquele conceito.  

Tomando como exemplo o Mapa 1, aparece em sua parte inferior esquerda 

o conceito “Y”, ainda que saibamos que “Y” não é um conceito matemático, 

utilizaremos a terminologia de conceito para referenciar o que foi construído no 

mapa. Então, em alguns momentos desta tese será comum encontrar expressões 

do tipo: o conceito y. Este esclarecimento torna-se necessário, para que o leitor 

compreenda de maneira clara o que está sendo chamado de conceito, pois, 

nestas situações, será apenas a expressão contida nos nós ou nodos do mapa. 

Quando dois ou mais conceitos são interligados por uma frase de ligação, 

criando uma unidade semântica ocorre o aparecimento de uma proposição. Por 

exemplo, no Mapa 1, se tomarmos o conceito mais geral, que é funções 

quadráticas associado aos conceitos raízes, gráfico e eixo x, interligados pelas 

frases de ligação “têm”, “que determinam onde o” e “corta o”, chegaremos à 

proposição “Funções quadráticas têm raízes que determinam onde o gráfico 

corta o eixo x”, assim como percebemos outras proposições no mesmo mapa. 

Para Novak e Gowin (1984) o eixo vertical pode representar um modelo 

hierárquico para os conceitos, nos quais os mais gerais ou inclusivos aparecem 

na parte superior e os mais específicos, nas partes inferiores. Todavia, existem 

abordagens que discutem que os mapas conceituais cíclicos, não hierárquicos, 

podem ser em determinadas situações eficazes para uma representação mais 

dinâmica do conhecimento, permitindo maior flexibilidade de representação. 

Priorizaremos, então, os trabalhos que especificamente foram aplicados à 

Matemática. 
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O primeiro que será descrito, foi desenvolvido por Williams (1998) e teve 

como foco trabalhar os mapas conceituais, como elementos de avaliação da 

compreensão de conceitos. Em particular, neste trabalho, os mapas foram usados 

para comparar os conhecimentos de função que os alunos de turmas de Cálculo 

possuíam, com mapas desenvolvidos por professores com PhD em Matemática 

que foram chamados de “experts’ maps”. O grupo estudado era composto por 

distintos tipos de estudantes com históricos também diferenciados. Metade deles 

era oriunda de classes tradicionais do quinto ano de Cálculo, e a outra parte de 

cursos não tradicionais que tinham como foco o uso de modelagem e tecnologia. 

Os estudantes envolvidos nesta intervenção desenharam seus mapas à 

mão livre, sem o auxílio de uma ferramenta computacional. Inicialmente, 

trabalharam com mapas para descrever o conceito de “função”.  

A metodologia usada por Williams (1998) Priorizou, no início, a 

apresentação de mapas com diferentes possibilidades de estruturas que 

poderiam ser feitos pelos estudantes, mas todas com a utilização de rótulos para 

as conexões entre os conceitos.  

Para realizar a análise, Williams (1998, p. 416) afirma que: “I looked at the 

maps as integrated wholes and searched for differences between the two student 

groups and between the experts and the students.”3 Como seu foco era a análise 

comparativa entre os mapas dos distintos grupos de estudantes e, entre estes e 

os experts, a autora optou por olhar o mapa de maneira integrada, na busca de 

semelhanças e diferenças. 

Nesta análise, Williams (1998) destaca dois pontos: o primeiro, estava 

relacionado com o fato de que os conceitos e as proposições eram triviais ou 

irrelevantes nos mapas de ambos os grupos de estudantes, já o segundo ponto, 

estava relacionado com o fato de que os mapas dos estudantes, normalmente, 

apresentavam uma natureza algorítmica, sobretudo dos estudantes do modelo de 

classes tradicionais que refletiam muito de seus passos por meio de um 

procedimento. Outra observação retirada em relação aos mapas dos estudantes, 

relaciona-se com as pontes de ligação entre os conceitos localizados em ramos 

____________ 
3 Eu olhei para os mapas como um todo integrado e procurei por diferenças entre os dois grupos de 

estudantes e entre os especialistas e os estudantes 



 51 

diferentes do mapa (cross-links). Enquanto os mapas dos experts eram 

extremamente ricos em cross-links, nos dos estudantes estes não se 

evidenciaram. 

Vale ressaltar que os experts quando foram convidados a desenhar seus 

mapas, foram instruídos a construí-los, baseados nos conceitos considerados 

importantes que os estudantes conhecem ao final do quinto ano de Cálculo. Nos 

mapas dos experts, houve homogeneidade muito maior do que nos dos 

estudantes. Além disso, nos mapas dos experts, não se evidenciou a natureza 

algorítmica encontrada nos trabalhos dos estudantes, estes eram muito mais 

cheios de propriedades, classes de funções e grupos de categorias. 

O trabalho de Williams (1998) conclui que os mapas conceituais podem 

indicar diferenças na compreensão dos conceitos entre os estudantes e os 

especialistas. Além disso, suas conclusões definem que os mapas são muito 

importantes para compreensão de conceitos e vê-los como ferramentas úteis para 

os pesquisadores da Educação Matemática. 

A forma que Williams (1998) conduziu seu trabalho difere essencialmente 

da proposta desta tese. A construção dos mapas no experimento feito por 

Williams (1998) era manual; nesta tese, os estudantes usam um software 

especifico para a construção desses mapas. Sob nossa ótica, isto oferece uma 

dinâmica completamente diferente ao trabalho, graças à plasticidade permitida 

pela construção digital. Além disso, o experimento feito por Williams (1998) 

prioriza um processo comparativo entre os mapas dos estudantes e os 

desenvolvidos por especialistas. Em nosso caso isto, não ocorre. Analisamos os 

mapas procurando ver quais estratégias metacognitivas os estudantes mobilizam 

durante sua construção. 

Outro trabalho, desenvolvido por McGowen e Tall (1999), trata do alto 

desempenho versus baixo desempenho de estudantes de álgebra no 

desenvolvimento cognitivo em relação ao conceito de função. Neste trabalho, os 

autores enfatizam o emprego de mapas conceituais para documentar como os 

estudantes constroem, organizam e reconstroem seus conhecimentos a respeito 

de função. A intervenção durou 16 semanas em um curso de álgebra, no qual os 

alunos eram convidados a construir mapas que começassem com o conceito de 
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função que foram feitos em três momentos com um intervalo de 5 semanas entre 

cada um deles. Os estudantes foram avisados que deveriam usar Post-it para 

tomar nota da movimentação dos itens em seu mapa, antes que eles 

desenhassem sua versão final e, a cada momento de construção do mapa, era 

dada a oportunidade deles reverem o mesmo e finalizarem-no em uma semana, 

sem determinar qualquer tipo de preferência sobre sua estrutura. 

Esta abordagem feita por McGowen e Tall (1999) aproxima-se da nossa, 

visto que também usamos os mapas conceituais para documentar como os 

estudantes constroem, organizam e reconstroem seus conhecimentos sobre 

função. Contudo, além disso, também observamos como a metacognição foi 

usada nesse processo. 

Para analisar os dados no experimento de McGowen e Tall (1999), os 

estudantes foram separados em dois grupos de quatro elementos cada. Um dos 

grupos era composto pelos que obtiveram maior sucesso na construção dos 

mapas e o outro pelos que obtiveram menos sucesso. Segundo McGowen e Tall 

(1999), a seleção dos estudantes baseou-se no pré-teste, no pós-teste e no 

exame final. Os autores citados, para realizar a análise, criaram uma técnica 

pictórica para documentar as mudanças ocorridas nos três mapas construídos por 

estudante. Eles denominaram esta técnica de Diagrama Esquemático, que é 

capaz de mostrar como um estudante construiu o primeiro mapa conceitual e os 

mapas subsequentes, mantendo alguns elementos antigos, reorganizando e 

introduzindo novos elementos. 

Nesta tese, usamos de maneira digital, este tipo de observação; que é 

importante para esclarecer se determinada estratégia metacognitiva foi usada ou 

não durante a construção dos mapas. A diferença do Diagrama Esquemático 

usado por McGowen e Tall (1999) e nossa abordagem está no fato de que, nesta 

tese, as ferramentas existentes no software permitem que avaliemos as 

construções anteriores com as posteriores de maneira bastante simples. 

McGowen e Tall (1999) relatam que os estudantes que obtiveram mais 

sucesso na construção dos mapas, tiveram diagramas esquemáticos que 

revelaram que, ao construir os dois mapas subsequentes ao primeiro, eles 

adicionaram novos elementos à estrutura antiga que gradualmente, foi crescendo 
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em complexidade. Ao contrário, os estudantes com um mau desempenho na 

construção dos mapas, mostraram pouco crescimento construtivo em relação ao 

primeiro mapa e, por muitas vezes, construíam um novo mapa a cada ocasião, ou 

seja, uma nova estrutura esquemática era gerada a cada mapa, revelando, desta 

forma, que não havia nenhuma retenção ao longo do processo.  

Em consonância com isto, entendemos que os estudantes que em nosso 

experimento mobilizam estratégias metacognitivas mais avançadas seguem o 

mesmo padrão de construção relatado por McGowen e Tall (1999). Eles mantêm 

a estrutura antiga e vão corrigindo e acrescentando novos elementos com base 

nas reflexões que realizam.  

Finalizando, McGowen e Tall (1999) concluíram que existe uma grande 

divergência na qualidade dos processos de pensamento; assim, aqueles com 

altos resultados mostram um nível de pensamento flexível, usam várias formas de 

representação e constroem ricos quadros conceituais, onde os conceitos 

ancorados são desenvolvidos com sofisticação. Em contrapartida, aqueles que 

tiveram um baixo resultado, revelaram que possuíam poucos conceitos estáveis, 

com quadros teóricos com poucos elementos estáveis. 

Doerr e Bowers (1999) desenvolveram uma pesquisa, na qual os mapas 

conceituais foram usados como uma ferramenta para que os professores, em 

formação, pudessem expressar suas ideias a respeito do conceito de função. Os 

mapas foram feitos individualmente antes e depois de um curso com várias 

sequências, instrutivas elaboradas para desafiar o conhecimento existente sobre 

o conceito de função nesses professores, bem como suscitar novas formas de 

abordagem do assunto. 

As tarefas eram propostas de modo aberto e os professores ficavam livres 

para construir os mapas da maneira que lhes parecia mais razoável. A análise 

dos dados foi feita de maneira qualitativa em três fases. Na primeira, a estrutura 

global e as principais características centrais foram identificadas nos mapas do 

pré-curso. Na fase seguinte, estes mapas foram comparados e na última fase, a 

análise foi focada explicitamente nas diferenças individuais entre os mapas do 

pré-curso e do pós-curso. 
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Entre os elementos identificados na análise dos mapas, Doerr e Bowers 

(1999) notaram que os mapas do pré-curso eram estruturalmente de dois tipos: o 

primeiro, tinha uma ideia central que frequentemente era “função”, com um 

grande número de subconceitos relacionados diretamente ao conceito principal, 

mas, com pouca inter-relação entre os subconceitos, ou seja, poucos “cross-

links”. O segundo tipo, na maioria, era uma teia não estruturada de vários 

agrupamentos ligados ao conceito de função. Este tipo de construção de mapa 

traz à tona a ideia de conceito defendida por Vergnaud (1999), já especificada 

neste trabalho, intensificando nosso ponto de vista que nos mapas conceituais 

podem aparecer normalmente um conceito mais amplo, e vários subconceitos ou 

ideias associados ao conceito mais geral.  

Nos mapas desenvolvidos no experimento de Doerr e Bowers (1999), 

notamos que nenhum apresentou uma estrutura organizada hierarquicamente de 

cima para baixo. Para os autores, isto é resultado de uma exposição de 

ilustrações de mapas baseados em rede (web-maps), feita em classe e que pode 

ter influenciado o processo de construção dos mapas subsequentes. 

Os mapas do pós-curso mostraram, segundo Doerr e Bowers (1999), 

trocas significativas em relação aos mapas iniciais, pois estes apresentavam uma 

estrutura mais baseada em rede com um alto grau de interconectividade e um 

largo número de subconceitos e mais relações estruturadas entre estes 

subconceitos. 

Algumas observações feitas pelos autores, em relação aos conteúdos dos 

mapas, nos parecem importante para análise. Nos mapas iniciais, praticamente 

todos os 11 participantes da pesquisa consideraram algumas ideias sobre 

múltiplas representações para função, contudo estas representações não 

estavam ligadas umas às outras. Já nos mapas finais, em grande parte deles, as 

relações entre estas diferentes representações vêm à tona.  

Para Doerr e Bowers (1999), uma das principais mudanças notadas entre 

os mapas iniciais e os finais, está relacionada com as estratégias de ensino e 

aprendizagem de funções. Apenas um professor preocupou-se com este aspecto 

no mapa inicial, ainda assim com dois nodos simples, relacionando estratégias 

pedagógicas e a compreensão dos estudantes. Nos mapas finais, nove dos onze 
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professores preocuparam-se em adicionar vários nodos, relacionando o ensino de 

funções e o aprendizado deste assunto aos estudantes.  Isto revela que, antes do 

curso, as visões dos professores sobre conceito de função eram fortemente 

desconectadas de qualquer estratégia pedagógica, caminhos de aprendizagem 

ou obstáculos que os alunos pudessem encontrar.  

Mais uma vez nosso trabalho difere da abordagem adotada por Doerr e 

Bowers (1999). Em primeiro lugar, o experimento deles trabalhava 

especificamente com professores em formação, e o nosso tinha como público 

alunos ingressantes do curso de Ciência da Computação. Ainda mais, as 

intervenções que ocorriam, eram no intuito de suscitar novas maneiras de tratar o 

assunto de função. Nosso experimento não teve esta preocupação, visto que não 

trabalhava com formação de professores. 

Em um estudo longitudinal, de professores em formação inicial, sobre o 

desenvolvimento conceitual em Matemática, Grevholm (2000a; 2000b) usou 

mapas conceituais de diversas maneiras para encontrar conceitos fundamentais, 

para investigar as repostas dos estudantes em questionários e entrevistas, bem 

como para que estes expressassem a estrutura atual que possuem de um 

conceito. 

Neste estudo, os professores desenharam mapas conceituais para ilustrar 

os conceitos de equação e de função em três ocasiões. O primeiro mapa 

conceitual era construído, freqüentemente, em conjunto com algum colega, já os 

segundo e terceiro mapas foram feitos individualmente.  

Segundo Grevholm (2000b), os mapas conceituais foram analisados de um 

modo qualitativo para descrever como mudavam com o passar do tempo. A 

autora conclui que o conhecimento a respeito das estruturas conceituais dos 

estudantes, obtidas a partir dos mapas, é muito mais rico do que se poderia obter 

por meio de um questionário ou entrevista. A mesma, também, expressa que os 

mapas conceituais dão valiosas informações sobre o desenvolvimento conceitual 

dos estudantes, sendo possível ver com os mapas que tipos de mudanças 

ocorrem na estrutura conceitual, como as imagens de conceitos individuais se 

desenvolvem e onde o estudante apresenta alguma deficiência na estrutura 

conceitual para se explorar. 
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Outra pesquisa tem uma abordagem bem diferenciada. O trabalho de 

Hansson (2004) pode ser considerado como uma representação não ortodoxa 

dos mapas conceituais, pois segue um padrão de construção diferente daquele 

proposto por Novak (1984). Hansson (2004) utiliza declarações matemáticas 

como palavras-chave colocadas na parte superior do mapa. Em seu trabalho, 

usou as declarações 5y x= +  e 2y x=  para, a partir destas, descobrir quais 

conceitos estão envolvidos com estas declarações. Em um trabalho tradicional 

com mapas, normalmente, o conceito mais amplo, geral e inclusivo é colocado no 

topo do mapa e os conceitos menos inclusivos e mais específicos apareceram 

nos níveis inferiores. Nesta abordagem, uma declaração 5y x= +  poderia 

aparecer em um mapa como uma exemplificação de uma equação da reta. 

Segundo Hansson (2004), o objetivo principal do trabalho foi o de investigar 

e descrever como o entendimento e o conhecimento do conceito de função por 

parte de professores em formação podem ser revelados com base no uso de 

mapas conceituais apoiados no uso de declarações matemáticas do tipo 5y x= +  

e 2y x= . 

Vimos aqui algumas pesquisas sobre a aplicação de mapas conceituais no 

ensino de Matemática e percebemos que, em todas as aqui relatadas, nenhuma 

delas fez um estudo dos mapas conceituais e o desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas a partir do estudo do conceito de função. Desse modo, é isso que 

incentiva a realização deste trabalho, buscando preencher uma lacuna percebida 

nas pesquisas acadêmicas sobre os mapas conceituais no ensino da Matemática. 

Em grande parte das pesquisas realizadas, percebemos que os trabalhos centram 

a atenção em analisar como os mapas conceituais permitem uma melhor 

estruturação de um conceito e suas relações, bem como usam os mapas 

conceituais como elementos de avaliação do processo de aprendizagem. 

A abordagem proposta nesta tese traz à tona algo até então não visto nos 

trabalhos consultados. O uso primeiramente de mapas conceituais digitais em um 

ambiente de atividades, pensado sob a ótica de desenvolver o caráter 

investigativo do estudante, permitido pela Teoria das Situações Didáticas, e 

analisando como as estratégias metacognitivas são mobilizadas na construção 

desses mapas.  
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Assim sendo, passamos a descrever como a metacognição pode ser usada 

no processo de ensino. Alguns trabalhos então são relatados para subsidiar o 

entendimento do que vem a ser metacognição, bem como para situar como nossa 

pesquisa insere-se dentro do contexto das pesquisas atuais. 

 

 
2.3  METACOGNIÇÃO 

 

Durante muito tempo, as pesquisas centraram a atenção nos aspectos 

motivacionais e nos processos cognitivos, para estudar o processo de 

aprendizagem. Apesar dos grandes avanços nestas áreas, interferir positivamente 

no processo de aprendizagem não é uma tarefa simples, nem usual.  

Neste sentido, os trabalhos iniciados sobretudo por Flavell na década de 

1970 começaram a estudar outra via, para além dos processos cognitivos, a 

metacognição, que é entendida como o conhecimento que o individuo tem de seu 

próprio processo cognitivo. Para Flavell metacognição é: 

A metacognição está relacionada ao conhecimento que se tem 
dos próprios processos cognitivos, de seus produtos e de tudo 
que eles tocam, por exemplo, as propriedades pertinentes a 
aprendizagem da informação e dos dados [...] A metacognição 
relaciona-se a outras coisas, à avaliação ativa, à regulação e à 
organização desses processos em função dos objetos cognitivos 
ou dos dados sobre os quais eles se aplicam, habitualmente para 
servir a uma meta ou a um objetivo concreto. (FLAVELL, 1976, p. 
232) 

 
Apoiados nesta definição, conseguimos identificar três pontos importantes: 

o primeiro, relaciona a noção de metacognição ao conhecimento dos próprios 

processos cognitivos; o segundo, vincula a metacognição ao conhecimento 

necessário para aperfeiçoar a aprendizagem e, o terceiro, está vinculado à 

regulação, ou seja, a metacognição como instrumento capaz de regular e 

reestruturar os processos cognitivos. 

Em realidade, os estudos relacionados com metacognição iniciaram-se 

antes de Flavell ter cunhado o termo. Assim o estudo de Wilson (1997) destaca 

que os trabalhos em relação à metacognição já foram identificados nos estudos 

de Dewey, em 1933. Wilson (1997, p. 4) afirma que: “Embora não tenha utilizado 

a palavra metacognição, Dewey falava de ‘autoconsciência reflexiva’: a 
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importância da consideração ativa, persistente e cuidadosa das crenças e 

conhecimentos” 

Na área da Matemática, antes dos trabalhos de Flavell, Polya (1957) 

sugeriu o treinamento dos estudantes para o desenvolvimento do que nós hoje 

chamamos de metacognição. Assim, os alunos deveriam ser preparados para 

pensar a respeito do problema antes da sua resolução, planejar a solução, 

implementar a solução e avaliar a solução escolhida. No livro de sua autoria, ‘How 

to solve it?4’ Polya (1957) apresenta vários exemplos de como utilizar estratégias 

heurísticas nas aulas de Matemática, embora tenha usado uma terminologia 

diferente, ele se referenciava ao que hoje denominamos de treinamento 

metacognitivo. 

Para Mevarech e Fridkin (2006), a partir de 1990, as pesquisas em torno da 

metacognição começaram a focar sua estrutura e seus componentes específicos. 

Schraw e Denison (apud Mevarech e Fridkin, 2006), por exemplo, estabeleceram 

dois fatores de estudo, com quatro níveis de escalas de metacognição para cada 

um deles: 

a) Fator 1 – Conhecimento da Cognição: Relaciona-se com o 

conhecimento que o individuo possui sobre seus processos cognitivos. 

Está referenciado ao declarativo (“o quê?”), ao procedural (‘como?’) e 

ao condicional (‘quando’ e ‘por que’), conhecer. 

b) Fator 2 – Regulação da Cognição: Referencia-se ao planejamento, 

monitoração, correção, avaliação e gerenciamento da informação.  

Nesta linha de pensamento, Noël também postula que metacognição 

consiste na tomada de consciência, julgamento e regulação: 

A metacognição é um processo mental cujo objeto é uma 
atividade cognitiva, seja um conjunto de atividades cognitivas que 
o sujeito irá efetuar ou está efetuando, seja um produto mental 
dessas atividades cognitivas. A metacognição pode conduzir a um 
julgamento (habitualmente não expressado) sobre a qualidade das 
atividades mentais em questão ou do seu produto e, 
eventualmente a uma decisão de modificar a atividade cognitiva, 
seu produto ou mesmo a situação que a suscitou. (NOËL, 1997, p. 
19) 
 

____________ 
4 Como resolver isto? Tradução do autor. 
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Para Noël (1997), existem três aspectos importantes, vistos como etapas 

na metacognição: 

1. Tomada de Consciência – Está vinculada ao processo mental 

propriamente dito, compreende a consciência que o individuo tem das 

atividades cognitivas por ele realizadas ou dos produtos mentais 

advindos destas atividades. Esta etapa, normalmente, é identificada 

pela explicação por parte do sujeito de seus processos mentais. 

2. Julgamento Metacognitivo – Consiste no julgamento, expresso 

explicitamente ou não realizado pelo sujeito sobre suas atividades 

cognitivas. 

3. Decisão Metacognitiva – Dependente do julgamento metacognitivo, é a 

decisão de poder modificar ou não suas atividades cognitivas. É 

dependente necessariamente de um julgamento metacognitivo anterior. 

 

 

 
Figura 2. Processo Cognitivo. 

Fonte: Murad (2005, p. 18). Legenda: MC = Metacognitivo 
 

A Figura 2 ilustra o processo cognitivo, pois quando uma situação é 

apresentada ao sujeito, esta vai iniciar uma atividade cognitiva que resultará em 

um produto mental. Contudo, conforme se vê na Figura 2, esta atividade cognitiva 

depende da estruturação do processo metacognitivo com base nas etapas de 

Tomada de consciência, Julgamento metacognitivo e Decisão metacognitiva. 

Frente às diversas definições e à grande abrangência de aspectos 

envolvidos no estudo da metacognição, Flavell (1979) elaborou um modelo do 

Atividade(s) 

Cognitiva(s) 

                                       Metacognição 

 

 

 

 

Tomada de consciência        Julgamento MC        Decisão MC 
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ao sujeito 
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monitoramento cognitivo. Neste modelo, ele acredita que a monitoração entre 

uma variedade larga de empreendimentos cognitivos, ocorre com base nas ações 

e interações entre quatro grupos de fenômenos, assim, distribuídos: 

1. Conhecimento Metacognitivo – Está associado a uma parte do 

conhecimento como um todo que o individuo possui, que foi sendo 

construído e acumulado pela experiência e dos significados atribuídos 

por ele a tarefas, objetivos, ações e experiências. Segundo Ferreira 

(2003), o desenvolvimento do conhecimento metacognitivo pode facilitar 

a transferência de estratégias de uma atividade para outra, permitindo 

selecionar, avaliar e relembrar a melhor estratégia, de acordo com o 

objetivo da atividade. Consiste basicamente do conhecimento ou 

crenças sobre quais fatores ou variáveis agem e interagem e de que 

maneira afetam o curso e o resultado dos empreendimentos cognitivos; 

2. Experiências Metacognitiva – As experiências metacognitivas estão 

relacionadas com a consciência cognitiva e afetiva com algum esforço 

intelectual. Por exemplo, a sensação de angústia ao perceber que não 

consegue compreender o significado de determinado objeto de estudo, 

revela-se como uma experiência metacognitiva; 

3. Objetivos ou Tarefas a atingir;  

4. Ações ou Estratégias – Estão relacionadas ao fato do individuo ser 

capaz de usar seus recursos cognitivos para poder avaliar, monitorar e 

julgar seu desempenho em relação a um determinado objetivo a ser 

alcançado. 

 
Os quatro grupos não ocorrem necessariamente de maneira linear. Em 

verdade, a ocorrência de algum destes não implica necessariamente a 

dependência do outro. O sujeito, por exemplo, pode ter a consciência de que não 

compreende determinado assunto, e não tomar nenhuma ação para regular a 

situação. 

No trabalho realizado por Mevarech e Fridkin (2006), foi feito um estudo 

detalhado sobre os efeitos da aplicação de um método instrucional metacognitivo 

chamado IMPROVE em 81 estudantes do curso “pre-college”, em Matemática. Os 
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estudantes foram divididos em dois grupos, um de controle e outro experimental, 

ambos foram submetidos aos mesmos assuntos, às mesmas questões, ao 

mesmo professor, só que o grupo experimental usou o treinamento metacognitivo 

IMPROVE. O metodo IMPROVE é um acrônimo para os seguintes passos: 

− Introduce New concepts (Introduzindo novos conceitos) 

− Meta-cognitive questioning, (Questionamento metacognitivo) 

− Practicing, (Praticando) 

− Reviewing, (Revisando) 

− Obtaining Mastery, (Obtendo o domínio) 

− Verification, and   

− Enrichment and remedial. (Verificação, enriquecimento e reparação) 

 

Os resultados encontrados na pesquisa demonstraram claramente que os 

estudantes que foram submetidos ao treinamento metacognitivo tiveram um 

desempenho superior aos do grupo de controle. Como ambos os grupos tiveram 

as mesmas condições, exceto no que se refere ao IMPROVE, os pesquisadores 

concluíram que o diferencial foi em razão da aplicação das estratégias 

metacognitivas. 

Segundo Mevarech e Fridkin (2006) estes resultados estão em 

consonância com os encontrados por Schonfeld (1985) que demonstrou as 

mudanças ocorridas em estudantes universitários sobre a aplicação de um 

método instrucional metacognitivo. 

Em caminho similar ao traçado por Mevarech e Fridkin (2006) e Schonfeld 

(1985), Oladunni (1998), também, adota a proposta de grupo de controle e grupo 

experimental. Seu trabalho procurou estudar os efeitos da aplicação de duas 

técnicas de resolução de problemas, a MPST (Metacogitive Problem Solving 

Technique) e a HPST (Heuristic Problem Solving Technique) na resolução por 

parte dos estudantes de problemas computacionais matemáticos. Ambas as 

técnicas têm passos próprios a serem seguidos. A MPST foi adaptada do trabalho 

de Schoenfeld (1985), o Managerial Problem Solving Model. A técnica MPST 

envolve seis etapas, a saber: 
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(1) Identificar o problema; 

(2) Interpretar os símbolos, signos, conceitos, etc; 

(3) Formar um diagrama ou modelo; 

(4) Escolher uma técnica de solução apropriada; 

(5) Resolver, usando a técnica conscientemente escolhida; 

(6) Verificar se a solução é satisfatória para o problema. 

 

Já a técnica HPST é derivada dos trabalhos de Polya (1957), o General 

Heuristic Problem Solving Procedure, esta técnica diferencia-se de Schonfeld 

(1985) no sentido de que Polya centra sua atenção na descoberta guiada, e 

Schonfeld enfatiza a habilidade de solucionar problemas baseados em um 

método e procedimentos para a resolução. A técnica HPST também é composta 

de fases, neste caso são quatro: 

(1) Entender o problema; 

(2) Planejar um ataque ao problema; 

(3) Implementar o ataque; 

(4) Conferir os resultados. 

 

Nas conclusões de seu trabalho Oladunni (1998), afirma que no processo 

de resolução de problemas é essencial compreender, interpretar, analisar e 

transformar problemas para um nível familiar antes de começar a solucioná-los. 

Logo, os estudantes podem obter resultados melhores se eles aprenderem a 

planejar, regular e escolher procedimentos adequados à situação. 

De forma resumida, podemos nos referenciar à metacognição como sendo 

todos os processos que se relacionam com a cognição, desde os sentimentos que 

são emanados durante uma experiência cognitiva, passando pelo pensar sobre o 

pensamento, avaliar o próprio pensamento até monitorar e regular os próprios 

pensamentos. Neste sentido, frente às pesquisas já realizadas e com dados 

bastante sedimentados, parece-nos importante buscar ferramentas que possam 

alavancar o desenvolvimento das estratégias metacognitivas dos estudantes na 

aprendizagem de Matemática.  
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Em consonância a isto, os experimentos já realizados com mapas 

conceituais, aqui relatados, demonstram que os estudantes necessitam estruturar 

seu pensamento para poder traçar um mapa conceitual sobre certo domínio. Ou 

seja, o gasto cognitivo dos estudantes na construção do mapa é algo, que 

acreditamos, assemelha-se à definição da metacognição. Desta maneira, mostra-

se pertinente o estudo que procura vincular a aplicação da técnica de 

mapeamento conceitual como possibilidade de alavancar os níveis metacognitivos 

dos aprendizes.  

Para este trabalho, usaremos quatro modalidades de metacognição que 

entendemos adequar-se melhor. Estas estratégias metacognitivas estão apoiadas 

nos trabalhos de Flavell (1999). Assim, listamos as seguintes modalidades de 

metacognição: 

1- Experiência metacognitiva; 

2- Conhecimento metacognitivo; 

3- Julgamento metacognitivo; 

4- Decisão metacognitiva. 

 

A experiência metacognitiva está relacionada com algum tipo de esforço 

intelectual. A partir dela, o sujeito tem a noção de que não domina algo em uma 

atividade que deseja compreender. Manifesta-se pela sensação de angústia ao 

perceber que não consegue compreender o significado de determinado objeto de 

estudo. Nos mapas conceituais, identificamos isto nos momentos de tensão 

repetitiva entre conceitos e proposições. Por diversas vezes, o sujeito seleciona 

determinados conceitos ou proposições sem, no entanto avançar na construção 

do mapa conceitual. Evidencia-se aí certa angústia, por parte do mesmo, em 

determinar o direcionamento para algo que aparentemente ele ainda não 

compreende completamente. 

O Conhecimento metacognitivo está relacionado com os momentos em que 

o sujeito, apesar de não expressar suas respostas nos questionários escritos, 

consegue identificá-los no mapa conceitual. Revela o conhecimento do indivíduo 

sobre seu próprio funcionamento cognitivo. 
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O Julgamento cognitivo está associado a ações que revelam ser 

necessário aperfeiçoar a aprendizagem. Esta modalidade de metacognição é 

necessária para que haja a decisão metacognitiva 

Já a decisão metacognitiva está associada à capacidade de realizar 

ajustes, com base em seu julgamento metacognitivo. Isto será evidenciado pelas 

mudanças que ocorrem no mapa após uma reflexão que determinada afirmação 

não está correta ou coerente. 

Assim, é pertinente compreendermos que mapas conceituais digitais 

possuem uma dinâmica diferenciada dos mapas realizados com lápis e papel. A 

plasticidade que o meio digital oferece, permite que na manipulação de mapas aja 

uma possibilidade de regulação bem mais ampla do que a manipulação no papel. 

Isso enfatiza um dos pressupostos deste trabalho que é usar dispositivos 

computacionais para a realização das atividades. Assim sendo é pertinente que 

compreendamos, como estes dispositivos tecnológicos interagem no processo 

educacional moderno. 

 

 

2.4 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, o conhecimento passou a ter um valor 

diferenciado dentro e fora das organizações, da academia e dos ciclos sociais, em 

geral. Ele passa a ser o elemento que determinará o sucesso de uma pessoa 

dentro de um grupo social, e o uso do conhecimento para gerar benefícios às 

organizações ou à sociedade, é o ponto de partida da era da informação. Partindo 

disto, deve-se ter em mente que o grande diferencial da sociedade do 

conhecimento é a capacidade de trabalhar a informação em todo seu dinamismo 

aprendendo mais rápido e melhor. Nesta sociedade, o desenvolvimento do 

conhecimento das pessoas é o principal meio de propiciar os processos de 

mudança. 

Neste contexto o processo educacional também sofre muitas mudanças e 

precisa se adequar para atender às novas necessidades da sociedade. O impacto 

das tecnologias da informação, como elemento de apoio ao aprendizado, 
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demanda um aprimoramento das estruturas educacionais, tanto nos aspectos 

físicos como humanos. O aspecto físico da mudança está relacionado com as 

adequações à utilização dos recursos telemáticos, que embora tenham um custo 

para as organizações, são mais simples de se implementar do que as mudanças 

em termos do comportamento dos educadores. Já o contexto humano da 

mudança, é talvez o mais complexo, pois envolve o processo de adaptação dos 

professores à tecnologia e o estabelecimento de novos métodos que se adequem 

ao contexto tecnológico. 

Se nos detivermos a analisar a vertente ensino e aprendizagem, 

perceberemos que as tecnologias da comunicação têm surgido como o elemento 

potencializador da relação aluno-professor. Estas tecnologias reduziram o tempo 

e comprimiram o espaço das relações sociais. A não localidade e a velocidade 

das transmissões de informação trazem uma configuração relativa para o espaço 

e o tempo, o embricamento dessas duas categorias físicas nunca esteve tão em 

evidência. A entidade espaço-tempo não faz mais parte dos ensaios mentais, e 

sim de uma realidade palpável e de fácil percepção. As consequências da 

compressão do espaço-tempo recaem sobre configuração das práticas de ensino, 

que permitem o estabelecimento de estruturas que facilitem cada vez mais a 

propagação do conhecimento.  

Para Pretto (1996), existe um movimento de aproximação entre as diversas 

indústrias, tais como: equipamentos, eletrônica, informática, telefone, cabos, 

satélite, entretenimento e comunicação, que são responsáveis pelo forte 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da informação. Desta 

maneira, o aprofundamento do movimento de junção é fundamental para o 

desenvolvimento cada vez maior destas tecnologias. Mas, no contexto 

educacional, apesar de toda tecnologia já existente e disponível, ainda se vive em 

um momento transitório, da passagem de um modelo educacional mais 

conservador e não acostumado à utilização dos recursos midiáticos para a 

educação do futuro. Evidentemente, todo processo de mudança é lento e 

pressupõe adequações que devem ser feitas de forma coerente e planejada sem 

ferir as características culturais locais e dentro do poder de ação dos agentes 

propagadores destas novas tecnologias. 
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Segundo Abar e Barbosa (2008), a utilização das tecnologias educacionais 

deve ajudar a educação como um meio e um mecanismo que promovam de 

maneira efetiva a aprendizagem dos estudantes. 

Compreender como as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) 

são vistas no âmbito educacional passa pela compreensão de como os 

computadores reorganizam o pensamento humano. Um dos trabalhos que discute 

bem este aspecto é o artigo de Tikhomirov (1981) que, na busca de compreender 

como os computadores interferem no processo de cognição humana, cita três 

teorias que ainda podem ser consideradas atuais. 

O primeiro aspecto, ou a primeira teoria de Tikhomirov (1981), é a da 

substituição; que considera o computador como máquina que consegue realizar 

mais tarefas em menos tempo e com uma margem de erro muito menor. Daí, o 

nome de substituição, pois a teoria supõe que o computador pode facilmente 

substituir o ser humano.  

Contudo, segundo Borba (2007), a teoria não considera que o homem tem 

processos complexos envolvidos na elaboração e resolução de problemas, que 

não seguem o mesmo padrão de solução dos computadores e que consideram os 

aspectos socioculturais que enfatizam e dão dimensões diferenciadas aos 

problemas. 

Tikhomirov (1981) utiliza como segunda teoria, a da suplementação, que 

defende que o computador complementa o ser humano. Nesta visão, o 

computador entra como um elemento que resolve alguns problemas que, 

normalmente, seriam de soluções complicadas para o homem. Esta teoria está 

baseada na teoria da informação, pois entende que o pensar humano pode ser 

compartimentalizado em pequenas partes. Logo, o computador poderia resolver 

algumas partes, e o homem resolveria outras. Todavia, esta teoria não considera 

que o processo de solução de uma situação precisa considerar os aspectos 

globais do problema. 

Para Borba (2007), estas teorias não consideram outros elementos 

importantes para a cognição humana, tais como, a oralidade, a escrita e a 

informática. 
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A terceira linha teórica apresentada por Tikhomirov (1981) é a teoria da 

reorganização que compreende que a Informática exerce um papel próximo à 

linguagem utilizada na teoria Vygotskiniana. Borba (2007) considera que, 

atualmente, podemos estender as ideias de Tikhomirov, ao considerarmos todos 

os processos que são mediados pelas imagens dos computadores, sons e outros 

elementos midiáticos. 

Nos dias atuais, a utilização das TIC, realmente, gera um diferencial muito 

grande para o setor educacional. Contudo, na sociedade do conhecimento não 

basta a tecnologia para o sucesso nos ambientes de aprendizagem escolar.  

Abar afirma que: 

É claro que bons equipamentos e recursos tecnológicos não se 
constituem, por si sós, num ambiente de aprendizagem efetivo – 
cabe a nós criarmos o ambiente que faça uso desses recursos 
com a intenção de favorecer uma aprendizagem efetiva. (ABAR, 
2008, p. 13) 
 

Para a implementação dos recursos das TIC, precisa-se repensar toda a 

estrutura educacional. Kenski afirma que: 

O ensino mediado pelas tecnologias digitais redimensiona os 
papéis de todos os envolvidos no processo educacional. Novos 
procedimentos pedagógicos são exigidos. Em um mundo que 
muda rapidamente, professores procuram auxiliar seus alunos a 
analisar situações complexas e inesperadas; a desenvolver a 
criatividade; a utilizar outros tipos de “racionalidade”: a imaginação 
criadora, a sensibilidade tátil, visual e auditiva, entre outras. 
(KENSKI, 2008, p. 93) 

 

Notadamente, a criatividade e o talento dos docentes na manipulação dos 

recursos tecnológicos determinarão o potencial de uso da tecnologia. Desta 

forma, não devemos esperar que as mudanças centradas exclusivamente nos 

aspectos tecnológicos venham a ter sucesso.  

Para Naisbitt (1999), vivemos em uma Zona Tecnologicamente Intoxicada, 

pois nossa sociedade passa a viver uma relação complicada e, frequentemente, 

paradoxal entre a tecnologia e nossa busca por significado. Nesta sociedade, 

favorecemos as soluções fáceis e cultuamos a tecnologia.  
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Desta forma, podemos presumir que o segredo não está na tecnologia, 

mas, no aspecto cognitivo. Para Mintzberg (2000), os sistemas quando são 

usados para mais do que a simples facilitação do pensamento humano, já que 

não raciocinam, podem dificultar o ato de pensar.  

Neste trabalho, o foco tecnológico permite ao estudante um processo 

investigativo individual, compreendendo a partir de suas respostas quais 

elementos metacognitivos são mobilizados durante a utilização de dispositivos 

computacionais para a criação de mapas conceituais. 

No capitulo seguinte, trazemos o referencial teórico que estrutura esta 

pesquisa, aprofundando os temas fundamentais para a compreensão do trabalho  

em questão. 
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CCCCapítulo apítulo apítulo apítulo 3333    
 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capitulo, discutiremos os elementos centrais da pesquisa, sua 

fundamentação teórica centra-se nos tópicos relacionados a seguir. Para tanto, 

destacaremos a Psicologia Educacional e seu papel nos processos de ensino e 

aprendizagem atuais. Em seguida, será estudada a atividade de mapeamento, 

identificando o que vem a ser a Cartografia Cognitiva e, especificamente, os 

mapas conceituais e o quadro teórico que o subjaz. Por último, fechamos o 

capitulo, estudando como a Teoria das Situações Didáticas funciona e quais suas 

contribuições no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

3.1 A PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

 

A Psicologia Educacional é um ramo da psicologia que está voltada aos 

problemas relacionados com o processo de ensino e aprendizagem de crianças 

ou adultos. Desta forma, tem como objeto de atenção os processos educacionais 

desde o ambiente macroescolar até o microescolar. Envolve o estudo dos 

mecanismos de aprendizagem e domínio das estratégias educacionais usadas no 

contexto escolar. Pode ser, também, denominada como Psicologia da 

Aprendizagem.  
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Os estudos das teorias da aprendizagem abordam dois grandes grupos: as 

teorias do condicionamento e as cognitivistas. As teorias do condicionamento 

enfatizam que a aprendizagem ocorre com base nas consequências 

comportamentais, tendo as condições ambientais como elementos fundamentais 

na aprendizagem. Já as teorias cognitivistas acreditam que a aprendizagem 

ocorre a partir da relação do sujeito com o mundo exterior e influenciam a 

organização cognitiva do indivíduo.  

Conforme Bock (2002), existem três controvérsias entre estas duas 

concepções. A primeira, está relacionada com o que é aprendido e como é 

aprendido. A autora refere que para os teóricos do condicionamento, a 

aprendizagem ocorre baseada nos hábitos, ou seja, aprendemos a partir da 

associação entre um estímulo e uma resposta e prática contínua. Já para os 

cognitivistas, a aprendizagem verifica-se apoiada na relação entre os conceitos e 

da abstração das experiências anteriores. Neste trabalho, abordamos exatamente 

esta postura, entendendo que o conhecimento é construído com base nas sólidas 

relações entre os conceitos relacionados a uma determinada área do saber. 

A segunda controvérsia apresentada por Bock (2002), está relacionada 

com a questão do que mantém o comportamento que foi aprendido. Na ótica dos 

teóricos do condicionamento, o seqüenciamento das respostas mantém o 

comportamento. Bock (2002, p. 116) cita: “São essas diversas respostas que, 

reforçadas (bem sucedidas), preparam a etapa seguinte e mantêm a cadeia de 

respostas, até que o objetivo do comportamento seja atingido”. Em contrapartida, 

para os cognitivistas, o comportamento só pode ser mantido pelos processos 

cerebrais centrais, como a atenção e a memória, que são integradoras dos 

comportamentos. 

A última controvérsia, está relacionada à maneira como uma situação-

problema é solucionada. Os teóricos do condicionamento compreendem que, 

para resolver uma situação problema, nós, normalmente, evocamos elementos 

passados apropriados à nova situação e respondemos com os elementos que o 

novo problema tem em comum com os anteriores. Já os cognitivistas, acreditam 

que somente a experiência anterior com situações semelhantes não garante a 
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solução do problema. A forma de apresentação do problema, segundo os 

cognitivistas, é que determinará o sucesso na sua solução. Bock evidencia isto: 

De acordo com os cognitivistas, o método de apresentação do 
problema permite uma estrutura perceptual que leva ao insght, 
isto é, à compreensão interna das relações essenciais do caso em 
questão. Por exemplo, quando montamos um quebra-cabeças e 
“sacamos” o lugar de uma peça sem termos feito tentativas 
anteriormente. (BOCK, 2002, p. 116) 

 

Este trabalho segue uma linha cognitivista de abordagem em relação a 

aprendizagem. Acreditamos que a simples relação estímulo-resposta não seja 

suficiente para dar conta do processo complexo da aprendizagem. Mais que isso, 

compreendemos que as relações entre os diversos conceitos que envolvem 

determinado saber são essenciais para o amplo domínio de determinada área.  

Em linha com o pensamento dos cognitivistas, Vergnaud que afirma: 

Um conceito não pode ser reduzido a sua definição, pelo menos 
quando nos interessamos pela sua aprendizagem e pelo seu 
ensino. É através das situações e dos problemas a resolver que 
um conceito adquire sentido para a criança. (VERGNAUD, 1996, 
p. 156) 

 

Vergnaud (1996) diferencia as classes de situações, nas quais o sujeito 

dispõe, em seu repertório, em um momento específico de seu desenvolvimento e 

sob algumas circunstâncias das competências para solucionar de maneira 

imediata uma situação. Contra-argumenta que, em determinadas classes de 

situações, o sujeito não tem todas as competências necessárias, ele é obrigado a 

ter um momento para reflexão, exploração, hesitação e tentativas que podem 

conduzir ao êxito ou ao fracasso em certos momentos. 

A esta classe de situações nas quais o sujeito não dispõe de todas as 

competências necessárias, compreendemos que a Teoria das Situações 

Didáticas proposta por Brousseau permite de modo organizado e pensado 

didaticamente que o estudante passe pelos momentos de construção do saber. 

As chamadas fases adidáticas que serão detalhadas, ao longo deste capítulo, 

impulsionam o estudante exatamente a refletir, explorar, conjecturar e validar ou 

não suas hipóteses, com base em um conjunto de atividades pensadas 

exatamente para tal fim. 



 72 

A importância das diferentes situações para compor o processo de 

aprendizagem de determinado saber é enfatizado também por outros autores. 

Fialho (2001) trata da Arquitetura Cognitiva, que é a descrição dos diferentes 

elementos que constituem o sistema cognitivo e suas relações. A Figura 3 ilustra 

as relações do esquema da Arquitetura Cognitiva. Como podemos perceber a 

entrada do sistema cognitivo são as situações. Fialho argumenta que: 

As entradas do sistema cognitivo são as situações. No que nos 
concerne, estas são as informações que são o resultado dos 
tratamentos dos sistemas sensoriais. Estas informações são de 
duas ordens: as de natureza espaço-temporal referentes aos 
objetos e eventos e as de natureza simbólica (lingüísticas ou 
icônicas) que veiculam significados e são interpretadas no interior 
dos sistemas de sinais e do contexto da situação. (FIALHO, 2001, 
p. 63). 

 

 
Figura 3. Esquema da Arquitetura Cognitiva. 

Fonte: Fialho (2001, p. 63) 
 

Os gestos, os movimentos e as produções lingüísticas são a saída do 

sistema. Fialho (2001) ilustra que na saída para as ações, o que existe de 

interessante, são as decisões de ações; e para as produções lingüísticas, são os 

conteúdos que desejamos transmitir. 

Desse modo o autor ilustra que na Arquitetura proposta distingue-se seis 

grandes funções: 
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− conservação das estruturas cognitivas permanentes: 
conhecimentos, crenças; 

− elaboração de decisão de ação para as tarefas; 

− construção das representações (estruturas cognitivas 
transitórias); 

− produção de inferências com fins epistêmicos (representações) 
ou pragmáticos (decisões de ação); 

− construção de conhecimentos; e 

− regulação e controle da atividade. (FIALHO, 2001, p. 64) 
 

Percebemos, então, quer seja na abordagem feita por Vergnaud (1996) ou 

nas funções descritas por Fialho (2001), as ideias de reflexão, ação, monitoração 

e regulação aparecem explicitamente. Estas idéias, além de permitirem que 

tenhamos um forte alinhamento dessas teorias com a Teoria das Situações 

Didáticas, sobretudo nas fases adidáticas, também nos aproximam bastante da 

ideia de metacognição. 

As definições sobre metacognição, como já foi explicitado neste trabalho, 

são muitas. Mas assumimos o que entendemos por metacognição, como a 

capacidade do sujeito monitorar e avaliar seus processos cognitivos. 

A partir dos trabalhos de Flavell (1999), acreditamos que as atividades 

metacognitivas desempenhem um papel importante em diversas atividades 

cognitivas, tais como: a comunicação oral de informações, a compreensão oral, a 

persuasão oral, a compreensão da leitura, a escrita, a atenção, a memória e o 

raciocínio lógico, entre outras.  

Flavell argumenta que: 

Também pode-se dizer que o pensamento operatório-formal 
piagetiano é de natureza metacognitiva, porque envolve pensar 
sobre proposições, hipóteses e possibilidades imaginadas – todos 
objetos cognitivos. (FLAVELL, 1999, p. 126) 
 

O estágio operatório-formal, que é a última fase das construções lógicas, é 

caracterizado pelo sujeito poder deduzir de modo operatório a partir de hipóteses 

não enunciadas verbalmente. Aí, reside a característica metacognitiva do 

pensamento operatório-formal. 
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Apesar das diferentes definições a respeito de Metacognição, a maior parte 

dos trabalhos com metacognição refere-se ao Conhecimento Metacognitivo e ao 

monitoramento e auto regulação metacognitivos. 

Estes elementos foram as bases para o estabelecimento das quatro 

modalidades de metacognição usadas neste trabalho e que foram descritas 

anteriormente. Tanto o Conhecimento Metacognitivo, como a Experiência 

Metacognitiva, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão Metacognitiva, 

pensamos, são estratégias metacognitivas que podem ser ativadas na construção 

de mapas conceituais. 

Sendo assim, no próximo tópico passaremos a discutir o que vem a ser a 

atividade de mapeamento propriamente dita, bem como conheceremos os 

diferentes tipos de mapas e suas respectivas aplicações. 

 
 
3.2  A ATIVIDADE DE MAPEAMENTO 

 

Neste tópico será discutida a atividade de mapeamento, compreendendo 

primeiro toda a evolução da área denominada cartografia cognitiva, com suas 

diversas técnicas de mapeamento. Em seguida, será feito um estudo teórico 

específico sobre as bases do mapeamento conceitual na teoria da Aprendizagem 

Significativa.  

 
 
3.2.1  A Cartografia Cognitiva 

 

Uma das grandes preocupações da sociedade moderna é como gerenciar 

o grande número de informações disponíveis. Com o grande avanço tecnológico 

das últimas décadas, a produção do conhecimento da sociedade cresceu em 

grande escala. Para Okada: 

Embora os seres humanos tenham existido neste planeta por 
talvez dois milhões de anos, a rápida escalada para a civilização 
moderna nos últimos duzentos anos foi possível devido ao fato de 
que o crescimento cientifico é exponencial; isto é, seu ritmo de 
expansão é proporcional ao quanto já é conhecido. Quanto mais 
sabemos, mais rapidamente podemos saber mais. (OKADA, 2008, 
p. 37) 
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Se a sociedade passa a viver um momento de sobrecarga informacional 

muito grande, são necessários que novas formas de estruturação e seleção das 

informações sejam usadas. Okada (2008) sugere que novas estratégias de 

pesquisa e aprendizagem sejam de suma importância para o desenvolvimento de 

habilidades. Os dados do Quadro 2 identificam estas relações. 

 

Cenário Habilidades Estratégias 
Abertura do conhecimento cientifico 
na Web por meio de portais 
acadêmicos, bibliotecas online, 
revistas especializadas eletrônicas, 
repositórios de universidades e 
centro de pesquisas. 

Saber buscar e 
selecionar 
conhecimento na web 
para aplicá-los no 
próprio contexto. 

Mapeamento de fontes 
cientificas. Categorização e 
estruturação de 
conhecimentos de acordo 
com as necessidades de 
pesquisa. 

Grande desenvolvimento de 
recursos tecnológicos, softwares de 
acesso gratuito e fonte aberta na 
web, interfaces simples visando alta 
acessibilidade e usabilidade. 

Saber explorar novos 
recursos tecnológicos, 
identificar as 
vantagens, limitações 
e aplicações. 

Mapeamento de tecnologias, 
sites de download e guias de 
utilização inclusive fontes de 
atualização automática 
(RSSfeeds) 

Diversidade de canais de 
comunicação e grande rapidez na 
circulação de informações digitais 
em diversos formatos e mídias 
(imagem, som e vídeo) 
principalmente na internet. 

Saber utilizar, remixar 
e criar produções 
mais significativas e 
criativas. Saber 
valorizar a própria 
autoria. 

Mapeamento de arquivos 
compartilhados na web 
integrando multimídia 
hipertexto para produções de 
alta qualidade. 

Emergência de uma nova geração 
web (web 2.0) baseada em 
dispositivos interativos em rede 
como wikis, blogs, aplicativos de 
comunicação instantânea e web 
videoconferências. 

Saber construir 
colaborativamente e 
ampliar suas próprias 
redes sociais de 
aprendizagem. 
 

Mapeamento de 
comunidades e redes 
colaborativas para 
desenvolvimento profissional 
e acadêmico. 

Quadro 2. Cartografia Cognitiva – Cenário, habilidades e estratégias. 
Fonte: Adaptado de Okada (2008, p. 37). 

 

Na relação estabelecida no Quadro 2, percebemos que, para cada cenário, 

um conjunto de habilidades e estratégias são traçadas que, para todas as 

estratégias, sempre há um mapeamento.  

Desta forma, cabe-nos entender o que é efetivamente um mapeamento, 

em particular, o que é o mapeamento das redes de conhecimento e como e 

quando os aplicar. Todavia, a noção do que é um mapeamento só fica 

devidamente esclarecida no momento em que entendemos o que é um mapa, 

subentendendo, desta forma, a função do mapeamento. 

Na visão de Harley e Woodward (apud Okada, 2008), os mapas, como uma 

das formas mais antigas de representação e comunicação gráfica, facilitam 

também a compreensão espacial das coisas, conceitos, condições, processos ou 
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eventos no mundo humano. Poderíamos encontrar diversas definições para 

mapas, desde o enfoque cartográfico até definições mais próximas do que é 

discutido nesta tese, que é o mapeamento do conhecimento. 

Nesta linha de visão, dos mapas do conhecimento, concordamos com Lévy 

(1999), quando cita que as representações do tipo cartográficas ganham hoje em 

dia mais importância, por tratarem também a construção de esquemas. Segundo 

o autor, a memória humana é estruturada de tal forma que nós compreendemos e 

retemos bem melhor tudo aquilo que esteja organizado, conforme as relações 

espaciais. 

Para Okada (2008), mapas bem desenhados são uma efetiva fonte de 

comunicação, porque exploram as habilidades da mente para ver relações em 

suas estruturas físicas; permitem a compreensão das complexidades do 

ambiente; reduzem o tempo de procura e revelam relações espaciais que, de 

outra forma, não seriam notadas. 

Para Belluzzo, os mapas têm inúmeras aplicações, a saber: 

− Exploração do que as pessoas sabem, permitindo partir do 
conhecimento existente para a construção do novo; 

− Preparação de documentos escritos ou eletrônicos, mostrando 
relações entre significados, auxiliando nas dificuldades na 
“relação com uma folha em branco”; 

− Extrair significados de textos de documentos impressos ou 
eletrônicos e também das informações existentes na mídia. 
(BELLUZZO, 2006, p. 8) 

 

Para nosso estudo em particular, uma categoria de mapas é fundamental, 

são os mapas cognitivos. Para Okada (2008), os mapas cognitivos, 

diferentemente de uma simples definição de mapa, são uma representação 

gráfica do mundo intelectual da mente humana  

Neste contexto, os mapas cognitivos são muito mais um elemento que 

permite representar graficamente as estruturas do conhecimento. Por meio deles, 

as associações são construídas baseadas nas proximidades dos significados, das 

analogias e semelhanças. Mais do que um simples mapa, os mapas cognitivos 

trazem à tona a rede particular de conexões de quem o faz. 
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Para Lévy (1998, p. 93), os mapas cognitivos: ”correspondem mais a 

modelos mentais ou a complexos de conceitos/preceitos do que a imagens”. 

Nesta definição, Lévy, recupera a ideia de Modelo Mental. Sendo assim, vamos 

clarificar o que vêm a ser os modelos mentais. Cita Lévy:  

Os modelos mentais ao contrário das representações lingüísticas 
fonéticas, são análogos estruturais do mundo (do mundo tal como 
o representa, justamente, o individuo em questão;) (...) são da 
ordem do organograma ou do diagrama, mesmo não se 
apresentando como imagem, precisam de um esquema. (LÉVY, 
1998, p. 102) 
 

Nesta mesma linha de pensamento, Johnson-Laird (1983) entende por 

modelo mental, o construto psicológico que os indivíduos formam ao interagir com 

outras pessoas com o meio ou com algum artefato tecnológico, que lhes permitem 

dar conta de tal interação e predizer o comportamento dos sistemas em futuras 

relações. 

O autor, ainda, define que as representações mentais podem ser de três 

tipos: às representações proposicionais, que são as cadeias de caracteres 

correspondentes à linguagem natural; os modelos mentais, que são análogos 

estruturais do mundo e as imagens, que são percepções do modelo sob um 

determinado ponto de vista. 

Tomemos, como exemplo, a frase “O cubo está em cima da mesa”, possui 

as três representações: a proposicional, já que é verbalmente expressável; o 

modelo mental, que pode ser de qualquer cubo em qualquer mesa; e a imagem, 

que seria uma personificação de um cubo específico em uma mesa específica. A 

partir deste exemplo, compreendemos que podem existir diversos modelos 

mentais para uma dada situação. Cada modelo dependerá exclusivamente do uso 

que se deseja fazer do objeto ou situação de que se trata. O modelo mental de 

um carro pode passar desde o projeto do carro, até a utilização do mesmo. 

Para Okada (2008, p. 42): 

Segundo muitas correntes das ciências cognitivas 
contemporâneas, a construção e a simulação de modelos mentais 
constituem um dos principais processos cognitivos subjacentes ao 
raciocínio, á aprendizagem, á compreensão e á comunicação. O 
raciocínio sobre determinado assunto ou situação equivale, 
primeiro, a recordar, articular ou reconstruir modelos mentais. 
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É, exatamente, com base no pensamento de Okada (2008) que 

compreendemos que os mapas cognitivos podem representar os modelos 

mentais. Pois segundo Lévy (1998), o mapa cognitivo é um modelo analógico 

construído por meio de signos de um território da mente. 

Os mapas cognitivos como elementos que nos permitem compreender as 

redes de conhecimento, também, dividem-se em subgrupos. Ao longo dos anos, 

diversas técnicas têm sido desenvolvidas, para tentar mapear a grande avalanche 

informacional que assola a sociedade contemporânea, conforme pode ser visto 

nos dados do Quadro 3.  

 

Origem Tipos Definição Software 
1972 Mapa Conceitual Representação de conceitos e suas 

relações por meio de ligações 
hierárquicas descritas por palavras que 
determinam sentenças ou proposições 

válidas estabelecendo assim um 
significado dentro de certo domínio de 

conhecimento (Novak, 1998) 

CmapTools 

1974 Mapa Mental Representação de idéias que emergem 
por meio de palavras chave e suas 

associações envolvendo texto, imagem, 
cores e conexões espaciais com objetivos 
de visualizar, classificar e gerar idéias, ou 
estudo, resolução de problemas e tomada 

de decisão (Buzan, 2000) 

Mindmanager 
Freemind 

1980s Mapa Argumentativo Representação de raciocínio composto 
por uma constelação de pressupostos, 
razões e objeções que vão constituindo 

argumentos visando esclarecer um 
determinado assunto (Van Gelder, 2004) 

Reasonable 
Rationale 

1990s Mapa Dialógico Representação da discussão por meio de 
um conjunto de questões ou problemas, 

possíveis soluções, respostas, prós e 
contras, anotações, referências e 

conclusões ou decisões. A conversa é 
orientada e configurada por meio da 

visualização do próprio mapa que 
representa o dialógo (Conklin, 2006) 

Compendium 

1990s Mapa Web Representações digitalizadas 
hipertextuais que representam redes de 
informações e documentos da internet 
(Chen, 2003; kitchin e Dodge, 2001) 

Nestor Web 
Cartographer 

1990s Mapa de Dados 
Multidimensionais 

Representações de dados 
multidimensionais que permitem 

visualizar, organizar, construir modelos e 
explicar fenômenos associados aos dados 

(Almouloud, 2008) 

Chic 

Quadro 3. Técnicas de Mapeamento da Cartografia Cognitiva. 
Fonte: Adaptado de Okada (2008, p. 44) 
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Cada uma das técnicas descritas no Quadro 3, é usada conforme o tipo de 

informação que se deseja mapear. Em algumas situações, é possível utilizar mais 

de um tipo de técnica para uma dada situação. Fica a critério de quem vai mapear 

definir qual a melhor técnica a se usar para cada ocasião. A especificidade dos 

dados que serão coletados, bem como o que se deseja obter como produto do 

mapeamento, pode determinar esta escolha. 

Para esta tese, escolhemos trabalhar com os mapas conceituais, pois 

queremos compreender como um determinado conceito estrutura-se. Assim, 

pareceu-nos que a forma hierárquica dos mapas conceituais pudesse representar 

bem as relações que pretendíamos construir sobre o tema função. Mais que isso, 

a ferramenta CmapTools demonstrou se enquadrar muito bem para o tipo de 

análise que faremos nesta tese. Permitindo que acompanhássemos a construção 

dos mapas feitos pelos estudantes passo a passo. 

A seguir, descreveremos de forma mais detalhada a técnica dos mapas 

conceituais.  

 

Mapas Conceituais 

 
Atualmente, uma das preocupações dos educadores, de maneira geral, na 

área de Matemática, é verificar se os estudantes conseguem estabelecer as 

relações necessárias entre os diversos aspectos de um conceito. Grande parte 

dos estudantes, por muitas vezes, consegue reproduzir os conteúdos explicitados 

em sala de aula, mas não estabelece as correlações entre os conceitos correlatos 

e subjacentes que foram tratados. Neste sentido, para Novak (1984), os mapas 

conceituais surgem como um instrumento capaz de mostrar como os alunos 

representam seu entendimento sob determinado tópico, ilustrando as relações 

entre os vários aspectos e elementos de um mesmo conceito. 

Segundo Moreira (2006), se os estudantes utilizarem os mapas conceituais 

para integrar, reconciliar e diferenciar conceitos ou usarem esta técnica para  

analisar artigos, textos, revistas, capítulos de livros ou outros materiais 

educativos, estarão empregando o mapeamento conceitual, como um recurso de 

aprendizagem.  
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Entendemos a integração, reconciliação e diferenciação dentro do contexto 

trabalhado por Ausubel, na teoria da Aprendizagem Significativa, que é a base 

teórica para o trabalho do Novak com os mapas conceituais. 

Os mapas conceituais podem ser definidos como ferramentas gráficas que 

têm como objetivo representar o conhecimento sobre determinado tema. A ideia 

central da utilização dos mapas conceituais está na possibilidade de expressar 

relações significativas entre os conceitos por meio de proposições. 

O uso de mapas conceituais foi muito difundido, baseado nos trabalhos de 

Joseph Novak, pesquisador da Universidade de Cornell nos Estados Unidos da 

América.  

Pela grande flexibilidade de utilização, eles podem ser aplicados de 

diversas formas: no planejamento de uma aula, de uma matéria, de um curso 

completo que podem ser elaborados com a ajuda dos mapas conceituais, assim 

como o processo de avaliação pode ser feito também, com o uso de mapas. 

Os mapas conceituais, como ferramenta educacional, são uma forma de 

ajudar os estudantes e educadores a ver os significados dos materiais de 

aprendizagem, têm por objetivo representar relações significativas entre os 

conceitos na forma de proposições. Para Novak (1984), um mapa conceitual é um 

recurso de representação esquemática, por meio de uma estrutura bidimensional 

de proposições e de significados conceptuais.  

O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e, em razão disso, 

pode ser usado em diversas situações, para diferentes finalidades, como 

instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, 

meio de avaliação. Com esta técnica, podemos fazer uma análise dos dados 

informados para tornar estas informações úteis.  

Embora use setas e figuras geométricas, o mapeamento conceitual não 

deve ser confundido com organogramas ou diagramas de fluxo, nem influencia 

nas hierarquias organizacionais, sequência e temporalidade. Mesmo assim não 

deixa de ter algumas regras, uma delas é a que conceitos mais gerais e 

abrangentes devem estar dentro de elipses, e os mais específicos devem ficar 

dentro de retângulos, a outra é de figura ou organização hierárquica piramidal que 

serve para algumas situações de sala de aula.  
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Os mapas conceituais são muito particulares e devem ser explicados por 

quem fez. Com isso, é mostrado todo seu objetivo, sendo esta sua maior 

finalidade. Desta maneira, devemos ter uma ou duas palavras-chave que 

informem a natureza da relação e alguns conceitos que formem a relação 

conceitual, mesmo assim com todas estas informações os mapas não são auto 

explicativos.  

A abordagem dos mapas conceituais está embasada em uma teoria 

construtivista que entende que o indivíduo constrói seu conhecimento baseado 

em sua predisposição para realizar esta construção. Serve como instrumento para 

facilitar o aprendizado do conteúdo sistematizado em conteúdo significativo para o 

aprendiz. 

O Mapa 2 ilustra uma possibilidade de mapa elaborado para explicitar o 

tópico “triângulo”.  

 
Mapa 2. Exemplo de Mapa sobre Triângulo.  

Fonte: Adaptado de Peña (2005) 
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No Mapa 2, percebemos que, na descrição sobre triângulos o autor  

preocupou-se em defini-los, como um polígono; e classificá-los quanto aos lados 

e  ângulos, chegando até o conceito localizado à direita na última linha que trata 

de Trigonometria. Este conceito poderia ser o link para outro mapa ou poderia 

ampliar a discussão, entrando em aspectos trigonométricos como as relações 

trigonométricas no triângulo retângulo. 

Na visão de Moreira (2006), sob a ótica de um instrumento de avaliação da 

aprendizagem, os mapas conceituais podem ser usados para se obter a 

visualização conceitual que um estudante possui sobre um determinado domínio. 

É uma técnica que busca informações sobre os significados e relações 

significativas entre os conceitos-chave do objeto de estudo sob a perspectiva do 

aluno. 

Desta maneira, o uso de mapas conceituais como elementos que 

proporcionam aos estudantes de Matemática a possibilidade de construir as 

relações entre os conceitos trabalhados, assim como oferecer aos professores um 

instrumento que possibilite avaliar se o aprendizado dos alunos ocorreu de 

maneira significativa, se apresenta relevante e atual frente às dificuldades 

enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Para Novak e Gowin (1984), a flexibilidade envolvida na criação dos mapas 

conceituais permite sua aplicação em diversas áreas do conhecimento, tais como: 

Física, Matemática, Biologia, Literatura, etc., respeitando as peculiaridades das 

diversas áreas. Outra característica dos mapas conceituais é que eles podem ser 

aplicados para desenhar uma única aula, uma unidade de estudo e até para um 

curso completo.  

Desta forma, o uso dos mapas conceituais no ensino de Matemática 

mostra-se como uma boa aplicação, na qual tanto o estudante pode designar 

graficamente as relações entre os aspectos de um conceito aprendido, como o 

professor pode utilizar o mapa como forma de conduzir sua aula ou realizar 

análises comparativas entre o mapa do expert (professor) e dos principiantes 

(alunos). 
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Não existem regras rígidas para se traçar mapas conceituais, mas estes 

devem ser instrumentos capazes de tornar evidentes significados atribuídos a 

conceitos e as relações entre os conceitos, contextualizando certo domínio de 

conhecimento. Por exemplo, um indivíduo deve ser capaz de explicar o 

significado da relação que observa entre dois conceitos ao traçar uma linha entre 

estes. 

O uso de uma ou mais palavras-chave sobre uma linha pode ajudar a 

esclarecer o significado da relação entre dois conceitos. Portanto, esta prática 

deve ser incentivada na construção de mapas conceituais, o que não quer dizer 

que este recurso tornará um mapa autoexplicativo, pois devem ser explicados por 

quem os faz, estimulando-os a externar significados. 

Os mapas conceituais ajudam a tornar evidentes os conceitos-chave ou as 

proposições a serem aprendidas e sugerem as relações entre o novo 

conhecimento e o anterior já existente. 

Particularmente, neste trabalho, usamos os mapas conceituais digitais. 

Para tanto, escolhemos o software CmapTools como ferramenta na construção 

dos mapas. O CmapTools foi escolhido por ser um software de uso gratuito para 

fins acadêmicos aliado ao fato de ter versões disponíveis para os principais 

sistemas operacionais disponíveis no mercado. Aliado a isto, a facilidade de 

manipulação do software credencia-o para utilização com diferentes tipos de 

usuários, com ou sem experiência na manipulação de ferramentas 

computacionais.  

Trata-se do único software de geração de mapas conceituais que permite a 

criação de mapas conceituais de maneira colaborativa. Esta funcionalidade 

permite que projetos que necessitem ser desenvolvidos com participantes em 

locais físicos bastante distintos sejam executados de maneira colaborativa. A 

idéia central para esta abordagem é a existência de um servidor de mapas 

conceituais, que ficam disponibilizados, e os usuários acessam esses servidores 

para trabalhar colaborativamente no desenvolvimento dos mapas. Apesar desta 

tese não trabalhar com a construção de mapas colaborativos, entendemos que 

esta é uma abordagem de extrema relevância no atual cenário educacional. 
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A Figura 4 ilustra a tela inicial do CmapTools, assim desta tela podem ser 

acessadas as principais funções do software. Nela ficam expostos os mapas que 

estão disponíveis na máquina local do usuário. 

 

 
Figura 4. Tela inicial do Software CmapTools. 

 

Já a Figura 5 referencia a tela que permite acessar aos Cmaps 

compartilhados ao redor do mundo. Atualmente, existem diversos servidores de 

mapas conceituais compartilhados. Em diferentes áreas do saber, um número 

cada vez maior de mapas compartilhados são disponibilizados ao público. 

Este software foi desenvolvido pelo IHMC, Institute for Human and Machine 

Cognition, com o intuito de ser um software que auxilie na modelagem do 

conhecimento, seus principais pesquisadores são os professores Alberto Cañas e 

Joseph Novak. Ambos têm uma larga produção cientifica sobre a aplicação de 

mapas conceituais no setor educacional. 

O ambiente para criação do mapa conceitual, também, é bastante enxuto, 

com poucos comandos e distribuição das funcionalidades de maneira bem 

distribuída. Na Figura 6 veremos que basicamente o mapa é composto de nodos 

ou nós que são denominados de conceitos e frases de ligação. Um conjunto 

conceito-frase de ligação-conceito forma uma proposição. 
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Figura 5. Tela de acesso aos Cmaps compartilhados no CmapTools. 

 

A construção ocorre de maneira intuitiva, pois basta dar um duplo clique na 

área de trabalho, para que seja criado um novo conceito. Automaticamente, o 

software já disponibiliza uma imagem superior ao conceito, conforme pode ser 

visto sobre o conceito “gráfica” na Figura 6, basta arrastar esta seta e posicionar 

aonde se deseja que um novo conceito seja inserido. Assim, nomeia-se o novo 

conceito, bem como a frase de ligação entre os conceitos. 

 



 86 

 
Figura 6. Tela para construção dos Cmaps no CmapTools. 

 

Uma boa forma de perceber a relação entre os conceitos e as frases de 

ligação é por meio do comando Visualização da Lista Cmap. A Figura 7 ilustra 

três imagens que evidenciam esta relação. A Visualização da Lista Cmap da 

Figura 7 ilustra os elementos do mapa conceitual da Figura 6.  
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Figura 7. Função Visualização da Lista Cmap em três das quatro opções. 

 

A imagem, à esquerda no alto na Figura 7, mostra quais os conceitos que 

existem no mapa conceitual, bem como o número de links que chega ao conceito 

e o que sai do conceito. A imagem, à direita no alto da Figura 7, mostra quais são 

as frases de ligação que existem no mapa, bem como o número de links que 

chega à frase de ligação e o que sai da frase de ligação. A imagem na parte 

inferior da Figura 7 mostra as proposições existentes em um mapa conceitual. 

Assim, cada proposição é composta por um conceito, uma frase de ligação e 

outro conceito. Desta maneira, o software não aceita que uma frase de ligação 

esteja “solta” sem estar associada a algum conceito. Quanto aos conceitos, estes 

podem existir sem estar necessariamente ligados a outros ou a frases de ligação.  

Outra forma de olhar o mapa conceitual ainda na ferramenta Visualização 

da Lista Cmap é por meio da opção Outline do Cmap. A Figura 8 permite ver a 

sintetização da construção do mapa conceitual da Figura 6 sob uma ótica mais 

clara. O Outline do Cmap, como uma das opções funcionais do CmapTools 

permite que visualizemos o mapa conceitual, como uma estrutura hierárquica em 

formato de uma árvore invertida, saindo da raiz (conceito mais geral) para as 

folhas (conceitos mais específicos). Neste Outline da Figura 8, os conceitos são 

sempre representados pelas palavras que estão em negrito, e as frases de 

ligação são as palavras ou frases que não estão em negrito. 
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Figura 8. Função Visualização da Lista Cmap na opção Outline do Cmap. 

 

Uma funcionalidade do software CmapTools que foi essencial para o 

desenvolvimento desta tese, é a função Gravador do Cmap. Esta opção deve ser 

acionada, antes do início de qualquer mapa, que vá ser construído. A Figura 9 

ilustra como acessar esta opção no menu de opções.  

 

 
Figura 9. Caminho para acessar a função Gravador do Cmap. 

 

Após esta opção ser ativada, toda e qualquer ação do usuário sobre o 

mapa será gravada. Desta maneira, esta funcionalidade revelou-se de extrema 

importância para este trabalho, pois permitiu realizar a análise passo a passo das 
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construções realizadas pelos estudantes. Funcionando, realmente, como um 

gravador como se pode perceber na Figura 10, tendo os comandos de executar, 

avançar, retroceder, pausar e diminuir ou aumentar o tempo de intervalo entre os 

passos. Na literatura consultada para a realização desta tese, não encontramos 

nenhuma referência de trabalhos científicos que utilizassem esta ferramenta, 

como elemento de análise para mapas, o que evidencia a princípio uma 

abordagem inovadora no trabalho com mapas conceituais. 

Nesta tese os mapas conceituais desenvolvidos no CmapTools fazem parte 

do conjunto de atividades definidas na sequência didática desenvolvida. Para 

cada atividade, os estudantes construíram dois mapas conceituais que foram 

usados para realizar as análises sobre a utilização da metacognição. Em 

particular, esta tese tem como questão que a construção de mapas conceituais 

intensifica o uso de modalidades da metacognição. 

 

 
Figura 10. Gravador do Cmap. 

 

A análise detalhada de cada passo escolhido na construção do mapa 

conceitual permitida pela opção Gravador do Cmap possibilitou que a análise a 

posteriori fosse feita comparando o que se esperava da análise a priori e a partir 

disto, tendo ou não a validação.  
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Cada estudante recebia um conjunto de atividades disponibilizadas em um 

ambiente computacional desenvolvido, especificamente, para esta intervenção e, 

em cada uma das atividades existentes, os estudantes eram convidados a 

construir mapas que ilustrassem as relações sobre aquele tópico tratado. Estes 

eram feitos individualmente e sem limitação de tempo para conclusão.  

Sendo assim, os mapas conceituais foram o objeto de estudo desta tese, 

bem como foram um dos instrumentos de coleta de dados, utilizado neste estudo. 

Enfatizamos que esta abordagem de trabalho com mapas conceituais até então 

não encontramos na literatura, destacando dois aspectos importantes da 

pesquisa: o primeiro, que faz a relação dos mapas conceituais com o uso da 

metacognição e o segundo, que é a análise de mapas com base nos passos 

tomados em cada etapa de construção. 

 

 

3.2.2  As bases na Aprendizagem Significativa 

 

No entanto, não podemos falar dos mapas conceituais sem compreender a 

teoria que, por muito tempo, fundamentou o uso dos mapas. A aprendizagem 

significativa, quadro teórico do trabalho de Novak e Gowin (1984), sob a visão de 

Ausubel é o processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se à 

estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, conforme Moreira (2006) uma novidade 

consegue relação com o conhecimento prévio do aluno fazendo com que o 

significado lógico do material de aprendizagem transforme-se em significado 

psicológico para o sujeito. As características básicas para esse tipo de 

aprendizagem são a não arbitrariedade do processo, na qual existem 

conhecimentos anteriores que reforçam ou remetem positivamente à novidade 

apresentada e à substantividade, processo em que a novidade é entendida em 

seu conteúdo, podendo ser retransmitida de forma diferente sem perda do 

conceito inicial. Assim, podemos dizer que a substantividade significa que, o que 

é incorporado à base cognitiva do aprendiz, é apenas a substância do novo 

conceito; apenas o que é fundamental identifica o novo objeto do saber. As 

palavras que designam este novo conhecimento podem ser expressas de 

diversas maneiras (signos diferenciados), mas o importante para o aprendiz é o 
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significado do conceito. Já a não arbitrariedade está relacionada ao fato de que o 

novo conhecimento irá se correlacionar com algum conhecimento relevante, já 

existente na base cognitiva do indivíduo.  

A aprendizagem pode ser dividida em duas classes: Aprendizagem 

significativa e a Aprendizagem memorística. A aprendizagem significativa é vista 

como aprendizagem por descoberta ou aprendizagem receptiva, referindo-se à 

forma, como o aluno recebe o conteúdo que irá aprender. Já a aprendizagem 

mecânica, memorística ou repetitiva acontece quando o aluno não consegue 

relacionar uma novidade apresentada com os conceitos que estão presentes em  

sua estrutura cognitiva, mas, entende ser necessário aprender o novo conteúdo  

Segundo a teoria da aprendizagem significativa, é necessária, antes de 

uma nova apresentação de conteúdos a utilização de Organizadores Prévios. 

Estes têm a função de fazer uma ponte de ligação entre o conhecimento que se 

pretende agregar e o conhecimento já existente na base dos alunos, que vão 

servir de âncora para a nova aprendizagem e irão possibilitar o desenvolvimento 

de conceitos subsunçores que facilitem a próxima aprendizagem. Para  Moreira 

(2006), estes organizadores são materiais introdutórios que são demonstrados 

antes do conteúdo a ser aprendido. 

Os subsunçores, citados no parágrafo acima, nada mais são que os 

conceitos que os alunos têm em sua estrutura de conhecimento. A partir dos 

conceitos dos alunos, é possível construir novas pontes com os conceitos que se 

quer agregar, gerando desta forma novos subsunçores. 

No entanto, neste trabalho entendemos que podemos expressar a 

manipulação dos mapas conceituais sobre a base teórica da Teoria das Situações 

Didáticas que ilustraremos a seguir. 

 

 

3.3  A TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Na teoria das situações didáticas, buscamos a estruturação necessária 

para montar uma sequência de atividades que visem ao processo do ensino de 

determinado saber. Mais ainda, compreendemos que a abordagem desta teoria 
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centra o controle da aprendizagem no sujeito e não no professor, como uma 

possibilidade de resgate por parte dos estudantes dos mecanismos necessários a 

seu desenvolvimento pessoal. 

Para Almouloud (2007) o processo de aprendizagem, de maneira geral, é 

constituído por uma ou várias situações que podem frequentemente conduzir a 

um processo de modificação dos comportamentos dos aprendizes, resultante da 

aquisição de um determinado conjunto de conhecimentos.  

Este é o objetivo central da teoria das situações didáticas, proporcionar um 

conjunto de situações reprodutíveis que provoquem mudanças comportamentais 

nos estudantes em função do conjunto de conhecimentos adquiridos. Como 

percebemos o sujeito cognitivo nesta teoria deixa de ser o centro da atenção, e a 

situação passa a ser encarada como fator preponderante para o processo de 

aprendizagem. É por meio das situações que poderão se estabelecer as relações 

entre professor, aluno e o saber. Como considerado na Figura 11, a teoria 

vislumbra as interações entre professor e aluno, mediadas pelo saber. 

 

O Professor Aluno

O saber

Relação Pedagógica

Relação do aluno
Com o saber

Epistemologia 
Do Professor

 
Figura 11. Triângulo didático. 

Fonte: Adaptado de Almouloud (2007) 

 

Almouloud (2007) cita que a teoria das situações tem como sustentação 

três hipóteses que enfatizam o seguinte: o aluno aprende adaptando-se a um 

milieu, que é naturalmente um fator de dificuldade, de barreiras e antagonismos, 

assim como a própria sociedade humana. Este milieu, quando não é estruturado 

com intenções didáticas, não consegue promover a possibilidade de 

aprendizagem dos conceitos matemáticos; logo, o professor é o elemento 

responsável por criar as situações com a intencionalidade didática, para que 
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ocorra a aprendizagem. Estas situações com o milieu devem acolher os objetos 

matemáticos que pretendemos abordar no processo de ensino e aprendizagem. 

Brousseau cita que: 

O aluno aprende adaptando-se a um meio que é um fator de 
contradições, de dificuldades, de desequilíbrios, um pouco como 
acontece à sociedade humana. Este saber, fruto da adaptação do 
aluno, manifesta-se por meio de respostas novas, que são a prova 
da aprendizagem. (BROUSSEAU, 1996, p. 49) 
 

O ensino que se espera de um professor, é que provoque transformações 

nos estudantes pautadas nas escolhas das atividades a serem desenvolvidas. 

Atividades estas que devem contemplar a capacidade de pensar, formular, avaliar 

e criar estratégias, para que os aprendizes possam ser os condutores do 

processo de construção do conhecimento. Evidentemente, ocorrem os momentos 

de intervenção do professor para que oriente, questione, refute e, no momento 

certo, institucionalize o saber que está sendo explorado. 

As etapas em que o estudante tem a maior independência no processo de 

aprendizagem, são chamadas de situações adidáticas. Uma situação adidática 

caracteriza-se ser parte fundamental de uma situação didática, contudo a 

intenção de ensinar não é explicitada ao sujeito, ainda que tenha sido 

previamente pensada e planejada pelo professor para promover a aprendizagem. 

Para D’Amore (2007), uma situação adidática é aquela na qual estão 

envolvidos em um jogo, os estudantes e os objetos do conhecimento, mas sem a 

presença do professor. As situações criam as demandas, e os alunos respondem 

a estas sem nenhuma obrigação didática nem por meio de estímulos do 

professor. Entram num processo de criação de conjecturas para a solução dos 

problemas apresentados, discutem, criam mecanismos, testam e formulam 

soluções.  

Na visão de Brousseau, uma situação adidática tem as seguintes 

características: 

− O problema matemático é escolhido de modo que se possa 
fazer o aluno agir, falar, refletir e evoluir por iniciativa própria; 
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− O problema é escolhido para que o aluno adquira novos 
conhecimentos que sejam inteiramente justificados pela lógica 
interna da situação e que possam ser construídos sem apelo 
as razões didáticas; 

− O professor, assumindo o papel de mediador, cria condições 
para o aluno ser o principal ator da construção de seus 
conhecimentos a partir da atividade proposta. (BROUSSEAU 
apud ALMOULOUD, 2007, p. 33) 

 

Vale lembrar que uma situação adidática não tem correlação com uma 

situação não-didática. Na situação não-didática, ainda que possa ocorrer a 

aprendizagem, não existe uma relação de professor e aluno com o saber em jogo. 

Segundo D’Amore (2007), não há a construção por parte do professor de um 

ambiente didático com o objetivo da aprendizagem de algum saber específico. 

Já na situação adidática, ainda sob a ótica de D’Amore (2007) o aluno sabe 

que está aprendendo, que o professor está na atividade de ensino, e o professor 

sabe qual é seu papel e como está o desenrolar do processo. Há um acordo 

implícito que visa ao ensino. As situações são pensadas para estimular processos 

que vão desenvolver o saber escolar. 

Os problemas são pensados e estruturados para levar os estudantes a 

pensar, agir, refletir, para que possam evoluir de maneira pessoal. Brousseau 

(1996) diz que os problemas são desenvolvidos para que os estudantes possam 

aceitá-los, e entre o momento em que isso ocorre e o instante em que o aluno 

resolve o problema, não há uma intervenção do professor. Brousseau cita que: 

O aluno sabe perfeitamente que o problema foi escolhido para o 
levar a adquirir um conhecimento novo, mas tem de saber 
igualmente que esse conhecimento é inteiramente justificado  pela 
lógica interna da situação e que pode construí-lo sem fazer apelo 
as situações didáticas. (BROUSSEAU, 1996, p. 49) 

 

Entendemos, pois, que as situações adidáticas levam o estudante a 

compreender determinado conhecimento mesmo fora das situações de ensino. Aí 

está a grandeza desta proposta, que o estudante possa em diferentes contextos 

do ambiente escolar compreender, como determinado conhecimento pode ser 

mobilizado. 
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No intuito de obter um melhor entendimento sobre as situações adidáticas, 

é preciso que compreendamos o que vem a ser uma situação fundamental. A 

noção de situação fundamental está relacionada com a preservação do sentido de 

um dado conhecimento em uma ou várias situações adidáticas. Almouloud (2007) 

entende que uma situação fundamental pode ser caracterizada pela constituição 

de um grupo restrito de situações adidáticas, na qual o conhecimento que se 

deseja ensinar é a resposta considerada mais indicada.  

Na visão de Legrand uma situação é fundamental se: 

− tiver, por sua consistência epistemológica e sua adaptação ao 
campo conceitual do aluno, o poder de modificar o 
conformismo escolar; 

− permitir uma desestabilização e justificar a aceitação de uma 
mudança de ponto de vista, que deve então favorecer os 
conflitos da racionalidade; 

− permitir a devolução do projeto global do saber. (LEGRAND, 
apud ALMOULOUD, 2007, p. 34) 

 

A devolução é a maneira pela qual o professor propõe os problemas aos 

estudantes e leva-os a tomar a responsabilidade da condução do processo de 

aprendizagem. No entanto parece-nos claro que o professor seja o elemento 

central na constituição da devolução, pois somente este é que conhece as 

especificidades do grupo a ser trabalhado e, evidentemente, irá escolher as 

variáveis didáticas que permitirão que os alunos evoluam no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Brousseau (1996) acrescenta ainda que os estudantes não podem resolver 

qualquer situação adidática de imediato, e que o professor tem o compromisso de 

fornecer ao estudante as situações que estejam a seu alcance. Brousseau cita 

que: 

Estas situações adidáticas construídas com fins didáticos 
determinam o conhecimento ensinado num dado momento e o 
sentido particular desse conhecimento será, por essa razão, 
objeto de restrições e deformações, assim remetidas para a 
situação fundamental. (BROUSSEAU, 1996, p. 50) 

 

Quando o professor propõe uma situação adidática para os estudantes, 

espera que estes tenham uma forte interação com o problema proposto. Além 
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disso, o professor deseja que esta interação seja feita de maneira independente e 

a mais produtiva possível. Ele, o professor, abstém-se neste momento de 

qualquer tipo de intervenção, deixando que os estudantes interajam com os 

problemas, ou até entre si, mas sem a interferência direta do professor. 

Brousseau (1996) entende que o professor está envolvido em um jogo com o 

sistema de interações do aluno com os problemas. Esta situação mais ampla é 

denominada como situação didática. 

A Teoria das Situações Didáticas tem quatro fases distintas que servem 

para analisar o processo de aprendizagem do estudante. As três primeiras fases 

são chamadas de fases adidáticas, pois ocorrem sem a interferência do professor, 

apenas com o jogo de interações entre os estudantes e os problemas propostos. 

Estas fases são conhecidas como: ação, formulação e validação. Uma quarta 

fase ocorre, a partir da intervenção explícita do professor no sentido de dar um 

estatuto cognitivo ao saber. Esta fase é conhecida como institucionalização, que 

Almouloud (2007) denomina de interações ou dialéticas ocorridas com o millieu. 

Cada uma destas fases será vista separadamente. 

 

Dialética da ação 

 

A fase da ação é caracterizada por dois elementos bem pontuais. O 

primeiro deles, relaciona-se ao fato do estudante ser colocado frente a um 

problema, no qual a solução dentro das condições estabelecidas é o saber que se 

deseja ensinar. Já o segundo, traz a possibilidade do aluno interagir com o millieu 

na busca de soluções para os problemas propostos, sem necessariamente estar 

preocupado com formulações explícitas. Ele deve agir sobre a situação e esta 

deve lhe retornar informações sobre sua ação, conforme descrito na Figura 12. 

 

AprendizSituação
Ação

Informação

Sanções

 
Figura 12. Dialética da ação. 

Fonte: Adaptado de Almouloud (2007) 
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Para Almouloud (2007), a situação de ação não deve permitir somente a 

livre manipulação sobre as variáveis do problema, deve, também, permitir que o 

aluno julgue o resultado de sua ação e faça ajustes, caso sejam necessários. 

Brousseau (2008), diz que a situação da ação consiste em escolher 

diretamente os estados do millieu antagonista em função de suas próprias 

motivações. Cabe aqui esclarecer que o millieu antagonista é aquele que permite 

retroações sobre os conhecimentos do sujeito, contrapondo-se á noção de millieu 

aliado que, segundo Almouloud (2007) só permite ação do sujeito, sem 

proporcionar retroações. 

Como o millieu antagonista permite as retroações, os estudantes poderão 

escolher outro modelo de solução que se adeque melhor ao problema proposto. 

Desta maneira, a situação provoca uma aprendizagem por adaptação, isto é uma 

referência epistemológica construtivista de Piaget que, de certa maneira embasa 

o trabalho das teorias das situações didáticas, já que esta defende que o 

estudante aprende, adaptando-se ao millieu que é o fator de contradições e 

desequilíbrios, e o saber advindo desse processo é com base nas adaptações 

dos alunos expressas nas respostas novas que comprovam a aprendizagem. 

 

Dialética da Formulação 

 

A dialética da formulação refere-se à situação na qual o aluno após 

começar a interagir com a atividade proposta, formula conjecturas sobre a 

solução do problema. Para tanto, estabelece processos de comunicação oral ou 

escrita com uma ou várias pessoas no sentido de trocar informações. Para 

Almouloud (2007), neste momento, ele explicita as ferramentas que utilizou bem 

como qual foi a solução encontrada. 

Brousseau (2008, p. 29) cita que: “A formulação de um conhecimento 

corresponderia a uma capacidade do sujeito de retomá-lo (reconhecê-lo, 

identificá-lo, decompô-lo e reconstruí-lo em um sistema linguístico”. É permitir que 

o estudante tenha as condições necessárias para construir um linguajar 

compreensível a todos sobre os objetos e relações envolvidos na situação 

adidática.  



 98 

Se analisarmos a Figura 13, poderemos compreender bem todas as 

relações que podem ser estabelecidas na dialética da formulação. Perceberemos 

que a situação exigirá uma intercomunicação entre o emissor e o receptor por 

meio de mensagens que atuem como uma ação sobre a situação. Para 

Brousseau (2008), o meio deve envolver outro sujeito, seja este efetivo ou de 

maneira fictícia, a quem o emissor deve comunicar a informação.  

 

MensagemSituação

Ação

Informação

Sanção

Emissor

Receptor

SançãoAção insuficiente

 
Figura 13. Dialética de formulação. 

Fonte: Adaptado de Almouloud (2007) 

 

 

Dialética da Validação 

 

A etapa da validação é aquela em que o estudante tenta validar o modelo 

por ele construído nas fases anteriores. Esta validação deve ser feita por algum 

interlocutor. O emissor tenta justificar a validade do seu modelo, tanto quanto a 

semântica como a sintática. Conforme observamos a Figura 14, o interlocutor, ou 

receptor, pode aceitar, solicitar novas informações ou rejeitar as mensagens, 

justificando a recusa.  

Para Almouloud (2007), a teoria está baseada nos debates científicos e nas 

discussões entre os alunos, como uma forma de estabelecer provas ou recusá-

las. 
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MensagemSituação

Informação

Informação

Sanção

Emissor

Receptor

Sanção

Sanção

 
Figura 14. Dialética de Validação. 

Fonte: Adaptado de Almouloud (2007) 

 

 

Dialética da Institucionalização 

 

Para compreendermos a necessidade da etapa de institucionalização, é 

preciso que saibamos a noção do contrato didático. O contrato didático, sob o 

ponto de vista de Almouloud (2007), pode ser entendido como um conjunto de 

comportamentos específicos do professor esperado pelos alunos e o conjunto de 

comportamentos dos estudantes esperados pelo professor.  

Esta noção de contrato didático determina implicitamente as 

responsabilidades do professor e do aluno durante uma situação de ensino, pois 

este contrato serve como um balizador das atividades dos elementos envolvidos. 

É ele quem determina que o estudante vá gerenciar sua relação com o 

conhecimento durante as fases de ação, formulação e validação. Cabendo ao 

professor, a gestão da institucionalização, esta é o momento que o professor 

proporciona ao estudante uma fixação convencional e explicita sobre o estatuto 

cognitivo do saber. Para Brousseau (2008), as fases de institucionalização dão a 

determinados conhecimentos o status cultural de saber. O autor ainda diferencia o 

conhecimento de saber, analisando que o conhecimento é transmissível e 

identifica uma maneira de responder a determinada situação dentro de uma 

exigência e expectativa social. E o saber é o produto cultural de uma instituição e 

objetiva identificar, analisar e organizar os conhecimentos para facilitar sua 

comunicação.  

Quanto ao momento de realização da institucionalização, Almouloud refere 

que: 
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− se feita muito cedo, a institucionalização interrompe a 
construção do significado, impedindo uma aprendizagem 
adequada e produzindo dificuldades para o professor e os 
alunos; 

− quando feita após o momento adequado, ela reforça 
interpretações inexatas, atrasa a aprendizagem, dificulta as 
aplicações; 

− é negociada numa dialética. (ALMOULOUD, 2007, p. 40) 

 

Logo, cabe ao professor ter o bom senso para iniciar a institucionalização 

no momento adequado, evitando desta forma, as falhas que possam ocorrer no 

processo. 

Nesta etapa, cabe um grande papel ao professor, já que nas etapas 

anteriores a responsabilidade da gestão da aprendizagem estava centrada no 

aluno. Neste momento, o professor assume o papel central na condução do 

processo de institucionalização do saber, evocando o caráter formal do objeto 

matemático, devendo os alunos incorporarem este saber oficial a seus esquemas 

mentais, permitindo sua utilização posterior para resolução de problemas. 

Nesta tese, a teoria das situações foi usada para desenvolver o conjunto 

de atividades propostas aos estudantes. Cada uma das fases propostas por 

Brousseau (2008) foi implementada nas atividades desenvolvidas, tanto as 

adidáticas quanto a institucionalização. Como buscamos neste trabalho avaliar o 

uso da metacognição por parte dos estudantes, pareceu-nos importante que estes 

tivessem uma ação investigativa frente às atividades, pois, desta maneira, 

entendemos que os alunos poderiam usar a metacognição na resolução das 

tarefas. Algo que pôde ser evidenciado neste trabalho foi uma forte relação entre 

a fase adidática proposta por Brousseau e as modalidades de metacognição 

propostas por Flavell. Ambas as propostas prezam pela ação independente e 

investigativa do estudante, sendo ele próprio o responsável pela sua 

aprendizagem, tendo o professor como um mediador do processo. 
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CCCCapítulo apítulo apítulo apítulo 4444    
 

 

O EXPERIMENTO 

 

 

Neste capítulo faremos a descrição detalhada de todo o experimento. 

Primeiro apresentaremos os sujeitos envolvidos na pesquisa, como foi estruturado 

o ambiente internet, desenvolvido para as atividades e uma descrição da 

aplicação. Em seguida, serão apresentadas as atividades, com as análises a 

priori e posteriori. 

 

 

4.1  OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

No início, escolhemos como grupo de estudo alunos do nível superior, isto 

ocorreu primeiro por uma questão pessoal do pesquisador em entender os 

fenômenos relativos à aprendizagem e, em seguida, pelo fato de que estudantes 

iniciantes do curso superior estão bastante envolvidos com a situação nova que 

se apresenta e abertos ao processo de aprendizagem. Aliado a isto, Ferreira 

(2003) observa que, as pesquisas já realizadas na área de metacognição 

demonstram que os indivíduos, já com a maturidade estabelecida podem 

manipular e expressar melhor seus conhecimentos metacognitivos, fator crucial 

para este estudo. 
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O curso de extensão que foi desenvolvido para o trabalho desta tese foi 

denominado Estudo de funções a partir de Mapas Conceituais; que contou com a 

participação de cinco estudantes. Todos do primeiro semestre do curso de 

Ciência da Computação. Os nomes de cada um deles foi devidamente trocado 

pelos seguintes pseudônimos: Ricardo, Cosme, Heitor, Vinícius e Antônio.  

Também participaram um observador e o professor formador, visto ser este 

o pesquisador. O observador era um professor universitário formado em 

Pedagogia, e com Mestrado na área de Educação. 

A partir de um questionário inicial que foi aplicado aos estudantes para 

traçar um perfil dos mesmos, obtivemos algumas informações destes que iremos 

trazer neste momento. Uma análise mais detalhada sobre estes estudantes será 

feita na análise do questionário inicial no item 4.4. 

Dos cinco estudantes que começaram o experimento apenas quatro 

responderam ao questionário e destes dois informaram ter dificuldades em 

disciplinas de exatas. Contudo apenas um estudante fez recuperação da 

disciplina de Matemática no ensino fundamental e dois fizeram no ensino médio. 

Destes dois estudantes que afirmaram ter dificuldades em matéria de 

exatas, um justificou a suas deficiências ao fato de ter pouco tempo para estudar 

em casa. O outro, afirma que sua dificuldade estava em identificar e analisar as 

questões matemáticas, principalmente quando as mesmas envolviam cálculos. 

Quanto às informações de onde estudaram, conseguimos descobrir que 3 

dos 4 alunos fizeram o ensino fundamental em escolas particulares, e no ensino 

médio a situação se inverte e apenas um estudante cursa o ensino médio em 

escola particular. 

 

 

4.2  DESCRIÇÕES DA APLICAÇÃO 

 

Cada estudante trabalhou individualmente durante o desenvolvimento de 

todas as atividades e tinha acesso a um computador que foi usado nos seis 

encontros; mas, por questões de segurança dos dados, todos os arquivos digitais 
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eram salvos em duas cópias de segurança que ficavam ao final de cada encontro 

com o professor formador e com o estudante que tinha feito a atividade.  

Durante os dois primeiros encontros os estudantes ficaram mais livres e, 

em alguns momentos, chegaram a desenvolver atividades em dupla. Contudo, os 

dois primeiros encontros foram utilizados para familiarização dos estudantes com 

o ambiente de trabalho, não se constituindo como elemento de análise para este 

estudo. Nos encontros iniciais, a ferramenta CmapTools e o Geogebra foram 

apresentados formalmente, pois alguns alunos já as conheciam. 

Para a Análise a posteriori, apenas os estudantes Cosme e Ricardo foram 

analisados neste trabalho. Embora tenhamos observados todos os cinco 

estudantes envolvidos na atividade, escolhemos apenas estes dois para análise. 

Alguns fatores nos levaram a esta decisão: primeiro, para que a análise fosse 

mais completa possível, o estudante deveria ter participado de todos os 

encontros, fato este que não ocorreu com todos os alunos; segundo, entendemos 

que o volume de análises que seria realizada com todos os participantes, poderia 

inviabilizar a realização deste trabalho.  

Ainda assim salientamos que em determinados momentos recorreremos a 

dados obtidos a partir de outros estudantes diferentes de Cosme e Ricardo, no 

intuito de subsidiar uma análise mais completa. 

A instituição escolhida para este trabalho é uma Faculdade especializada 

em cursos da área de ciências exatas, localizada na cidade de Salvador, na 

Bahia, possui um público misto, advindo em grande parte, de escolas de nível 

médio públicas. A escolha por esta instituição deve-se em grande parte pelo fácil 

acesso por parte do pesquisador à faculdade, já que é docente da mesma. 

O experimento ocorreu ao longo de seis encontros, estes podem ser 

divididos em duas etapas. A primeira, constituída de dois encontros, em que foi 

desenvolvida a ambientação dos estudantes com as ferramentas CmapTools e o 

Geogebra. Ainda que alguns estudantes já conhecessem e interagissem com 

estas ferramentas, achamos necessário estes dois momentos, para que fosse 

garantido o pleno desenvolvimento das atividades. Já a segunda etapa, 
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constituiu-se de quatro encontros, nos quais foram aplicadas as sequências das 

atividades.  

Um dado importante é que esta intervenção ocorreu em atividades 

extraclasse e não se configurou como um experimento curricular. Os dados do 

Quadro 4 ilustram como as atividades se desenvolveram-se ao longo do 

experimento. As atividades da segunda etapa, conforme vemos no Quadro 4, 

foram realizadas de maneira sequencial, que se mostrou fundamental ao 

processo. Todos os encontros, com exceção do último, foram realizados aos 

sábado pela manhã com duração de 4 horas. O último encontro realizado também 

em um sábado pela manhã teve a duração de apenas 2 horas. Esta situação, não 

prevista na organização da extensão, levou-nos a tomar decisões que afetaram a 

análise final do conjunto de dados. Mais a frente, faremos uma descrição 

detalhada de cada encontro e ilustraremos como foi tratada esta situação. 

No primeiro encontro da primeira etapa, os estudantes interagiram 

inicialmente com o Geogebra, criando algumas funções na janela de álgebra do 

software. Os mesmos foram apresentados ao software, tendo acesso aos menus 

para configuração da janela de visualização, onde poderiam configurar o plano 

cartesiano, mudando cor de fundo, escala, unidades, entre outras coisas. Logo 

após foi apresentado aos estudantes os principais comandos do software, sem, 

no entanto ter um aprofundamento maior sobre suas funcionalidades. Em 

seguida, na segunda parte do encontro foi apresentado o software CmapTools. 

Alguns mapas prontos foram mostrados aos estudantes, e depois foi explicado o 

processo de criação de um mapa. A seguir, eles foram convidados a fazer um 

mapa conceitual que ilustrasse o entendimento que tinham sobre o tema 

“Programação”.  

No segundo encontro da primeira etapa foi dado continuidade na interação 

com o software CmapTools, ilustrando desta vez, como figuras, imagens, vídeos e 

como criar links entre mapas diferentes. Também foi demonstrado como é 

possível trabalhar com a criação colaborativa de mapas conceituais, mesmo não 

sendo este o foco deste trabalho. 
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Na segunda etapa, foi aplicada uma sequência de ensino baseada nos 

preceitos da Teoria das Situações Didáticas e elaborada apoiada no software 

Geogebra que permite que após que uma atividade seja criada, a mesma possa 

ser exportada como uma Applet5, permitindo sua execução em qualquer 

Browser6. Em cada atividade, em determinado momento, o estudante precisaria ir 

ao software CmapTools para realizar a construção dos mapas conceituais, estes 

são usados nesta intervenção, para o acompanhamento da evolução dos 

estudantes ao longo do experimento. Os dados da pesquisa foram coletados 

durante um mês e meio de um semestre letivo.  

 

Etapa Encontro Atividades 

1 
– Atividades genéricas para construção de mapas conceituais. 

– Atividades genéricas no Geogebra. 
I 

2 
– Atividades genéricas para construção de mapas conceituais. 

– Atividades genéricas no Geogebra. 

3 

– Questionário inicial 

– Confecção do Mapa inicial sobre função. 

– Atividades sobre de pontos no plano cartesiano. 

– Atividades sobre proporcionalidade 

– Elaboração de Mapas sobre Plano e sobre proporcionalidade. 

4 

– Institucionalização 

– Elaboração de Mapas sobre Plano e sobre proporcionalidade. 

– Atividades sobre função Afim 

– Elaboração de Mapas sobre função Afim. 

5 

– Institucionalização 

– Elaboração de Mapas sobre função Afim. 

– Atividades sobre funções definidas por várias sentenças 

– Elaboração de Mapas sobre funções definidas por várias 

sentenças. 

II 

6 

– Institucionalização 

– Confecção do Mapa final sobre função 

– Questionário final 

Quadro 4. Encontros do Experimento. 

 
____________ 
5 Uma applet é um software que executa a partir de outro programa que o chama. Tem funcionalidade 

específica e geralmente possuem alguma interface com o usuário. 
6 Browser é um programa que permite aos usuários interagirem com as páginas da internet. 
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Em cada um dos encontros da segunda etapa os estudantes receberam 

um material impresso (ver Apêndices B, C e D), e tiveram acesso a um ambiente 

informático desenvolvido para este experimento. O material impresso servia para 

que os alunos registrassem por escrito as respostas dadas aos questionamentos 

em que usavam o ambiente informático para interação. 

A série de ações de cada um dos encontros da segunda etapa, descritos 

no Quadro 4, será agora detalhada. O encontro 3, foi o primeiro da segunda 

etapa, começou com os estudantes respondendo a um questionário inicial com o 

objetivo de obter um conjunto de informações iniciais sobre a formação básica do 

estudante e sua relação com a disciplina de Matemática. Em seguida, os alunos 

elaboraram um mapa conceitual sobre Função. Este primeiro mapa serviu como 

elemento de análise dos conhecimentos preliminares dos estudantes sobre 

Função, bem como elemento de comparação com o mapa realizado ao final do 

experimento que também foi sobre Função. Em seguida, os alunos realizaram 

uma sequência de atividades sobre plano cartesiano e proporcionalidade. Estas 

atividades de investigação, permitiam que os estudantes conjecturassem, 

analisassem e validassem suas ações, conforme a fase adidática proposta por 

Brousseau (2008). Ao final do encontro, os estudantes construíram os mapas 

conceituais relativos aos temas de plano cartesiano e de proporcionalidade.  

O quarto encontro (segundo da etapa 2), começou com a 

institucionalização dos conteúdos trabalhados no encontro 3. Após, os estudantes 

eram convidados a refazer seus mapas sobre plano cartesiano e 

proporcionalidade realizados no encontro anterior. Isto objetivava verificar qual foi 

o impacto da institucionalização sobre os conhecimentos por eles consolidados a 

respeito daquele tema. Em seguida, começaram uma nova fase adidática sobre 

função Afim, culminando mais uma vez com a construção de um mapa sobre este 

tema ao final do encontro. 

Seguindo a mesma dinâmica das anteriores, o quinto encontro (terceiro da 

segunda etapa), também começou com a institucionalização dos temas 

trabalhados no encontro anterior. Avançou com a reconstrução dos mapas feitos 

no encontro 4. Em seguida, os estudantes começaram a responder as atividades 

relativas às funções definidas por várias sentenças que constituíam o tema 
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daquele encontro. Como de costume, fecharam o encontro construindo mais um 

mapa conceitual, dessa vez sobre funções definidas por várias sentenças.  

O sexto e último encontro, apresentou algumas situações não esperadas 

que necessitasse uma ação decisiva do pesquisador. O encontro que 

normalmente tinham a duração de 4 horas, no último só pode ser feito em 2 

horas. Os estudantes souberam ao longo da semana, entre o encontro anterior e 

este que teriam uma aula preparatória para uma avaliação neste mesmo dia as 

10:00 horas da manhã. Isto se deu ao fato de ser um período de finalização do 

semestre e os estudantes não teriam outra data além dessa para ter esta aula 

extra, bem como fazer a intervenção. Desta forma, optamos por fazer o encontro 

de 08:00 as 10:00 hs da manhã. Em conseqüência disto, a institucionalização que 

seria feita neste dia sobre Funções definidas por várias sentenças, foi feita de 

maneira informal, sem profundidade, bem como os mapas sobre este tema que 

seriam feitos após a institucionalização foram suspensos. Esta escolha se deu ao 

fato do pesquisador compreender que seria mais produtivo para a pesquisa 

sacrificar a parte final da atividade sobre função definida por várias sentenças e 

priorizar a aplicação do questionário final e a construção do mapa final sobre 

funções. Desta forma, nesta tese não faremos as análises da atividade de função 

definidas por várias sentenças, por entender que estas análises ficariam 

prejudicadas por não seguir a mesma metodologia das atividades anteriores 

O último mapa sobre função serviu de base para comparar com o mapa 

inicial feito no encontro 3  bem como os mapas intermediários que surgiram ao 

longo do experimento. Associado ao mapa, o questionário final também foi 

aplicado com intuito de obter determinadas informações dos estudantes que 

foram necessárias para chegarmos às conclusões finais deste trabalho. 

 

 

4.3  DESCRIÇÕES DO AMBIENTE 

 

O ambiente informático para a aplicação da sequência de atividades foi um 

website.  Um dos motivos pelos quais escolhemos disponibilizar as atividades no 

ambiente Internet, foi para que o acesso pudesse ser feito de qualquer 

computador com acesso à Internet sem precisar ser obrigatoriamente instalado o 



 108 

software Geogebra. Outro fator importante para esta escolha, foi entendermos 

que este ambiente pode ser disponibilizado posteriormente para acesso do 

público, em geral, constituindo-se desta maneira uma contribuição do grupo de 

pesquisa PEA-MAT à comunidade em geral.  

Apesar de usar o ambiente da internet como meio de disponibilização desta 

aplicação, todas as atividades do experimento foram de caráter presencial. Desse 

modo, garantimos a integridade e o caráter inédito das atividades para os 

estudantes, só disponibilizando o acesso ao grupo de atividades, momentos antes 

da realização de cada encontro. Assim, se após o primeiro encontro, o estudante 

tentasse fazer as atividades do próximo encontro, não teria acesso, pois o 

sistema não permitia que ele pudesse avançar. Esta ação foi necessária, pois, 

para os objetivos deste trabalho era preciso que monitorássemos toda a interação 

do estudante com o ambiente, fato este que não poderíamos realizar a distância. 

As atividades ficaram disponibilizadas no endereço: 

http://www.pucsp.br/pensamentomatematico/mathfunc.html, com acesso a partir 

da página principal do grupo de pesquisa PEA-MAT, bem como do endereço 

http://www.matcomp.com.br/mathfunc, domínio este mantido e gerenciado pelo 

autor desta tese. 

Para desenvolver o website, foi utilizada a linguagem de programação 

HTML (Hyper Text Markup Language) e o produto gerado para esta intervenção 

pode ser visualizado na Figura 15. O software que não tinha nome, após uma 

votação entre os estudantes participantes da pesquisa, foi denominado de 

MathFunc. Uma alusão ao estudo das funções matemáticas.  

Percebemos, pela Figura 15, que a tela inicial do sistema contempla um 

conjunto de quatro grupos de atividades, que serão detalhadas, posteriormente, e 

a opção de utilização da applet do Geogebra. Esta última opção visou a tornar 

disponível no ambiente Web a ferramenta Geogebra por completo, sem que os 

estudantes precisassem saber se estava ou não instalada nas máquinas que 

utilizariam. 
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Figura 15. Tela inicial do MathFunc. 

 

 

4.4  QUESTIONÁRIO INICIAL E MAPA INICIAL SOBRE FUNÇÃO 

 

Criamos um questionário de avaliação inicial (ver Apêndice A) que foi 

aplicado aos alunos no primeiro encontro da segunda etapa. Este não tinha como 

objetivo avaliar o conteúdo matemático que seria explorado no experimento, mas 

buscava avaliar quais foram as condições de estudo que cada aluno teve durante 

sua vida escolar. Entendemos que um pequeno estudo desta ordem poderia nos 

trazer algumas informações que subsidiariam as análises do experimento. As 

experiências que os estudantes tiveram anteriormente com a disciplina de 

Matemática, podem ter influência durante o curso na faculdade. Desta forma, 

apesar de ser um questionário sucinto, poderá subsidiar informações sobre a 

relação dos estudantes com a disciplina Matemática. Dos cinco estudantes 

participantes, apenas, quatro responderam ao questionário, assim, agrupamos as 

principais informações obtidas da seguinte maneira: 
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1- As questões 3 e 4 buscavam saber se o estudante tinha realizado seu 

ensino fundamental e médio no ensino público ou privado. As respostas 

mostraram que 3 dos 4 estudantes fizeram o ensino fundamental em 

escola particular, apenas um deles fez em escola pública. Já durante o 

ensino médio, apenas um estudou em escola particular, dois deles 

estudaram em escolas públicas e um estudou em ambas (pública e 

particular).  

2- Nenhum dos estudantes realizou curso pré-vestibular. 

3- Apenas um dos estudantes realizou recuperação de Matemática durante 

o ensino fundamental. Este cursou o ensino fundamental em escola 

pública. 

4- Já no ensino médio, dois dos estudantes realizaram recuperação de 

Matemática. Destes, um estudou tanto o ensino médio como o 

fundamental em escolas particulares e o outro sempre estudou em 

escolas públicas. 

5- Dois dos estudantes informaram sentir dificuldades na faculdade nas 

disciplinas de exatas. 

 

                                 Alunos 

Questões Ricardo Cosme Heitor Vinicius 

Idade 23 29 32 24 

Semestre em que se encontra 1º 1º 1º 1º 

Fundamental (Público)    X 

Fundamental (Privado) X X X  

Médio (Público)  X X X 

Médio (Privado) X X   

Pré-Vestibular     

Recuperação (Fundamental)    X 

Recuperação (Médio) X   X 

Dificuldade em Exatas  X  X 

Trabalha X X X X 

Quadro 5. Respostas do Questionário Inicial. 
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A questão de número 8 que perguntava se o aluno durante a faculdade 

sentia alguma dificuldade nas matérias de exatas, identificou que apenas Cosme 

e Vinicius apresentavam dificuldades nas matérias da área de exatas. Para 

Cosme, a justificativa para essa dificuldade estava atrelada ao fato de ter pouco 

tempo hábil para estudar em casa. Já Vinicius explicitou que a principal 

dificuldade que identificar e analisar as questões matemáticas, sobretudo quando 

envolviam cálculos. 

A análise do questionário inicial trouxe-nos algumas informações que 

podem ser cruzadas com os dados coletados ao longo e ao final do experimento. 

Desta maneira, esperamos, que o conjunto de dados coletados nesta tese trace 

um perfil detalhado dos estudantes que participaram do processo e nos permitam 

obter alguns indícios sobre como a metacognição é usada durante a utilização de 

mapas conceituais. 

Quanto aos mapas iniciais sobre função, neste momento, faremos uma 

análise geral do que foi construído pelos estudantes e uma análise mais 

detalhada dos mapas iniciais quando os compararmos com os desenvolvidos ao 

final do experimento. Observamos que quase todos os mapas seguiram uma linha 

parecida de construção. Só o aluno Antônio não participou desta atividade e, em 

todos os mapas feitos, apareceu uma classificação das funções quanto ao tipo, 

dividindo-as claramente em função do 1º Grau e função do 2º Grau. Destes 

mapas, os de Ricardo, Cosme e Heitor apresentavam que a função do 1º Grau, 

também, era chamada de função afim. Vinicius não utilizou este procedimento, 

tentou trazer a ideia de função Polinomial como exemplo de função do 1º Grau.  

Quanto à função do 2º Grau, nenhum dos quatro estudantes fez alguma 

alusão à terminologia de função quadrática, nem tão pouco os termos, como 

parábola ou concavidade apareceram em seus mapas. Na verdade, todos os 

mapas tentaram se aprofundar um pouco mais nas funções do 1º Grau, assim não 

trouxeram nenhum elemento importante quanto à função do 2º Grau. Apenas o 

estudante Cosme fez uma representação da função do 2º Grau por meio da forma 

algébrica 2( )f x ax bx c= + + . Já com a função do 1º Grau, todos, menos Vinicius, 

utilizaram a representação algébrica ( )f x ax b= + .  
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As ideias de Domínio, Imagem e Contradomínio surgem apenas nos mapas 

de Ricardo e Heitor. Mas nenhum dos dois fez um detalhamento do que era cada 

um destes elementos, apenas foram citados no sentido de que a função do 1º 

Grau apresenta Domínio, Imagem e Contradomínio. Ricardo, no entanto, fez uma 

vinculação de Domínio ao valor de x  e Imagem e Contradomínio ao valor de y .  

Em contrapartida, apenas Vinicius trouxe à tona em seu mapa as ideias de 

função par e função ímpar, bem como inequação do 1º Grau e do 2º Grau e 

raízes da função, ainda que totalmente desconectados. 

De maneira geral, observamos que os mapas iniciais apresentaram-se com 

poucos elementos que pudessem denotar o conhecimento dos estudantes sobre 

o tema tratado. Termos e expressões apareciam nos mapas, mas, de forma 

insípida, sem estabelecer relações consistentes entre os mesmos, denotando um 

baixo conhecimento sobre o tema ou uma dificuldade para expressar por meio 

deste formato (mapas), o que conheciam sobre função. Ao longo do experimento 

é que coletamos mais dados para que pudéssemos subsidiar um estudo mais 

profundo ao final deste trabalho. 

 

 

4.5  ANÁLISES DAS ATIVIDADES 

 

Na Figura 15, notamos que o software MathFunc contempla quatro grupos 

de atividades. O primeiro, denominado Pontos no Plano, o segundo, 

Proporcionalidade, o terceiro, Noção de função e o quarto Função em várias 

sentenças. Assim faremos uma análise detalhada de cada um dos quatro grupos 

criados, visualizando a atividade, as análises a priori e a posteriori. Nossas 

análises neste momento passam a ser condicionadas pelos grupos de atividades 

e não pelos encontros. Nos momentos em que forem necessários faremos a 

identificação de qual encontro ocorreu a atividade que está sendo analisada.  

As análises a posteriori serão divididas em duas etapas: uma será 

referente às repostas aos questionamentos das atividades; outra, a análise dos 

mapas conceituais. Nesta última, verificaremos quais estratégias metacognitivas 

os estudantes usam na construção de mapas conceituais. Para que esta análise 
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seja bem feita, consideraremos: as respostas dadas nas atividades e os conceitos 

que aparecem nos mapas conceituais, examinados passo a passo, essa análise 

da construção dos mapas conceituais permitirá avaliar que tipos de estratégias 

foram usadas. Isto somente será possível em razão de um recurso disponível na 

ferramenta CmapTools que se chama “Gravador do Cmap”, que quando 

habilitado no inicio da construção de um mapa, grava todos os passos dados pelo 

usuário do inicio à finalização do mapa. 

Para que seja feita a análise do uso da metacognição, utilizaremos as 

quatro categorias de análise, já descritas, baseadas nos trabalhos de Flavell 

(1999), que são: Experiência Metacognitiva; Conhecimento Metacognitivo; 

Julgamento Metacognitivo e Decisão Metacognitiva, bem como, também será 

utilizada a Teoria das Situações Didáticas para esta análise. 

 

 

4.5.1  Análise das Atividades do Grupo 1: Pontos no Plano 

 

Apresentamos abaixo toda a descrição da atividade proposta sobre a 

localização de pontos no plano cartesiano, que foi aplicada no primeiro encontro 

da segunda etapa. Em seguida, serão feitas as análises a priori e a posteriori da 

atividade.  
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Atividade 1: Localização de pontos no plano Cartesiano 
 
Localize os pontos definidos no texto, movimentando o ponto P sobre os eixos 

cartesianos. Quando localizar o ponto corretamente, uma mensagem será exibida a 
você. Em seguida clique no ícone de atualizar (localizado no alto a direita) para que seja 
gerado um novo ponto para a procura. Após a localização de 20 pontos responda: 

 
a) O que ocorre quando alguma das coordenadas do ponto é 0? 

b) E quando as duas coordenadas são 0? 

c) É possível estabelecer regiões no plano Cartesiano? Se sim, quantas? Qual a 
característica dos pontos em cada uma dessas regiões? 

d) Vá ao Geogebra e crie um ponto. Movimente este de diversas maneiras e 

observe seu comportamento conforme as situações anteriores. Salve o arquivo 
com a nomenclatura: seunomeATV1.ggb 

e) Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é o plano 

Cartesiano e como ocorre as representações neste. 

f) Ao final, analise o Mapa elaborado por seu colega ao lado, identificando pontos 
que deixaram de ser abordados por ele ou que você não considerou na sua 

construção. 
 

 
Figura 16. Applet para Plano Cartesiano. 
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4.5.1.1  Análise a Priori 

 

Esta atividade foi desenvolvida com o objetivo de que os estudantes 

explicitassem como ocorre a representação de pontos no plano cartesiano, com o 

uso do ambiente para diversas interações e com o apoio do retorno automático 

sobre o acerto na localização dos pontos esperamos que o tema de par ordenado 

seja explorado com eficiência. 

 

 

 

 
Figura 17. Modo de funcionamento da applet do Plano Cartesiano. 
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A applet desenvolvida propõe ao estudante que ele encontre no plano 

cartesiano um determinado ponto, como podemos ver na imagem superior da 

Figura 17. Quando o estudante consegue colocar o ponto P nas coordenadas 

corretas, a applet dá uma mensagem de acerto, conforme pode ser visto na 

imagem inferior da Figura 17. 

Ao marcar um ponto corretamente, o estudante clica no botão “atualizar”, 

localizado na parte superior direita do plano, conforme a Figura 17, para que 

sejam geradas novas coordenadas para o ponto P. Esperávamos que, após a 

realização de várias interações com a applet, os estudantes respondessem aos 

questionamentos propostos. 

Na questão (a), os alunos deveriam responder que quando alguma das 

coordenadas do ponto é 0 , este ponto localiza-se sobre um dos eixos.  

Acreditávamos que graças aos conhecimentos prévios trazidos pelos 

estudantes, eles poderiam generalizar a representação do ponto P por meio de 

duas coordenadas comumente chamadas x  e y . Sendo x  o valor da primeira 

coordenada, e y  o valor da segunda coordenada. Desta maneira, ao nos 

referirmos durante esta análise às coordenadas x  e y  será em razão desse 

motivo, ainda que não tenha ocorrido até este momento a institucionalização, para 

que esta generalização de par ordenado fosse feita. Entendemos que a forte 

representação de pontos no plano cartesiano existente na educação básica tenha 

propiciado este conhecimento prévio aos estudantes. 

Na questão (b), esperávamos a compreensão que quando as coordenadas 

x  e y  têm valor zero, o ponto seria representado na origem, ou seja, na 

interseção do eixo x  com o eixo y . 

Na questão (c), esperávamos que os estudantes identificassem os quatro 

quadrantes possíveis de localização de um ponto, a partir das análises de que no 

1º quadrante seriam necessários x 0>  e y 0> , no 2º quadrante teríamos x 0<  e 

y 0> , no 3º quadrante ambos, x  e y , seriam menores que zero e no 4º 

quadrante os valores de x 0>  e y 0< . Neste quesito, em especial, esperávamos 
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que os estudantes também identificassem os semi-eixos como possibilidades de 

se encontrar um ponto quando uma das coordenadas, x  ou y , seja 0 . 

Já na questão (d), os estudantes interagiram diretamente com o Geogebra 

para a criação de um ponto e manipulação deste para que pudessem observar as 

características existentes em cada uma das regiões do plano cartesiano. O 

objetivo desta questão era permitir ao estudante investigar as diversas 

representações de um ponto no plano. Isto ocorre, pois a applet criada para esta 

atividade gera as coordenadas do ponto P randomicamente. Com isso, durante as 

interações do estudante com a applet pode ocorrer do sistema não ter gerado 

pontos que tenham determinados valores de coordenadas. Por exemplo, após 

dez atualizações da applet pode ser que nenhum dos dez pontos gerados tenha 

tido uma das coordenadas igual a zero.  

Assim entendemos, que esta questão permite que o estudante possa 

explorar livremente quaisquer valores de coordenadas que queira atribuir a um 

ponto, solidificando ou refutando as possíveis conjecturas que tenha feito nas 

questões (a), (b) e (c).  

Quanto à questão (e), um dos elementos que compreendemos como 

essenciais no mapa conceitual é a representação de um ponto, sob a ótica da 

geometria analítica que identifica um ponto como um par ordenado. Outros 

elementos que devem figurar no mapa são: como um ponto é representado; a 

noção de quadrantes; os valores que as coordenadas x  e y  assumem em cada 

um dos quadrantes; o papel dos semi-eixos quando um dos pontos localiza-se 

sobre o mesmo; e a identificação da origem dos eixos.  

Esperávamos que durante esta atividade os estudantes mobilizassem na 

construção do mapa algumas modalidades de uso da metacognição. Em 

particular, achávamos que o problema das questões (a) e (b), quando fossem 

evidenciados nos mapas, os estudantes estariam fazendo uso da Experiência 

Metacognitiva, pois compreendemos que quando uma das coordenadas do ponto 

tem valor 0, os estudantes tendem a se confundir na representação do ponto em 

um dos eixos.  
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Logo acreditávamos que este era um momento em que nos mapas deviam 

surgir constantes idas e vindas para representar por meio de conceitos e 

proposições esta situação. Com isso ficaria evidenciada a ocorrência da 

Experiência Metacognitiva, relacionada com a noção consciente por parte do 

estudante de que não entende algo que precisa compreender. Ainda que a 

Experiência Metacognitiva possa aparecer em outros momentos desta atividade, 

acreditamos que será mais evidenciada nos problemas descritos nas questões (a) 

e (b).  

Para a modalidade de uso do Conhecimento Metacognitivo, acreditamos 

que como esta atividade é introdutória e que muitos dos elementos abordados 

nesta os estudantes já conhecem previamente, o conjunto de respostas que 

aparecerá no material escrito relativo às questões (a), (b), (c) e (d) será 

representados na íntegra em seus mapas conceituais. Desta maneira, não 

acreditamos que algum conhecimento anterior deixe de ser posto no mapa. Nesta 

categoria de uso da metacognição, lembramos que para nosso trabalho, o 

Conhecimento Metacognitivo estará evidenciado quando um aluno expressar no 

mapa um conjunto de elementos que não estavam presentes em nenhuma de 

suas respostas anteriores à construção do mapa. Ou seja, o Conhecimento 

Metacognitivo revela o conhecimento do individuo sobre seu próprio 

funcionamento cognitivo. 

Quanto às categorias de uso Julgamento Metacognitivo e Decisão 

Metacognitiva, observamos que ambas devam ocorrer durante esta atividade. Em 

primeiro lugar, a Decisão Metacognitiva é dependente do Julgamento 

Metacognitivo, então, se ocorreu uma Decisão Metacognitiva, com certeza, 

anteriormente houve um Julgamento Metacognitivo. O Julgamento Metacognitivo 

é de difícil avaliação e percepção no mapa conceitual, pois este se processa 

somente para o indivíduo, entendemos que nos momentos do mapa em que o 

estudante fizer a regulação, ou seja, aperfeiçoe suas expressões ele estará 

agindo com o uso da Decisão Metacognitiva e, desta forma, terá usado, também, 

o Julgamento Metacognitivo. Nesta atividade, em particular, cremos que os 

estudantes devem fazer ajustes nos momentos em que irão determinar o que 

ocorre quando uma ou as duas coordenadas de um ponto tem valor zero, bem 

como quando forem especificar as características que apresentam as 
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coordenadas dos pontos em cada um dos possíveis quadrantes em que o ponto 

pode estar localizado. Entendemos que estas representações podem gerar 

dúvidas nos estudantes e seja necessário por parte deles realizarem os ajustes 

necessários que serão evidenciados pelas modificações, inserções ou deleções 

de conceitos ou proposições já existentes nos mapas. 

Quanto às fases adidáticas propostas neste trabalho, entendemos que a 

atividade permite ao estudante passar pelas etapas de ação, formulação e 

validação. Nesta atividade, a fase de Ação, independente da questão, sempre 

ocorre com o apoio de uma ferramenta computacional. Nas questões (a), (b), (c), 

(d) e (e) o aluno sempre interage com uma ferramenta computacional. 

Particularmente nas questões (a) e (b), sua ação é direta na manipulação 

da applet criada. Neste momento a situação permite que o estudante interaja com 

as variáveis do problema que acreditamos nas questões (a) e (b) seja o valor de 

uma das coordenadas ser zero e avalie o resultado de sua ação fazendo novas 

interações se sentir necessidade de ajustes.  

Após iniciar a interação com o software, o aluno começa a conjecturar 

sobre a situação apresentada, construindo desta maneira os elementos 

necessários à sua formulação que será validada ou não pelo retorno que o 

sistema dá. Ou seja, nos momentos em que o estudante marca o posicionamento 

de um ponto, ele age e formula que o ponto tem tais e tais características que o 

levam a posicionar em determinada região do plano. Neste momento, o sistema 

pode dar uma mensagem de acerto parabenizando-o ou não emitir nenhuma 

mensagem evidenciando desta forma que sua conjectura foi incorreta e que ele 

deverá formulá-la novamente até que obtenha o êxito necessário na situação 

proposta. 

Vale ressaltar que, no momento da validação, o emissor (estudante) tenta 

validar seu modelo e o interlocutor (sistema) poderá aceitar validando o modelo, 

ou rejeitar, fazendo assim com que o emissor volte à fase de formulação para que 

estruture o modelo de solução adequado para o problema.  
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4.5.1.2  Análise a Posteriori 

 

Com exceção de Antônio, todos alunos desenvolveram a atividade 

proposta. Alguns tiveram como era esperado um pouco mais de facilidade que 

outros. Para nossa análise, separaremos a discussão por questão abordada na 

atividade.  

 

Questão a: O que ocorre quando alguma das coordenadas do ponto é 0 ? 

Dois alunos, Heitor e Ricardo, identificaram que o ponto nesta situação fica 

localizado sobre um dos eixos. Nos relatos do observador, tanto Heitor como 

Ricardo trabalharam com determinada desenvoltura sem necessariamente repetir 

diversas interações com a applet. Isto estava previsto na análise a Priori desta 

questão, visto que estes estudantes já deviam possuir estes conhecimentos 

prévios. Contudo, o estudante Vinicius, não explicitou que o ponto nesta condição 

estaria localizado sobre um dos eixos, e trouxe como resposta o seguinte texto: 

Vinicius: “Em relação ao mapa dado o ponto 0 fica até fácil pra sua 

localização.”  

Percebemos que o estudante abordou alguns aspectos importantes a 

serem considerados. Em primeiro lugar, ele não usou a expressão Plano 

Cartesiano, e sim mapa. Acreditamos que tal situação tenha ocorrido por 

influência das questões (e) e (f). Ainda assim, demonstrou uma falta de domínio 

da linguagem matemática necessária para representar a situação. O segundo 

aspecto que podemos perceber na resposta emitida por Vinicius foi que usou o 

termo “ponto 0”, não diferenciando o que é uma coordenada e o que é o ponto 

propriamente dito. De maneira geral, Vinicius, realmente, sentiu muita dificuldade 

na execução desta questão da atividade, como enfatiza o relato do observador: 

Vinicius demonstrou muitas dificuldades para responder ao 
quesito a, sobre o que ocorre quando alguma das coordenadas é 
0. Essa dificuldade se intensificou no quesito b chegando a 
determinado momento a Vinicius expressar “Agora é Problema”. 
Contudo, em nenhum momento Vinicius deixou de interagir com a 
atividade, ainda que fizesse diversas interações na applet. 
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O estudante Cosme foi o único que apresentou uma análise diferenciada 

dos demais. Como a animação da applet é randômica, nem sempre aparecem 

pontos, em que uma das coordenadas seja 0. A partir disto, pelo relato do 

observador, Cosme decidiu ir diretamente ao Geogebra e lá marcar pontos que 

tinham a característica ( ,0)x ou (0, )y  para, desta maneira, fazer sua análise de 

maneira mais criteriosa. Percebemos aqui que Cosme se prolongou bastante 

durante sua fase de formulação de conjecturas, utilizando, inclusive, ferramentas 

externas ao ambiente para buscar a validação de suas formulações. Só após ter 

conjecturado bem, realizando ações com a Applet como no Geogebra, ele validou 

seu modelo. Esta atitude evidenciou um domínio de Cosme sobre as ferramentas 

usadas na intervenção, mais que isso evidenciou um caráter investigativo que é 

algo bastante desejável nos estudantes. Apesar disso, a resposta que deu à 

questão não fez referência à terminologia “eixo” ou “semi-eixo”, como era 

esperado na análise a Priori. Ele apenas referenciou que o ponto não estaria 

definido em nenhum quadrante, mas, que poderia se identificar na reta sua 

localização.  

 

Questão b: E quando as duas coordenadas são 0?. 

Nesta questão, percebemos que o conjunto de respostas seguiu 

praticamente o mesmo padrão da questão (a). Mais uma vez, tanto Heitor como 

Ricardo tiveram respostas iguais. Ambos explicitaram que, nesta situação, o 

ponto fica localizado no centro do plano cartesiano. Entendemos aqui, como na 

questão (a), ambos tiveram bastante facilidade para identificar o que ocorre 

quando uma das coordenadas é zero, na questão (b), suas análises já foram 

facilitadas pela análise anterior.  

Embora na análise a priori esperássemos que eles identificassem que esse 

ponto estaria localizado na origem dos eixos, exatamente na interseção do eixo x 

com o eixo y. Assim, acreditamos que ambos tenham a noção clara do que 

representa um ponto com ambas coordenadas iguais a zero. Cosme, também, 

adotou a mesma postura da questão (a). Na verdade, no relato do observador, 

Cosme foi diretamente ao Geogebra para verificar as duas questões, tanto a 

questão (a), que perguntava o que ocorria quando uma das coordenadas era 

zero, como a questão (b) que perguntava o que ocorria quando as duas 



 122 

coordenadas eram zero. Mas, mesmo tendo interagido no Geogebra, a resposta 

de Cosme não fez referência à origem, à interseção dos eixos x  e y  ou ao centro 

do plano, como citaram Heitor e Ricardo.  

Cosme respondeu ao questionamento dizendo que o ponto não era 

definido em nenhum quadrante, ele disse que o ponto era “neutro”. Aqui nos 

pareceu que Cosme tentou relacionar a sua resposta com o fato de se o ponto 

não está representado em nenhum dos quadrantes ele está em uma região que 

Cosme passou a denominar de neutra.  

Nesta atividade, Vinicius mais uma vez apresentou dificuldades. Desse 

modo transcrevemos aqui sua resposta: “Fica mais difícil para entendimento 

dentro do mapa cartesiano. A união deles fica até mais livre e concentrada para 

representação”. Percebemos na resposta dada certa contradição. Ao mesmo 

tempo em que ele enfatiza que fica mais difícil o entendimento dentro do mapa 

cartesiano quando as duas coordenadas são zero, ele também diz que a “união 

deles”, que aqui entendemos como as duas coordenadas sendo zero, fica mais 

livre e concentrada para representação. Não conseguimos identificar claramente 

com base em sua resposta se ele realmente tem dificuldades para encontrar o 

ponto (0,0)P  ou se tem dificuldade de expressar de maneira escrita as relações 

que ocorrem no plano cartesiano. O observador neste momento não conseguiu 

identificar nenhuma ação de Vinicius de denotasse que o mesmo estava tendo 

dificuldades na resolução da questão.  

Notamos que Vinicius, durante as conjecturas nas questões (a) e (b), 

apresentou dificuldades para compor sua formulação em um sistema lingüístico 

compreensível. Desta maneira, não identificamos se ele conseguiu realmente 

validar sua formulação ou se apenas passou para a próxima questão, tendo ainda 

dificuldades para explicitar o que realmente fez nas questões (a) e (b). 

A partir da questão (d), esta dúvida foi esclarecida, assim, nas análises 

relativas a questão (d) retomaremos a discussão sobre as marcações do 

estudante Vinicius. 
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Questão c: É possível estabelecer regiões no plano cartesiano? Se sim, 

quantas? Qual a característica dos pontos em cada uma dessas regiões? 

Para analisarmos as respostas dadas pelos estudantes, fizemos suas 

transcrições no Quadro 6 a seguir. 

 

Estudante Resposta dada a questão c 

Ricardo Sim. São 4 regiões 

1. Numa região terá um eixo positivo e um negativo 

2. Numa região terá um eixo negativo e um positivo 

3. Numa região terá ambos os eixos positivos  

4. Numa região terá ambos os eixos negativos 

Heitor Sim. 4. As coordenadas são sempre diferentes de zero. Em duas dessas 

regiões as coordenadas são sempre uma positiva e outra negativa, e vice 

versa. Numa delas as coordenadas são ambas positivas e a restantes 

ambas as coordenadas são negativas 

Vinicius Sim. Infinitos O ponto que criamos livre para melhor visualização. 

Cosme Sim é possível. Posso delimitar ilimitadas regiões. Tudo dependerá do 

espaço imaginativo de cada região. A característica dos pontos é de 

delimitação limítrofe para determinar a posição no plano cartesiano. 

Quadro 6. Respostas dadas a questão (c). 

 

No conjunto de respostas transcritas no Quadro 6, notamos que todos 

alunos entendem que é possível estabelecer regiões no plano cartesiano. Embora 

nenhum tenha usado formalmente a terminologia de quadrante, que era o que 

prevíamos na análise a priori. Dois deles, Ricardo e Heitor, identificaram que eram 

quatro regiões e Cosme e Vinicius, que eram infinitas regiões. Na resposta dada 

por Ricardo, percebeu-se que ele delimita as regiões a partir de eixos. Identifica 

que uma região pode ter eixos positivos ou negativos. Contudo, Ricardo não 

explicita qual eixo era positivo e qual era negativo na composição de cada região. 

Além do mais não respondeu diretamente o que foi pedido na última parte do 

quesito, que pediu para identificar a característica dos pontos em cada uma das 

regiões. Dos quatro estudantes, Heitor conseguiu expressar de maneira mais 

clara o que se pedia na questão. Referiu-se sempre ao termo “coordenadas”, 

explicando que o ponto teria coordenadas positivas ou negativas a depender da 

região em que estivesse representado. Já os estudantes Cosme e Vinicius não 
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conseguiram identificar as quatro regiões do plano cartesiano, consideraram que 

eram infinitas regiões e apresentaram respostas não claras para o 

questionamento proposto, não nos permitindo uma análise concisa de suas 

ações. 

Desse modo, acreditamos que Cosme e Vinicius não atentaram durante a 

formulação das suas conjecturas os valores que as coordenadas de um ponto 

poderiam ter em cada uma das quatro regiões. Mais que isso, preocupou-nos a 

noção explicita por ambos de que poderiam existir infinitas regiões no plano 

cartesiano. Ambas as respostas denotam que suas conjecturas foram 

estabelecidas sobre a quantidade de pontos que pode haver no plano e não sobre 

as regiões que poderiam ser estabelecidas no plano, ainda que intuitivamente os 

eixos determinem quatro regiões bastante claras, isto não foi evidenciado na 

formulação dos dois estudantes. 

 

Questão d: Vá ao Geogebra e crie um ponto. Movimente este de diversas 

maneiras e observe seu comportamento conforme as situações anteriores. 

O objetivo da questão (d) era que no Geogebra os estudantes 

manipulassem livremente um ponto, observando as nuanças a cada modificação 

que faziam nas coordenadas do ponto, atentando para os valores das 

coordenadas escolhidas e seu posicionamento no plano. No relato do observador, 

os quatro estudantes interagiram com o ambiente de forma bastante satisfatória. 

Pareciam manipular com facilidade a marcação de pontos no Geogebra, tanto 

com a movimentação do ponto no plano, como atribuindo valores a este na janela 

de álgebra.  

Mas, algo no relato do observador chamou a atenção. Ele descreveu que o 

aluno Vinicius por diversas vezes na janela de álgebra inseriu pontos com 

coordenadas de características ( ,0)x , (0, )y  e (0,0) . Isso nos remete à discussão 

final, da questão (b), sobre a marcação do ponto na origem dos eixos. Parece-

nos, então, que pelas observações feitas, o aluno Vinicius sabe marcar e localizar 

um ponto na origem dos eixos, pois ambas as coordenadas são zero. Então, 

quando o mesmo se expressou na questão (b) com a expressão “A união deles 

fica até mais livre e concentrada para representação”, demonstrou que para ele 
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encontrar o ponto quando os dois valores das coordenadas são zero, é mais 

simples. No entanto, quando apenas uma das coordenadas é zero o mesmo tem 

dificuldades na marcação, confundindo, às vezes, o eixo x com o eixo y e vice-

versa. Entendemos que o mesmo não conseguiu formular uma conjectura que 

generalizasse as situações em que uma das coordenadas do ponto é zero; por 

isso, realizou por tantas vezes interações com o Geogebra, demonstrando que 

estava bastante envolvido na dialética da formulação sem, contudo conseguir 

validar suas conjecturas. 

 

Questão e: Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é 

o plano Cartesiano e como ocorre as representações neste. 

Para analisarmos esta questão, precisaremos examinar os mapas 

conceituais elaborados pelos estudantes. Neste momento, estudaremos os 

mapas de Ricardo e Cosme, para que possamos dar conta da complexidade das 

análises envolvidas. Assim, verificaremos entre outras coisas quais aspectos 

metacognitivos podem ser identificados nesses mapas. 

 

Análise do mapa de Ricardo: 

 
Mapa 3. Plano cartesiano de Ricardo. 
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O primeiro aspecto que se pode notar no Mapa 3 em comparação com as 

respostas que Ricardo deu nos quesitos anteriores, foi o aparecimento da palavra 

“quadrante”. Nos exercícios anteriores, em nenhum momento, Ricardo usou o 

termo quadrante nem para designar as regiões do plano cartesiano. Outro 

aspecto importante foi a delimitação dos quadrantes feita a partir dos valores de x 

e y. Por exemplo, ele analisa que, para um ponto estar localizado no primeiro 

quadrante, ele precisa ter os valores de x e y positivos. No quesito c, que tratava 

exatamente deste aspecto, Ricardo disse que para um ponto estar “Numa região”, 

que ele não especificou se era quadrante nem tampouco os 1º, 2º, 3º ou 4º, ele 

tinha “ambos eixos positivos”. Contudo, no mapa feito por Ricardo, percebeu-se 

que ele trocou a ordem dos quadrantes, fazendo a evolução dos mesmos no 

sentido horário em vez do anti-horário.  

Em momento algum Ricardo fez alguma menção ao que ocorre quando 

uma ou as duas coordenadas do ponto são zero. Apesar de ter sido um item 

importante nas questões anteriores, o mapa dele não faz nenhuma indicação do 

que ocorreria nestes casos. 

Sob o ponto de vista da metacognição, se compararmos as respostas 

anteriores de Ricardo com o que aparece no mapa, podemos afirmar que ele 

usou o conhecimento metacognitivo para a construção do mapa. Os elementos 

que surgiram no mapa que não apareceram nas respostas escritas de Ricardo 

nas questões (a), (b), (c) e (d) revelaram que o mesmo durante a construção do 

mapa mobilizou o conhecimento necessário sobre seu próprio funcionamento 

cognitivo, sobre o que sabia e o que não sabia. Aliado a isto, a análise da 

construção do mapa passo a passo como evidenciado nos dados do Quadro 7 

demonstra o aparecimento de outras modalidades de metacognição, a saber o 

Julgamento Metacognitivo e a Decisão Metacognitiva, usadas durante o 

processo. No Quadro 7 destacamos os principais passos envolvidos nesta 

análise. As marcações em cores diferenciadas, como o azul em destaque, vão 

evidenciar os nodos ou frases de ligação que estavam selecionados naquele 

momento. Em todos os quadros seguintes nesta tese, que façam análise passo a 

passo dos mapas, as áreas com cores em destaque significarão os elementos 

selecionados naquele instante. Como a sequência de passos é relativamente 

grande, as páginas seguintes conterão apenas os dados do Quadro 7, pedimos 
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ao leitor, atenção então a análise que começa a ser feita após a ocorrência do 

quadro. 

 

Sequência de Passos 

 

Passo 40 

 

Passo 42 
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Passo 44 

 

Passo 46 
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Passo 48 

 

Passo 49 
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Passo 50 

 

Passo 51 

Quadro 7. Sequência de passos do Mapa de Plano de Ricardo. 
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Ao analisarmos os dados do Quadro 7, percebemos que, do passo 40 ao 

51, no total de 109 passos do mapa, há um Julgamento metacognitivo e uma 

Decisão Metacognitiva, por parte do estudante. Entendemos isto porque Ricardo 

construiu no passo 40 uma afirmação que os quatro quadrantes onde x pode ser 

positivo ou negativo, depois ele começa a construir em cada passo chegando ao 

passo 46 que y pode ser positivo ou negativo. Porém neste momento, Ricardo 

julga sua ação e efetua um ajuste eliminando o nodo com conceito positivo e o 

nodo com o conceito negativo criados para o conceito y e liga o conceito y 

diretamente ao nodo do conceito positivo e ao nodo do conceito negativo do 

conceito x.  

Entre os passos 50 e o 51 Ricardo mais uma vez teve uma ação 

reguladora ao verificar que a proposição que consta entre o conceito “quatro 

quadrantes” e os conceitos “x” e “y”, é “onde”, e pode ser melhor representada 

pela proposição “possui valor de”. Estas ações reguladoras evidenciam o uso da 

Decisão Metacognitiva. Contudo, a Decisão Metacognitiva não ocorre sem haver 

antes um Julgamento Metacognitivo. Daí, afirmamos que estas duas modalidades 

de metacognição foram usadas por Ricardo nesta questão. Sendo assim, 

podemos concluir que, nesta questão, Ricardo mobilizou três modalidades de 

metacognição que foram conhecimento metacognitivo, julgamento 

metacognitivo e decisão metacognitiva entre as quatro escolhidas para as 

análises nesta tese. 

 

Análise do mapa de Cosme: 

A análise do Mapa 4, realizado por Cosme, demonstrou que diferentemente 

de Ricardo que usa em seu mapa as terminologias de eixo x e eixo y e que os 

quadrantes são formados a partir desses eixos, Cosme não usa os termos eixo x 

e y em nenhum momento de seu mapa.  

Sob o ponto de vista da metacognição, ao analisarmos o mapa feito por 

Cosme em comparação com as respostas dadas nas questões (a), (b), (c) e (d), 

em particular, na questão (c), verificamos que ele usou o Conhecimento 

metacognitivo. Isto pode ser evidenciado pela resposta dada por Cosme na 

questão (c) que questionava se era possível estabelecer regiões no plano 
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cartesiano e quantas eram. A resposta escrita dada por Cosme dizia que era 

possível delimitar “ilimitadas regiões”. Mas, na criação do mapa conceitual, 

Cosme identificou claramente que o plano cartesiano divide-se em quatro 

quadrantes. Desta maneira, entendemos que Cosme na criação do mapa 

mobilizou a Decisão Metacognitiva, pois tem uma ação reguladora ao avaliar 

que o plano cartesiano não possui infinitas regiões, e sim os quatro quadrantes. 

Contudo, podemos afirmar, também, que Cosme usou o Julgamento 

Metacognitivo para chegar a tal conclusão, pois se ele regulou sua resposta, só 

pode ter ocorrido depois de um processo de avaliação propiciado pelo uso do 

Julgamento Metacognitivo.  

 

Mapa 4. Plano cartesiano de Cosme. 

 
 

Houve um deslize na estruturação do mapa de Cosme em relação à 

associação dos valores de x  e y nos quadrantes. Em seu mapa, aparece uma 

inversão entre o 1º e o 2º quadrantes, pois ele considera que, para um ponto estar 

no 1º quadrante, ele terá os valores de x  negativos e os valores de y positivos. E 

para o ponto estar no 2º quadrante, ele terá os valores de x  e y  positivos. 

Contudo, ao analisarmos a construção do mapa passo a passo pela ferramenta 

“gravador do cmap”, notamos que houve um deslize que, aparentemente, não foi 

de aspecto conceitual e sim por falta de atenção no processo, conforme podemos 

perceber nos dados do Quadro 8. 
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Sequência de Passos 

 
Passo 34 

 
Passo 35 

 
Passo 36 

Quadro 8. Sequência de passos do Mapa de Plano de Cosme. 
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Ao olharmos o passo 34 do mapa de Cosme, evidenciado no Quadro 8, 

percebemos que ele selecionou o nodo que contém a palavra 2º quadrante e no 

passo 35 modifica de 2º quadrante para 1º quadrante, no intuito de ordenar os 

quadrantes, deixando selecionado o segundo nodo com a palavra 1º quadrante, 

ficando momentaneamente no mapa duas expressões 1º quadrante. Em seguida, 

no passo 36, ele selecionou, modificou o segundo nodo que tem 1º quadrante 

para 2º quadrante. No entanto, ele não altera as informações nos nodos inferiores 

sobre os valores de x  e y nos quadrantes, ficando, desta forma, a informação 

trocada entre os 1º e 2º quadrantes. 

Podemos, então, sintetizar a análise de Cosme identificando que ele usou 

na construção do mapa três modalidades de Metacognição que foram o 

Conhecimento Metacognitivo, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva. 

 

Questão (f): Analise o Mapa elaborado por seu colega ao lado, 

identificando pontos que deixaram de ser abordados por ele ou que você não 

considerou na sua construção. 

A questão (f) objetivava ver se os estudantes, ao analisarem os mapas 

desenvolvidos por seus colegas, poderiam perceber similaridades ou diferenças 

entre os mapas. Coincidentemente tivemos Ricardo que analisou o mapa de 

Cosme e Cosme, o de Ricardo. De maneira geral, as análises foram 

extremamente curtas, sem nenhum aprofundamento ou juízo de valor mais 

objetivo por parte de quem avaliava. Pelos dados, percebemos que eles olhavam 

apenas o que havia de diferente nos mapas, fazendo pouca referência aos 

elementos em comum.  

A análise de Ricardo, quanto ao mapa feito por Cosme, foi bastante 

pontual, ele identificou primeiro que Cosme não citou os eixos x  e y ; depois 

mencionou o seguinte texto: “A discriminação dos valores de x  e y , quanto a 

negativo ou positivo, está clara e fácil de entender”. A afirmação de Ricardo 

demonstrou que ele não analisou no mapa feito por Cosme alguns itens 

importantes, pois, a relação estabelecida por Cosme entre os valores de x  e 

y positivos ou negativos a depender do quadrante foi completamente diferente da 
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realizada pelo próprio Ricardo, conforme podemos verificar nos dados do Quadro 

9. 

 

Mapas 

 
Recorte do mapa de Cosme 

 
Recorte do mapa de Ricardo 

Quadro 9. Comparativo do mapa de plano de Ricardo e Cosme. 

 

Os dados do Quadro 9 ilustram claramente que Ricardo e Cosme tomaram 

caminhos distintos na especificação dos valores de x  e y em cada quadrante. 

Não havendo sequer um quadrante em que a declaração dos valores de x  e y  

de ambos coincidissem. 

Já na análise realizada por Cosme, ele identificou que não declarou os 

eixos x  e y , apesar de citá-los, conforme afirmou, nos quadrantes. Cosme, assim 

como Ricardo não perceberam que a relação entre os valores de x  e y  e o seu 

respectivo quadrante foi completamente diferente da realizada por Ricardo. Isto 

nos sugere que ambos foram desatentos em suas análises dos mapas dos 

colegas. Não perceberam diferenças explicitas nos dois mapas.  
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No encontro seguinte, foi realizada a institucionalização do conteúdo 

trabalhado nesta atividade, que passaremos a descrever a seguir. 

 

Institucionalização dos conteúdos 

 

Durante a institucionalização, começamos por abordar que o Plano 

Cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares. Estes também conhecidos 

como eixo x  e eixo y , denominados de uma maneira formal em eixo das 

abscissas e eixo das ordenadas. O eixo horizontal é o das abscissas e o eixo 

vertical é o das ordenadas.  

Estes eixos formam quatro regiões denominadas quadrantes, como se 

pode ver na Figura 18. A ordem destes quadrantes segue o sentido anti-horário. A 

origem do plano é exatamente o ponto de encontro dos eixos.  

 

 
Figura 18. Exemplo de Plano Cartesiano. 

 

Cada ponto no plano cartesiano é constituído de um par ordenado ( , )x y  

onde x  representa a abscissa e y , a ordenada. Para um ponto estar localizado 

no 1º quadrante seria necessário x 0>  e y 0> , no 2º quadrante teríamos x 0<  e 
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y 0> , no 3º quadrante ambos, x  e y , seriam menores que zero e no 4º 

quadrante os valores de x 0>  e y 0< . 

Durante a institucionalização, foi explicitado o que ocorre quando alguma 

das coordenadas do ponto tem valor 0 , pois, nesta situação, o ponto sempre 

estaria localizado em um dos eixos ou na origem caso os valores das ordenadas 

e abscissas fossem iguais a 0 . 

A seguir analisaremos os mapas construídos pelos estudantes após o 

processo de institucionalização.  

 

Análise do mapa de Ricardo após a institucionalização 

 

As principais mudanças percebidas no mapa final de Ricardo sobre Plano 

Cartesiano, Mapa 5, estão relacionadas a denominação dos eixos e os valores 

que x  e y  podem assumir nos quadrantes.  

Em seu primeiro mapa sobre plano cartesiano, Mapa 3, Ricardo não 

denominou os eixos x  e y  como abscissas e ordenadas. Também, no Mapa 3, 

Ricardo confundiu os valores que x  e y  tinham nos 2º e no 4º quadrantes. Na 

verdade, Ricardo assumiu que os quadrantes eram ordenados no sentido horário, 

por esse motivo os valores assumidos por x  e y  no 2º e no 4º quadrante foram 

diferenciados. 

Algo que achamos estranho na construção dos dois mapas de Ricardo foi o 

fato de em nenhum momento ele ter feito alguma referência sobre o que ocorre 

quando uma das coordenadas é zero, ou quando as duas são zero. Ricardo ao 

responder sobre este questionamento nas questões (a) e (b), respondeu de 

maneira correta, contudo nem o Mapa 3 nem o Mapa 5 fazem alguma referência a 

esta informação. 

Não fizemos a análise passo a passo da construção de Ricardo do Mapa 5, 

pois ele durante a construção esqueceu de acionar a ferramenta Gravador do 

Cmap. Mas ainda assim, podemos identificar que três modalidades de 

metacognição foram usadas: o Conhecimento Metacognitivo, o Julgamento 
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Metacognitivo e a Decisão Metacognitiva. Quando comparamos o Mapa 5 com 

o Mapa 3, percebemos que Ricardo reavaliou algumas definições e decidiu 

modificar seu mapa. Assim sendo, usou o Julgamento Metacognitivo e a partir 

disso regulou suas ações anteriores, tendo, portanto, neste momento tomado uma 

Decisão Metacognitiva. O fato do Mapa 5 apresentar elementos que não 

apareciam no mapa anterior nos leva a afirmar que ele usou do Conhecimento 

Metacognitivo para mobilizar o que sabia e o que não sabia na estruturação do 

mapa. 

 

 
Mapa 5. Mapa final sobre Plano Cartesiano do aluno Ricardo. 

 

 
Análise do mapa de Cosme após a institucionalização 

 

O Mapa 6, desenhado por Cosme após a institucionalização apresenta um 

conjunto de elementos mais amplo que no Mapa 4 que ele fez.  

Em primeiro lugar, Cosme corrigiu o sentido da evolução dos quadrantes 

que ele tinha tomado inicialmente com sendo no sentido horário. Isto, 

evidentemente, fez com que sua especificação dos valores de x  e y  nos 

respectivos quadrantes saísse errada no primeiro mapa. No segundo mapa, Mapa 



 139 

6, ele assumiu explicitamente no mapa que o plano é ordenado no sentido anti-

horário, corrigiu a especificação  dos valores de x  e y  nos respectivos 

quadrantes, bem como apresentou as retas x  e y  como constituintes do plano 

(os eixos, mas não usa esta terminologia) e as denomina como abscissas e 

ordenadas, respectivamente. 

 

 
Mapa 6. Mapa final sobre Plano Cartesiano do aluno Cosme. 

 

Em nenhum dos dois mapas, Cosme fez alguma associação do que ocorre 

quando uma das coordenadas do ponto é zero. Apesar da resposta de Cosme 

nas questões (a) e (b), que tratam desse aspecto, não estar completamente 

correta, esperávamos que nos mapas houvesse alguma referência a esta 

situação. 

A partir disto, pensamos que tanto Cosme quanto Ricardo não perceberam 

a importância das situações em que uma das coordenadas, ou as duas, tem valor 

zero. Achamos isto porque o mapa tende a refletir os elementos considerados 

mais importantes, para quem está construindo, sobre o tema em questão. 

Quanto aos aspectos das modalidades metacognitivas usadas na 

construção do Mapa 6, o segundo mapa sobre plano, Cosme mobilizou o 

Conhecimento Metacognitivo, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva.  
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Percebemos o uso do Conhecimento Metacognitivo pelo número de 

elementos que aparecem no Mapa 6, que não estavam presentes no Mapa 4. Isto 

dá indícios que Cosme mobilizou elementos que estavam em sua base cognitiva, 

revendo o que efetivamente sabia.  

No entanto, o processo não ocorreu de maneira isolada. Entendemos que 

para acrescentar novos elementos ao mapa, Cosme teve de julgar o que 

efetivamente foi feito e o que precisava ser modificado. Esta ação evidencia o uso 

da modalidade do Julgamento Metacognitivo.  

Como Cosme mudou diversos elementos de seu mapa, adequando-os a 

um novo padrão descritivo sobre o tema plano cartesiano, pensamos que ele 

usou a Decisão Metacognitiva em diversos momentos para a partir da regulação 

das suas ações anteriores, tomar novos rumos, modificando diversos elementos 

que estavam presentes no mapa. 

 
 
4.5.1.3  Análise final das atividades do Grupo 1 

 

O objetivo das atividades propostas no grupo 1 era que o estudante fosse 

capaz de identificar as possíveis posições que um ponto pode estar em um plano 

cartesiano. Bem como, avaliar se o estudante visualiza como é definido cada um 

dos quadrantes e as possíveis situações em que o ponto pode estar localizado 

em um dos eixos. 

Em particular, as situações em que uma das coordenadas do ponto, ou 

mesmo as duas tem valor zero, revelaram-se como os pontos de maior 

dificuldade para alguns estudantes. 

Somente os estudantes Heitor e Ricardo se desenvolveram bem ao longo 

de todas as questões, ainda que tenham confundido no primeiro momento a 

ordem dos quadrantes. 

Outro fator importante é que Cosme foi o único estudante a usar o 

Geogebra para tirar suas dúvidas. Em alguns momentos, mais especificamente 

na resolução das questões (a) e (b), Cosme foi ao Geogebra para marcar pontos 

que tivessem a característica ( ,0)x , (0, )y  ou (0,0) . Isto evidenciou uma 
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independência do estudante, pois em nenhum momento foi solicitado que eles 

fossem ao Geogebra. No entanto ele achou isto pertinente e foi fazer suas 

verificações com o apoio do Geogebra. 

Algo que nos chamou a atenção desde o principio foi a dificuldade que o 

estudante Vinicius tem para expressar suas idéias. Suas respostas eram sempre 

confusas e com argumentos que fugiam do que estava sendo discutido. 

Analisando o questionário inicial respondido por Vinicius veremos que o 

mesmo fez a educação básica toda em escolas públicas, sempre fez recuperação 

da disciplina de Matemática e declara que sente muita dificuldade na área de 

exatas. Estes dados nos levam a crer que Vinicius naturalmente sempre teve uma 

relação tensa com o aprendizado da disciplina de Matemática, e isto pode ser a 

explicação para o fraco desempenho que o mesmo apresentou durante a 

atividade. Estes elementos do perfil de Vinicius são preocupantes até para a 

continuação do mesmo em um curso de Ciência da Computação, em que há uma 

forte carga de disciplinas da área de exatas. 

Durante a construção dos mapas, os estudantes que foram analisados, 

usaram três das quatro estratégias Metacognitivas. O Conhecimento 

metacognitivo, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão Metacognitiva estavam 

presentes tanto nos mapas de Ricardo quanto no de Cosme. 

Nos mapas anteriores a institucionalização já apareceu elementos que não 

estavam presentes no conjunto de respostas dadas por Ricardo e Cosme. Esta 

situação ilustra que durante a construção dos mapas os sujeitos envolvidos no 

processo mobilizaram seus conhecimentos e conseguiram trazer novos 

elementos que não apareciam nas respostas escritas. 

Depois da institucionalização os mapas de ambos os estudantes também 

revelaram o uso das mesmas estratégias metacognitivas que foram usadas nos 

mapas anteriores a institucionalização. 

Nestes mapas finais, os erros que apareciam em função dos valores de x  

e y  em seus respectivos quadrantes foram corrigidos tanto no mapa de Ricardo 

quanto no de Cosme. Acreditamos então a partir disto que a institucionalização 

teve sua função cumprida, pois os mapas finais revelaram que os estudantes 
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conseguiram integrar os conhecimentos anteriores com os apreendidos durante a 

atividade. 

Acreditamos também que a atividade idealizada dentro da ótica da Teoria 

das Situações Didáticas, contribuiu para a efetivação do processo. A possibilidade 

de interagir com um ambiente como o da applet desta atividade, permite que as 

fases adidáticas (ação, formulação e validação) sejam feitas proporcionando ao 

estudante interagir com o objeto, testar e validar suas hipóteses em um mesmo 

ambiente. 

 
 
4.5.2  Análise das Atividades do Grupo 2: Proporcionalidade 
 

Atividade 2: Proporcionalidade 
 

Considere a representação abaixo como o de uma reta numérica onde constam dois 
pontos A e B, que representam a grandeza comprimento, o ponto A representa a 
distância (comprimento) do 0 ao valor representado por A. Assim como o ponto B 
representa a distância (comprimento) do 0 ao valor representado por B. Mova o ponto 
A e observe o que acontece com o ponto B. A partir disto responda se distância de 0 a 
A e a distância de 0 a B são diretamente ou inversamente proporcionais.Após verificar 
a proporcionalidade clique no botão atualizar (localizado no alto a direita), para 
que o sistema gere uma nova situação, realize pelo menos 10 iterações. Ao final 
deste conjunto de iterações, responda o que se pede: 

a) Quando pode-se afirmar que as distâncias são diretamente proporcionais? 

b) E inversamente? 

c) Que elementos levaram você chegar a conclusão dos quesitos anteriores? 

d) Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o quando a ocorre a 
proporcionalidade direta ou inversa.Não esqueça de ligar o gravador do Cmap. 
Salve o arquivo com a seguinte nomenclatura: seunomeATV2.cmap 

e) f) Ao final, analise o Mapa elaborado por seu colega ao lado, identificando pontos 
que deixaram de ser abordados por ele ou que você não considerou na sua 
construção. 

 

 

Figura 19. Applet de Proporcionalidade. 
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4.5.2.1  Análises a Priori 

 

O objetivo desta atividade foi que o aluno percebesse intuitivamente a 

relação de dependência entre duas medidas. No caso apresentado, a medida do 

comprimento B é dependente de A. Este exercício, além de proporcionar uma 

investigação do aluno sobre quais situações as medidas seriam direta ou 

inversamente proporcionais, é um elo para as atividades que envolvem funções 

polinomiais do primeiro grau.  

Nesta questão, a applet usada propõe ao estudante que ele movimente o 

ponto A sobre a reta numérica. Ao movimentar o ponto A, este vai representar o 

comprimento do valor 0 da reta numérica até o valor de A. Por exemplo, se 

movimentarmos o ponto A até o valor 3, isto estará representando o comprimento 

de 3. Vale ressaltar, que ainda que a reta tenha a representação negativa, 

entendemos que é apenas como um referencial e que o comprimento deve ser 

entendido em valor modular, já que não existe comprimento negativo. Logo 

qualquer representação que esteja em um valor negativo, será considerado para 

efeito de análise o seu valor em módulo. O ponto B, também, tem uma 

movimentação sobre a reta, que é dependente do ponto A. A cada momento que 

o ponto A é movimentado, o ponto B, também, sofrerá um deslocamento. 

Depois de algumas verificações, o estudante poderá clicar no botão 

“atualizar” localizado na parte superior direita da applet, conforme a Figura 19, 

para que sejam geradas novas relações de dependência entre os pontos A e B. 

Esperávamos que, após a realização de várias interações com a applet, os 

estudantes respondessem aos questionamentos propostos. 

Para a questão (a), esperávamos sob o ponto de vista matemático, que os 

estudantes ao analisarem medidas diretamente proporcionais, apresentassem 

respostas denotando, quando duas medidas são diretamente proporcionais à 

variação de uma, provocará uma variação na outra medida na mesma razão. Ou 

seja, se duplicar o valor do comprimento A, o valor do comprimento B também 

duplicará. Podemos então expressar esta situação da seguinte maneira ao 

tomarmos duas medidas A e B: 
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A
k

B
= (onde k é uma constante), a partir disto obtemos que A B k= ×  ou 

que 
A

B
k

= . Desta forma esperávamos que os estudantes avaliassem a situação 

proposta, e determinassem quando as medidas são diretamente proporcionais. A 

Figura 20 ilustra uma situação na applet em que ocorre uma proporcionalidade 

direta de razão igual a 2,5. 

 

Para Comprimento de 0A = 1 
O Comprimento de 0B ≅ 0,4 

 

Para Comprimento de 0A = 2 
O Comprimento de 0B ≅ 0,8 

 

Para Comprimento de 0A = 3 
O Comprimento de 0B ≅ 1,2 

 

Figura 20. Um exemplo de situação de proporcionalidade direta na applet. 
 

Já para a questão (b), que trata de proporcionalidade inversa, esperava-se 

a mesma linha de raciocínio usada na questão (a), em que o estudante poderia 

argumentar que, quando se multiplica duas medidas que são inversamente 

proporcionais, o resultado será uma constante. Ou seja, se duplicamos o valor do 

comprimento 0A, o valor do comprimento 0B irá se reduzir à metade. Outra forma 

seria compreender que a razão entre os valores do comprimento 0A é igual ao 

inverso da razão entre os valores correspondentes do comprimento 0B. Podemos 

verificar isto da seguinte maneira:  

A B k× =  (onde k é uma constante), a partir disto obtemos que 
k

A
B

=  ou 

que 
k

B
A

= .   

Quanto à questão (c), nós esperávamos com esta atividade, que os 

estudantes percebessem a relação de linearidade que seria importante para as 

atividades que se seguiriam no experimento. Em síntese, desejava-se que eles 

pudessem perceber, ainda que intuitivamente, a existência de uma função linear 

que pudesse ser representada por ( )f x k x= × , para a proporcionalidade direta, 
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assim como a função representada por ( )
k

f x
x

=  para representar a 

proporcionalidade inversa. 

Para a construção do mapa conceitual solicitado na questão (e), 

esperávamos que os estudantes identificassem que a proporcionalidade poderia 

ser direta ou inversa. Quando é direta, a variação de uma medida provoca a 

variação da outra na mesma razão (
A

k
B

= , onde k é uma constante), já quando é 

inversa, a variação de uma medida provoca na outra medida uma variação que é 

inversa à anterior ( A B k× = , onde k é uma constante). 

Algo que considerávamos que pudesse surgir no mapa era a relação de 

proporcionalidade associada à função linear. Sob o ponto de vista da 

proporcionalidade direta por meio de funções representadas por ( )f x k x= × , e 

sob a ótica da proporcionalidade inversa de funções representadas por ( )
k

f x
x

= . 

Para a construção do mapa conceitual esperávamos que os estudantes 

usassem algumas modalidades da metacognição. Acreditávamos que as 

questões (a) e (b), permitissem aos estudantes ter uma Experiência 

Metacognitiva, pois o estabelecimento do que é proporcionalidade direta e do que 

é inversa demanda por parte dos estudantes momentos de tensão e incerteza que 

podem ser evidenciados na construção dos mapas por meio de constantes idas e 

vindas para representar as relações que podem ser abordadas a partir deste 

tema. 

Acreditávamos, também, que as outras três modalidades de metacognição, 

a saber: Conhecimento Metacognitivo, Julgamento Metacognitivo e Decisão 

metacognitiva, também fossem aparecer ao longo da atividade. A observação de 

cada uma das três modalidades ocorreu a partir de um conjunto de possíveis 

atuações dos estudantes durante a construção dos mapas. O conhecimento 

Metacognitivo ficou facilmente identificável pelos elementos que surgiram no 

mapa e que não foram citados em nenhuma resposta anterior. 

Já o Julgamento Metacognitivo não é observável de forma direta. Ainda 

que o sujeito possa estar avaliando suas opções na construção do mapa, isto não 
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pode ser recuperado explicitamente. Todavia, se o estudante optar por corrigir 

determinadas expressões em seu mapa, ele usa a Decisão Metacognitiva, que só 

pode ocorrer depois de um Julgamento Metacognitivo. Então, em alguns 

momentos, poderemos perceber a presença das duas modalidades de 

metacognição.  

A questão (f) buscou verificar se o estudante foi capaz de estabelecer as 

diferenças entre seu mapa e o mapa desenhado por um colega, visualizando os 

pontos de aproximações, rupturas e ausência de elementos importantes ao tema 

tratado. Mais que isso, esta atividade de análise de mapas permite uma retroação 

sobre a própria construção do sujeito, evidenciando pontos que poderiam ser 

estruturados de maneira diferenciada. Desta maneira, esperávamos que esta 

questão permitisse aos estudantes uma análise detalhada da construção do 

colega, propiciando que, em algumas situações, o sujeito regulasse sua própria 

construção. 

Para compreendermos melhor como a Teoria das Situações Didáticas foi 

usada nesta atividade, precisávamos identificar a ocorrência das fases adidáticas 

de ação, formulação e validação que ocorrem nesta atividade de maneira 

diferenciada. Nesta atividade a fase de ação verifica-se como ferramenta 

computacional, que é applet desenvolvida para o propósito do estudante criar 

elementos necessários para formular suas conjecturas. Como a applet permite 

que novas situações sejam geradas a partir do botão “atualizar” o estudante 

poderia tentar validar suas formulações apoiado no próprio sistema, com novos 

valores para as mesmas variáveis. 

 

 

4.5.2.2  Análise a Posteriori 

 

À exceção de Antônio, todos os estudantes desenvolveram esta atividade.  

No entanto, para nossas análises consideraremos apenas os dados de Cosme e 

Ricardo, como já explicitamos anteriormente. Para permitir uma melhor análise, 

separaremos a discussão pelas questões abordadas na atividade. 
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Questão a: Quando se pode afirmar que as distâncias são diretamente 

proporcionais? 

A resposta a este questionamento apresentada tanto por Cosme como por 

Ricardo, demonstram aparentemente uma falta de compreensão a respeito do 

tema proporcionalidade. Mais que isso, ilustra que provavelmente não fizeram 

uma análise detalhada da movimentação permitida pela applet. Os dados do 

Quadro 10 ilustram as respostas apresentadas por Cosme e Ricardo para este 

questionamento. 

 

Estudante Resposta dada a questão (a) 

Ricardo Quando ambos os pontos movem-se para a mesma direção.  

Cosme Quando a distância de A a partir do ponto zero e o ponto B a partir do 

ponto zero for no mesmo quadrante. 

Quadro 10. Respostas dadas na questão (a) da atividade 2. 

 

No Quadro 10, observamos que a resposta dada por Ricardo associou a 

proporcionalidade direta à ideia de direção. Para ele, se ambos os pontos se 

moverem na mesma direção, ocorrerá a proporcionalidade direta. Isto denotou 

que a relação de dependência entre comprimento de 0 ao ponto A e entre 0 e o 

ponto B só foram percebidas em termos de direção por Ricardo. Ainda assim, ele, 

também, usa a terminologia errada, já que em qualquer situação nesta applet os 

comprimentos variam na mesma direção podendo modificar apenas o sentido. 

Já Cosme respondeu de maneira diferente, mas da mesma forma 

adotando uma análise errada. Ele usou a terminologia de “quadrante” para tentar 

identificar quando ocorreu a proporcionalidade direta. Para ele, quando as 

distâncias de A ao ponto zero e de B ao ponto zero forem no mesmo quadrante, 

ocorrerá a proporcionalidade direta. Pela resposta, entendemos que Cosme 

referiu-se quadrante como sendo o sentido positivo ou negativo da reta numérica 

e sob a compreensão do mesmo, sua resposta parece se igualar à de Ricardo, 

ambos parecem associar a proporcionalidade direta à ideia de sentido que 

percorre na reta, sem haver nenhum tratamento explicito, quanto a dependência 

da função. 
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Questão b: E Inversamente? 

As respostas apresentadas por Ricardo e Cosme a este questionamento 

seguiram o mesmo padrão emitido na questão (a), conforme podemos verificar os 

dados do Quadro 11.  

 

Estudante Resposta dada a questão (b) 

Ricardo Quando os pontos se movem em direções opostas.  

Cosme 
Quando a distância de A a partir do ponto zero e o ponto B a partir do 

ponto zero forem de quadrantes diferentes. 

Quadro 11. Respostas dadas na questão (b) da atividade 2. 

 

Mais uma vez Ricardo associou a ideia de proporcionalidade à direção da 

reta numérica; dessa vez, identificou a proporcionalidade inversa quando os 

pontos movem-se em direções opostas, conforme podemos ver no Quadro 11. 

Cosme, também, recuperou o mesmo tipo de resposta dada na questão (a), 

associando a ideia de proporcionalidade inversa a “quadrantes” diferentes.  

Desta forma, entendemos que, nas questões (a) e (b), a applet não foi 

suficiente para que a percepção de proporcionalidade direta e inversa pudesse 

ser apreendida por Cosme e Ricardo. 

Ainda que, inicialmente, tenhamos decidido analisar os dados obtidos 

apenas de dois estudantes, pela insuficiência das informações obtidas nas 

respostas de Cosme e Ricardo: nesta atividade, optamos olhar também as 

respostas do estudante Heitor. Diferente de Cosme e Ricardo, Heitor trouxe uma 

resposta que demonstrou uma análise mais cuidadosa da questão. Os dados do 

Quadro 12 ilustram as respostas dadas por Heitor, tanto na questão (a) como na 

(b). Percebemos que Heitor fez sua análise baseada no aumento ou diminuição 

das distâncias. Para ele, a proporcionalidade direta ocorre se ao aumentar à 

distância do ponto A ao zero, a distância do ponto B ao zero, também, aumentará. 

De maneira contrária, na proporcionalidade inversa, se aumentar a distância do 

ponto A ao zero, a distância do ponto B ao zero irá diminuir ou vice-versa.  
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Respostas de Heitor 

Questão Resposta Emitida 

Questão (a) 
Quando a distância do ponto 0 até A aumenta e a distância do ponto 0 até 

B também aumenta, ou o contrário ambas diminuem. 

Questão (b) 
Quando a distância do ponto 0 até A aumenta a distância do ponto 0 até B 

diminui ou o contrário.  

Quadro 12. Respostas de Heitor para a atividade 2. 
 

Neste conjunto de respostas de Heitor, visto no Quadro 12, já conseguimos 

ver uma formulação mais próxima do que entendemos por proporcionalidade 

direta e inversa. Ainda que Heitor não use termos que evidenciem corretamente 

as proporcionalidades direta e inversa, sua resposta está mais estruturada do que 

as respostas apresentadas por Ricardo e Cosme, denotando que Heitor passou 

com atenção pelas fases de ação e formulação, porém validou de maneira errada 

sua conjectura.  

Consideramos que Cosme e Ricardo, também tenham passado pelas fases 

de ação, formulação e validação, todavia, suas conjecturas afastaram-se do que 

era esperado como resposta. Em nossa análise a priori, entendíamos que a 

proporcionalidade direta e inversa seria identificada claramente após uma série de 

interações com a applet. 

 

Questão (c): Que elementos levaram você chegar à conclusão dos 

quesitos anteriores? 

Para a análise da questão (c) consideramos tanto as respostas de Ricardo 

e Cosme como Heitor. Os dados do Quadro 13 ilustram o padrão de respostas 

apresentadas pelos estudantes, conforme podemos perceber segue uma lógica 

com as respostas apresentadas nas questões (a) e (b).  

 
Estudante Resposta dada a questão (c) 

Ricardo A direção que o ponto B segue. De acordo com o que o ponto A se move.  

Cosme O ponto A e B, e o marco zero que determina o quadrante 

respectivamente. 

Heitor Quando movimentamos o ponto A, o ponto B também se move, apesar de 

se movimentarem com passos diferentes, ambos são constantes. 

Quadro 13. Respostas dadas na questão (c) da atividade 2. 
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Mais uma vez o termo direção apareceu na resposta de Ricardo, bem 

como quadrante na resposta de Cosme. Ambos seguiram o mesmo padrão de 

análise das questões anteriores. Ricardo assumiu que a proporcionalidade está 

relacionada com a direção que o ponto segue. Cosme argumentou que o 

quadrante irá determinar se a proporcionalidade é direta ou inversa. Já Heitor 

seguiu uma linha de pensamento diferenciada, atribuindo como elemento principal 

para a resposta dada na questão (c) ser o fato de que a movimentação do ponto 

B é dependente do ponto A, a partir de um determinado passo, que pode ser 

distinto na movimentação de A e de B, porém constante, conforme observamos 

na sua resposta no Quadro 13.  

A ideia de uma constante só aparece neste momento. Assim, na análise a 

priori esperávamos a idéia de uma constante surgisse rapidamente nas respostas 

dos estudantes, fato que não se evidenciou, ocorrendo apenas nesta questão e 

só na resposta de Heitor. Ainda assim, Heitor não explicitou claramente como 

ocorreu esta constante, nem identificou se a constante era um resultado da razão 

das medidas de A e B, que era o que esperávamos como resposta para a questão 

(a) ou o produto destas medidas levando a uma constante, que foi o padrão de 

resposta desejado à questão (b). 

Sendo assim, esperávamos que na construção dos mapas conceituais 

outros elementos fossem ser mobilizados e permitissem que os estudantes 

retornassem à applet para ter subsídios para construir o mapa. Acreditávamos 

também que a característica Metacognitiva que a construção de mapas permite, 

que pretendemos comprovar nesta tese, interferisse positivamente no resultado 

dos mapas desenvolvidos pelos estudantes. 

 

Questão (d): Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre 

quando ocorre a proporcionalidade direta ou inversa.  

Para analisarmos esta questão usamos os mapas conceituais elaborados 

pelos estudantes. Analisamos os mapas de Ricardo, Cosme e Heitor, que foram 

os escolhidos nesta atividade, pois em razão da complexidade das análises 

envolvidas, analisar todos os estudantes seria bastante extenso e repetitivo. 
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Nesta análise, verificamos entre outras coisas quais aspectos metacognitivos 

podiam ser identificados nos mapas. 

 

Análise do mapa de Ricardo: 

A análise começou pelo Mapa 7 de Ricardo, que, ao fazer a construção do 

Mapa 7, não usou a palavra “direção”. O fato é importante, pois nas questões (a), 

(b) e (c) já respondidas por Ricardo, a todo o momento ele justificava a 

proporcionalidade direta ou inversa, com base na direção que os pontos tomavam 

na reta numérica.  

Sob o ponto de vista do uso da metacognição, acreditamos que Ricardo 

usou no mapa o conhecimento metacognitivo. Ele usou a expressão “sentido” 

para se referenciar à reta numérica, não mais a palavra “direção”. Conforme 

podemos perceber no Mapa 7, Ricardo afirmou que a proporcionalidade pode ser 

direta quando o valor das variáveis são acrescidos no mesmo sentido e que pode 

ser inversa quando são acrescidos em sentidos opostos.  

 

 
Mapa 7. Mapa inicial sobre Proporcionalidade do aluno Ricardo. 
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Na análise passo a passo da construção do mapa, percebemos também a 

ocorrência do Julgamento Metacognitivo e da Decisão Metacognitiva. Ambos 

podem ser evidenciados nos dados do Quadro 14 que demonstram uma parte dos 

passos de construção do Mapa 7, feito por Ricardo. No Quadro 14, três passos 

são ilustrados: os 22, 28 e 31.  

No passo 22, percebemos que o nodo em destaque em azul traz a 

expressão “ 4 2A B+ = + ”. Este nodo foi acessado pelo nodo “são acrescidas no 

mesmo sentido”. No passo 28, a expressão, “ 4 2A B+ = + ”, apareceu em 

destaque azul no nodo da esquerda e a expressão, “ 4 2A B+ = − ”, que foi 

acessada pelo nodo “são acrescidas em sentido oposto”, apareceu em destaque 

em azul no nodo da direita. No entanto, no passo 31, ambas as expressões 

“ 4 2A B+ = + ” e “ 4 2A B+ = − ” foram substituídas por “ 1 1A B+ = + ” e “ 1 1A B+ = − ”, 

respectivamente.  

 

Sequência de Passos 
 

 
Passo 22 
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Passo 28 

 

 

Passo 31 

Quadro 14. Trechos de passos da construção do Mapa 7 de Ricardo. 
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No instante da substituição feita no passo 31, entendemos que Ricardo foi 

capaz de julgar sua ação, reavaliar a expressão escrita no mapa e tomar a 

decisão de modificá-la. Para esse conjunto de ações, Ricardo mobilizou tanto o 

Julgamento Metacognitivo como a Decisão Metacognitiva, embora tenha tido 

dificuldade para expressar a proporcionalidade direta, poderia ter explorado a 

razão entre as medidas levando a uma constante (
A

k
B

= , onde k  é uma 

constante), assim para a proporcionalidade inversa, em que baseado no produto 

das medidas poderia chegar a uma constante ( A B k× = , em que k é uma 

constante). Ele estabeleceu uma correção que lhe parecia ser lógica. Nas 

expressões “ 4 2A B+ = + ” e “ 4 2A B+ = − ” existentes no passo 28, o acréscimo 

dado ao ponto A (+ 4) não é proporcional ao acréscimo dado ao ponto B (+2) no 

exemplo da proporcionalidade direta. Assim como o acréscimo dado ao ponto A 

(+ 4) não é inversamente proporcional ao decréscimo dado ao ponto B (-2) no 

exemplo da proporcionalidade inversa. 

Assim, percebemos que, embora Ricardo não tenha conseguido explicitar 

claramente o que definiria a proporcionalidade direta e a inversa, aparentemente, 

tinha uma noção de como ocorria o processo. Um fato importante foi que Ricardo 

associou a dependência da proporcionalidade a uma noção aditiva (soma de 

acréscimos) e negligenciou a possibilidade de uso da estrutura multiplicativa. 

Esperamos que depois da Institucionalização do tema, esta deficiência possa ser 

sanada. 

 

Análise do mapa de Cosme: 

A análise do Mapa 8 elaborado por Cosme demonstrou alguns elementos 

que não ficaram tão explícitos em suas respostas nas questões (a), (b) e (c). Para 

Cosme, qualquer que seja a situação, proporcionalidade direta ou inversa, os 

pontos sempre se distanciam. Isto não foi evidenciado nas respostas das 

questões (a), (b) e (c). Ainda que seja uma afirmação errada, só conseguimos 

obter esta visualização de sua falha pelo mapa.  

 

 

 



 155 

 
Mapa 8. Mapa inicial sobre Proporcionalidade do aluno Cosme. 

 

Julgamos que Cosme tenha usado na construção do Mapa 8 apenas o 

Conhecimento Metacognitivo, pois nas análises de sua construção passo a passo 

em nenhum momento ficou evidenciada a ocorrência de algum Julgamento 

Metacognitivo tão pouco a Decisão Metacognitiva. 

Toda a construção do Mapa 8 foi linear, sem haver em nenhum momento 

algum tipo de correção quanto ao conteúdo apresentado. Ainda que na análise da 

construção passo a passo ilustrada em parte no Quadro 16 possamos perceber 

momentos de correção do Mapa 8, estas foram apenas de posicionamento das 

informações, sem nenhuma atividade cognitiva no sentido de reorganizar o 

pensamento. 

Os dados do Quadro 15 ilustram os passos 20, 25 e 29 da construção de 

Cosme, ele apenas reposicionou alguns nodos em seu mapa. No passo 20, os 

dois nodos terminais, últimos verticalmente do mapa, trazem as expressões “A e 

B em mesmo quadrante” e “ A e B em distanciam-se”. Já no passo 25 ele 

começou a correção transformando estes dois nodos apenas na expressão 

“distanciam-se”. Finalizou a correção no passo 29, acrescentando dois nodos 

abaixo da expressão “distanciam-se” que têm respectivamente as expressões 

“Quadrantes opostos” para o ramo do mapa que trata de proporcionalidade 

inversa, e “mesmos quadrantes” para o ramo do mapa que trata de 

proporcionalidade direta. 
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Sequência de Passos 

 

Passo 20 

 

Passo 25 

 

 

Passo 29 

Quadro 15. Trechos de passos da construção do Mapa 8 de Cosme. 

 

Sob nosso ponto de vista, este tipo de correção que Cosme fez no mapa, 

conforme é visto no Quadro 15, não apresenta as características que entendemos 

pertinentes ao Julgamento Metacognitivo e à Decisão Metacognitiva. São 

correções de cunho apenas estético sem alteração do conteúdo que é abordado.  
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De maneira geral, observamos que a construção do Mapa 8, não agregou 

para Cosme nenhuma alteração em relação ao padrão de respostas já dadas 

anteriormente nas questões (a), (b) e (c). Restou-nos verificar seu mapa após a 

Institucionalização, para uma análise apurada do desenvolvimento ocorrido no 

processo. 

 

Análise do mapa de Heitor: 

A análise do Mapa 9, construído por Heitor, demonstrou que seguiu 

praticamente o mesmo conjunto de respostas dadas nas questões (a), (b) e (c) 

anteriormente. O diferencial foi que no Mapa 9, Heitor trouxe a palavra “sentido” 

para diferenciar a proporcionalidade direta da inversa.  

Como se pode observar no Mapa 9, em seu ramo da esquerda que trata da 

proporcionalidade direta, Heitor usou a seguinte expressão no penúltimo nodo “As 

grandezas aumentam ou diminuem no mesmo sentido”. Já no ramo da direita, 

que trata da proporcionalidade inversa, Heitor, no penúltimo nodo, usou a 

expressão “As grandezas aumentam ou diminuem no sentido oposto”.  

Observamos que Heitor usou o Conhecimento Metacognitivo, pois 

mobilizou na construção do mapa o conhecimento necessário sobre seu próprio 

funcionamento cognitivo, o que sabia e sobre o que não sabia, trazendo no mapa 

uma identificação mais clara do que pretendia descrever, em relação às respostas 

dadas nas questões (a), (b) e (c). 

No entanto, no restante da construção do mapa de Heitor, ao analisarmos 

passo a passo a construção, notamos que ele não mobilizou outra categoria 

metacognitiva. Durante a construção do Mapa 9, em nenhum momento, Heitor fez 

algum julgamento que o levasse a corrigir e/ou alterar certos elementos 

apresentados no mapa. Desta maneira avaliamos que, durante a construção 

deste mapa, Heitor usou apenas o Conhecimento Metacognitivo, não mobilizando 

a Experiência Metacognitiva, nem o Julgamento Metacognitivo, tampouco a 

Decisão Metacognitiva. 

Outro fato importante que não podemos deixar de abordar foi quanto ao 

aspecto matemático. Na construção do mapa, Heitor não conseguiu dar um 
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exemplo que deixasse claro que as variações das distâncias do ponto A ao zero e 

do ponto B ao zero somente seriam diretamente proporcionais se aumentassem 

ou diminuíssem na mesma razão. Bem como, só seriam inversamente 

proporcionais se o produto das duas levasse a uma constante.  

 

 
Mapa 9. Mapa inicial sobre Proporcionalidade do Aluno Heitor. 

 

Vamos em seguida verificar o que ocorreu durante e após a 

institucionalização, para verificar se houve algum ganho cognitivo por parte dos 

estudantes. Esta análise será feita depois de analisarmos as respostas dadas na 

questão (e) que será descrita a seguir. 

 

Questão (e): Analise o Mapa elaborado por seu colega ao lado, 

identificando pontos que deixaram de ser abordados por ele ou que você não 

considerou na sua construção. 

O objetivo da questão (e) era verificar se os estudantes encontravam 

pontos de semelhança ou de diferenças entre seus mapas e de seus colegas. 

Mais que isso, se conseguiam perceber suas falhas ou a dos outros ao 

analisarem os mapas. Contudo, as análises realizadas foram bem sucintas, 

focando apenas os pontos diferentes nos mapas. 
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Cosme analisou o mapa feito por Heitor (Mapa 9), assim Cosme identificou 

que no seu mapa (Mapa 8), ele tinha usado a terminologia de quadrante. No 

entanto ao ver o mapa de Heitor, avaliou que usou esta terminologia de quadrante 

de maneira errada, e que deveria se basear especificamente, em sentido oposto e 

mesmo sentido. Logo, nesse momento, Cosme assume que sua análise foi 

errônea e que a abordagem feita por Heitor enquadrar-se-ia melhor para 

descrever a situação.  

Outro ponto identificado por Cosme foi que Heitor usou o termo proporção 

e não proporcionalidade e sugeriu que ele deveria mudar para proporcionalidade. 

Em contrapartida, Heitor analisou o mapa de Cosme (Mapa 8). Assim, identificou 

claramente que não entendeu o que Cosme queria dizer com a palavra 

quadrante. Ainda mais, especificou que a análise deveria ser feita tomando como 

ponto de partida a distância a partir do marco zero. Heitor não se aprofundou em 

outro item na análise do referido mapa. 

Como nossa análise baseou-se apenas em Ricardo, Cosme e Heitor para 

esta atividade, visualizamos as análises alternadas de Cosme e Heitor, e 

faríamos, então, a descrição feita do mapa de Ricardo por Vinicius. No entanto, 

Vinicius só analisou o mapa de Ricardo identificando os pontos falhos do seu 

próprio mapa, não emitindo nenhum juízo de valor quanto às construções feitas 

no mapa de Ricardo. Desta forma, entendemos que a análise de Vinicius não 

contribuiu de maneira efetiva para nosso objetivo nesta questão. 

 

A Institucionalização dos conteúdos 

No encontro posterior à aplicação da atividade 2, mais especificamente no 

quarto encontro, foi feita uma institucionalização do conteúdo de 

proporcionalidade.  

Assim, apresentamos aos alunos como ocorre a proporcionalidade direta e 

inversa. Primeiro, abordamos a proporcionalidade direta, explicando que esta 

ocorre quando a variação de uma grandeza provoca a variação da outra na 

mesma razão. Em termos algébricos podemos dizer que sendo A e B duas 
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grandezas, temos que: 
A

k
B

= , onde k  é uma constante. Alguns exemplos foram 

usados para ilustrar a explicação, e um deles foi a relação existente entre o 

número de cadernos e seu preço, conforme explicitado na Figura 21. Assim, à 

medida que aumenta o número de cadernos, o preço total, também, aumenta na 

mesma proporção.  

 

 
Figura 21. Exemplo de Proporcionalidade direta. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/matematica/proporcionalidade-entre-grandezas.htm# 
 

A mesma linha de explicação foi feita para ilustrar o que é 

proporcionalidade inversa. Ao tomarmos como base a situação exemplificada 

acima, teremos em termos algébricos que A B k× =  (onde k é uma constante), a 

partir disto, obtemos que 
k

A
B

=  ou que 
k

B
A

= . Podemos, então, dizer que o 

produto de duas grandezas inversamente proporcionais é igual a uma constante. 

Também usamos um exemplo prático para ilustrar a situação, descrito nos dados 

do quadro 16. 

 

Velocidade (Km/h) Tempo (h) 

120 1 

60 2 

40 3 

Quadro 16. Exemplo de proporcionalidade inversa. 

 

Nos dados do Quadro 16, notamos que à medida que diminuímos a 

velocidade pela metade, o tempo para percorrer determinado trajeto dobrará. 
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Assim como se diminuirmos a velocidade para a terça parte da original, o tempo 

de deslocamento triplicará. 

Finalizado o processo de institucionalização, os estudantes foram 

convidados a refazer um novo mapa conceitual que abordasse os conteúdos 

relativos à proporcionalidade. Assim, passamos a análise dos mesmos. 

 

Análise do mapa de Ricardo após a institucionalização  

O mapa final sobre proporcionalidade, Mapa 10, elaborado por Ricardo 

retratou diferenças cruciais em relação ao mapa inicial sobre proporcionalidade 

(Mapa 7). Em primeiro lugar o item que apareceu de maneira bastante enfática 

em oposição ao primeiro mapa foi a expressão “razão”, que não tinha aparecido 

no Mapa 7 de Ricardo. Conforme vemos no Mapa 10, Ricardo tentou dar 

exemplos numéricos para qualificar a proporcionalidade direta e a inversa.  

Ao analisamos a construção do Mapa 10 passo a passo, notamos que 

Ricardo usou o mapa anterior como ponto de partida e fez as modificações que 

achou necessário para ilustrar seu entendimento. Neste momento, já percebemos 

claramente que Ricardo mobilizou o Conhecimento Metacognitivo, assim como 

outras modalidades, tais como: o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva.  

 

 
Mapa 10. Mapa final sobre Proporcionalidade do aluno Ricardo. 
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Ao visualizarmos os dados do Quadro 17 que mostram alguns passos da 

construção realizada por Ricardo, veremos que este usou o Conhecimento 

Metacognitivo para trazer à tona no mapa novos elementos que até então não 

figuravam. Se olharmos o passo 35, notaremos que é o mapa inicial feito por 

Ricardo sobre proporcionalidade (Mapa 7). A partir daí no passo 38, Ricardo julga 

a construção anterior e decide modificá-la, introduzindo as expressões “valor da 

razão”, “são iguais” e a expressão “4/2=8/4”. Ao fazer isto para este ramo do 

mapa que trata da proporcionalidade direta, ele mobilizou o Julgamento 

metacognitivo e a Decisão Metacognitiva.  

No passo 43 as modificações continuam a ocorrer agora, sobretudo no 

ramo direito do mapa sobre a proporcionalidade inversa. As expressões “valor da 

razão” e “são inversos” foram introduzidas e finalizando suas modificações no 

passo 45, quando trouxe exemplos numéricos às proporcionalidades diretas e 

inversas. Mais uma vez, vimos que o Julgamento metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva estiveram presentes, pois Ricardo teve a capacidade de avaliar e 

regular suas ações, buscando identificar melhor os elementos constantes no 

mapa. 

 

Sequência de Passos 

 

Passo 35 
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Passo 38 

 
Passo 43 

 

Passo 45 

Quadro 17. Trechos de passos da construção do Mapa 10 de Ricardo. 
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Análise do mapa de Cosme, após a institucionalização 

Na construção do mapa final sobre proporcionalidade, Cosme modificou 

bastante seu mapa em relação ao primeiro sobre proporcionalidade. 

 

 
Mapa 11. Mapa final sobre Proporcionalidade do aluno Cosme. 

 

No Mapa 11, vimos que Cosme fez um mapa bem mais completo que o 

Mapa 8. Neste novo mapa, a ideia de razão apareceu nos exemplos contidos em 

seus nodos terminais, bem como a ideia de distância direta ou inversamente 

proporcional entre os pontos.  

Em termos metacognitivos, as modalidades de Conhecimento 

Metacognitivo, Julgamento Metacognitivo e Decisão Metacognitiva estiveram 

presentes neste mapa. Cosme mobilizou os conhecimentos de sua base cognitiva 

para julgar o mapa inicial, avaliar as falhas e tomar decisões de correção.  

Nesta análise, entendemos que as modalidades Julgamento Metacognitivo 

e Decisão Metacognitiva estiveram presentes, pois o mapa foi praticamente todo 

reformulado, evidenciando um grande processo cognitivo de avaliar as falhas 

anteriores e tomar as decisões sobre o que e como mudar.  
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De modo geral, houve uma grande evolução tanto nos mapas de Ricardo 

como nos de Cosme, após a institucionalização. Isto demonstra que eles 

conseguiram compreender o que lhes foi exposto e discutido e melhoraram 

bastante o desempenho em relação ao mapa anterior que deixava a desejar em 

vários aspectos. Ainda que estes mapas não demonstrem resultados 

completamente corretos, apresentam uma grande evolução em relação aos 

iniciais.  

 

 

4.5.2.3  Análise final das atividades do Grupo 2 

 

O conjunto de questões elaboradas para o grupo 2 foram idealizadas no 

intuito de que os estudantes pudessem identificar quando ocorre a 

proporcionalidade direta ou inversa.  

As respostas apresentadas por Cosme e Ricardo indicaram que os 

mesmos tiveram dificuldade sobre o tema tratado. Ricardo associou a questão da 

proporcionalidade direta com a idéia de “direção”. Se os pontos A e B se 

moverem na mesma direção eles seriam diretamente proporcionais, se forem em 

“direções” diferentes seriam inversamente proporcionais. A falha no pensamento 

de Ricardo revelou além de um mau entendimento do que seria proporcionalidade 

direta ou inversa, uma má compreensão do que vem a ser direção. O que ele 

chamou de direção, está verdadeiramente associado a sentido. 

Já Cosme disse que a proporcionalidade ocorria a depender dos 

quadrantes, se os pontos se moverem no mesmo quadrante é direta, se moverem 

em quadrantes opostos é inversa. No fundo, a idéia trazida por Cosme se 

aproximou muito da de Ricardo, só que Ricardo usou o termo direção, e Cosme 

usa quadrante. 

A idéia de constante só apareceu na questão (c) em uma resposta dada 

por Heitor. Para ele quando movimentamos o ponto A, o ponto B também se 

move, e que apesar de se moverem com passos diferentes, ambos são 

constantes. 
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O que esperávamos na análise a priori era que a idéia de uma constante 

surgisse rapidamente para os estudantes. Isto, no entanto só ocorreu com Heitor 

e na questão (c).  

Na análise que fizemos dos mapas construídos antes da 

institucionalização, somente Ricardo mobilizou três estratégias metacognitivas 

que foram Conhecimento Metacognitivo, Julgamento Metacognitivo e Decisão 

Metacognitiva. Já Heitor e Cosme mobilizaram apenas o Conhecimento 

Metacognitivo. 

De maneira geral podemos afirmar que tanto Ricardo, quanto Cosme ou 

Heitor tiveram dificuldades em expressar seja no mapa conceitual seja nas 

repostas dadas as questões (a), (b) e (c), como efetivamente ocorre a 

proporcionalidade direta quanto como ocorre a proporcionalidade inversa. Cada 

um teve um desempenho diferente se aproximando mais ou menos do que era 

esperado como resposta. Na prática o que achávamos que surgiriam como 

respostas na análise a priori não se identificaram no conjunto de respostas 

analisadas a posteriori. Os fatores que podem ter levado a isto são diversos mas 

entendemos que tanto as fases adidáticas da Teoria das Situações Didáticas 

puderam ser contempladas, quanto o uso da metacognição na construção dos 

mapas. 

No entanto, após a institucionalização os mapas passaram a ter mais 

elementos, tornando-se mais ricos e com expressões mais coerentes ao que se 

tratava o tema. Tanto Cosme quanto Ricardo usaram nestes mapas as 

estratégias metacognitivas do Conhecimento Metacognitivo, Julgamento 

Metacognitivo e Decisão Metacognitiva. 

 
 
4.5.3  Análise das Atividades do Grupo 3: Noção de Função 

 

Atividade 3. Noção de função como Máquina 

 

Para esta atividade, quatro variações de uma mesma tarefa foram 

selecionadas e objetivaram permitir ao estudante interagir com uma animação 

que associa um valor de entrada que corresponde a uma quantidade em 
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Kilogramas de um determinado metal usado na construção de miniaturas de 

carros de corrida.  

Assim, a máquina determina à saída, carros que podem ser verdes ou 

vermelhos. Cada carro verde representa uma relação entre a quantidade da 

entrada e o número de carros efetivamente produzido e cada carro vermelho 

representa um déficit de um carro na produção.  

Esta atividade usa a ideia de função como máquina para explorar a relação 

entre um determinado valor de entrada na máquina e o seu correspondente valor 

de saída.  

Foram usadas quatro funções afins explorando as variações de sinal de 

seus coeficientes, tendo em alguns momentos os coeficientes angulares e 

lineares sendo positivos ou negativos. A partir disto, um conjunto de 

questionamentos padrão foi feito em todas as quatro tarefas tendo como fator de 

diferenciação de tarefa para tarefa o comportamento da animação. 

Na estrutura seguinte, demonstramos como foi feita a explicitação das 

atividades aos estudantes. A análise a priori do conjunto das quatro atividades 

está descrita após a apresentação das quatro atividades, que estão relatadas no 

texto que os estudantes tiveram acesso, que seguem abaixo acompanhando cada 

situação com uma figura da applet associada à tarefa. 

 

Atividade 3.1: Função como máquina 

 

Noções de Função 1 
 

Considere que a ilustração abaixo representa uma linha de produção de miniaturas de 
carros de corrida. Para cada Kilograma de um determinado metal é possível se 
produzir uma determinada quantidade de carros na saída da linha de produção. Varie 
a quantidade de metal na entrada e observe qual a quantidade de carros produzida. 
Na saída da máquina podem aparecer carros vermelhos ou verdes. Se forem 
vermelhos significa que a quantidade de metal foi insuficiente e que saíram tantos 
carros com defeitos, por exemplo, se para 3 kg de material aparece um carro 
vermelho, significa que saiu um carro com defeito na linha de produção. Podem existir 
algumas situações que mesmo sem nenhuma quantidade de metal na entrada, já haja 
carrinhos produzidos, isto decorre de um algum excedente de produções anteriores. 
Quando aparecem carros verdes estes expressam a quantidade de carros produzidos 
com êxito, sem defeitos. Com base nestes dados responda as questões abaixo no 
material que lhe foi entregue:  



 168 

a) É possível estruturar este modelo através de uma função que o represente? 

b) Que elementos o levaram a descobrir que este modelo pode ou não ser 
representado por uma função? 

Caso seja possível ser representado por uma função, responda: 

c) Qual seria a expressão desta função? 

d) Como você chegou até a esta expressão? Que elementos foram fundamentais 

para você descobri-la? 
 

 
Figura 22. Função como máquina - Atividade 3.1. 

 

Para melhor entendimento do leitor sobre o funcionamento applet, a Figura 

23 detalha todas as possíveis situações em que a applet pode se encontrar. O 

leitor atento perceberá que, para Kg selecionado à entrada da máquina, haverá 

na saída a mesma quantidade correspondente em carrinhos. 
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Figura 23. Fases da Applet da atividade 3.1. 
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Atividade 3.2: Função como máquina 

 

Noções de Função 2 
 

O enunciado da atividade 3.2 é idêntico ao enunciado da atividade 3.1. A única 

modificação existente na questão é o comportamento do modelo de máquina que 
gera outra função na saída. 

 

 
Figura 24. Função como máquina - Atividade 3.2. 

 

Para um melhor entendimento do leitor sobre o funcionamento applet, a 

Figura 25 detalha todas as possíveis situações em que a applet pode se 

encontrar. O leitor atento perceberá que para Kg selecionado na entrada da 

máquina, haverá na saída a quantidade da entrada acrescida de mais uma 

unidade em carrinhos. 
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Figura 25. Fases da Applet da atividade 3.2. 
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Atividade 3.3: Função como máquina 

 

Noções de Função 3 
 
O enunciado da atividade 3.3 é idêntico ao enunciado da atividade 3.1. A única 

modificação existente na questão é o comportamento do modelo de máquina que 
gera outra função na saída. 

 

 
Figura 26. Função como máquina - Atividade 3.3. 

 

Para um melhor entendimento do leitor sobre o funcionamento applet, a 

Figura 27 detalha todas as possíveis situações em que a applet pode se 

encontrar. O leitor atento perceberá que para Kg selecionado na entrada da 

máquina, haverá na saída o dobro da quantidade da entrada em carrinhos. 
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Figura 27. Fases da Applet da atividade 3.3. 
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Atividade 3.4: Função como máquina 

 

Noções de Função 4 
 
Considere que a ilustração abaixo representa uma linha de produção de miniaturas de 
carros de corrida. Para cada Kilograma de um determinado metal é possível se 
produzir uma determinada quantidade de carros na saída da linha de produção. Varie 
a quantidade de metal na entrada e observe qual a quantidade de carros produzida. 
Na saída da máquina podem aparecer carros vermelhos ou verdes. Se forem 
vermelhos significa que a quantidade de metal foi insuficiente e que saíram tantos 
carros com defeitos, por exemplo, se para 3 kg de material aparece um carro 
vermelho, significa que saiu um carro com defeito na linha de produção. Podem existir 
algumas situações que mesmo sem nenhuma quantidade de metal na entrada, já haja 
carrinhos produzidos, isto decorre de um algum excedente de produções anteriores, 
ou déficits da mesma. Isto quer dizer que se não houver nenhuma quantidade de 
metal na entrada e já houver 2 carros verdes na saída por exemplo, estes dois foram 
excedentes da produção anterior. Caso não haja nenhuma quantidade de metal na 
entrada e haja 1 carro vermelho na saída, este carro vermelho significa que a 
produção anterior ficou faltando produzir 1 carro para atingir a meta, por isso aparece 
um carro vermelho logo de inicio. Quando aparecem carros verdes, estes expressam 
a quantidade de carros produzidos com êxito. Com base nestes dados responda as 
questões abaixo no material que lhe foi entregue:  

a) É possível estruturar este modelo através de uma função que o represente? 

b) Que elementos o levaram a descobrir que este modelo pode ou não ser 
representado por uma função? 

Caso seja possível ser representado por uma função, responda: 

c) Qual seria a expressão desta função? 

d) Como você chegou até a esta expressão? Que elementos foram fundamentais 
para você descobri-la? 

e) Seria possível em alguma das atividades anteriores ou nesta aparecerem carros 
verdes e vermelhos ao mesmo tempo? Justifique sua resposta. 

 

 

Figura 28. Função como máquina- Atividade 3.4. 
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Para um melhor entendimento do leitor sobre o funcionamento applet, a 

Figura 29 detalha todas as possíveis situações em que a applet pode se 

encontrar. O leitor atento perceberá que para Kg selecionado na entrada da 

máquina, haverá na saída o dobro menos uma unidade da quantidade da entrada 

em carrinhos 
 

    

    

    

 

Figura 29. Fases da Applet da atividade 3.4. 
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4.5.3.1  Análise a Priori das atividades 3.1 a 3.4 

 
O objetivo primário destas atividades era verificar se os estudantes 

conseguiriam associar a idéia da máquina da linha de produção a uma função que 

a representasse. Nesta atividade também existem outros objetivos que são 

dependentes do sucesso do primeiro objetivo:  

• Relacionar variáveis diretamente proporcionais, o que é possível no 

caso de uma função afim que tenha o coeficiente linear igual à zero 

(uma função linear); 

• Introduzir a ideia de dependência; 

• Trazer à tona as ideias de domínio e imagem. 

Em cada uma das quatro atividades existe uma função associada. Os 

dados do Quadro 18 ilustram quais são as funções trabalhadas em cada variação 

da atividade. 

 
Atividades Função Associada 

Atividade 3.1 y x=  

Atividade 3.2 1y x= +  

Atividade 3.3 2y x=  

Atividade 3.4 2 1y x= −  

Quadro 18. Funções da atividade 3. 

 

Nas atividades 3.1 e 3.3, esperávamos que o aluno identificasse a relação 

estabelecida como uma relação entre grandezas diretamente proporcionais. Pelo 

fato do aluno ter acabado de fazer uma atividade para identificar 

proporcionalidade direta e inversa, considerávamos que ele poderia observar de 

modo rápido a relação de proporcionalidade apresentada nestas atividades.  

A solução esperada para estas atividades era que o estudante identificasse 

a situação primeiro como uma possibilidade de representação de função. linear do 

tipo ( )f x ax=  

Já nas atividades 3.2 e 3.4 o objetivo era introduzir a noção de função afim 

completa, com ambos os coeficientes. Desta forma, eles teriam de identificar tanto 

o coeficiente linear como o coeficiente angular da função que representasse a 
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máquina. Para estas atividades, esperávamos que os estudantes fossem capazes 

de identificar uma função do tipo ( )f x ax b= + . 

Outro fator que era esperado por parte dos estudantes era que as funções 

fossem definidas de Z Z→ , tratando no contínuo o discreto, pois, na situação 

representada, a quantidade de quilos de material à entrada da máquina é inteira, 

bem como a quantidade de miniaturas produzidas na saída também é inteira. 

Matematicamente falando, esta questão buscou explorar o tema função 

afim. A função afim é toda função do tipo ( )f x ax b= +  onde a e b são números 

reais, com 0a ≠ . O termo a  é conhecido como coeficiente angular, enquanto o 

termo b  é conhecido como termo independente ou coeficiente linear. 

A função afim possui como gráfico uma reta oblíqua aos eixos das 

ordenadas e das abscissas, conforme pode ser visto na Figura 30. 

 

 
Figura 30. Exemplo de função afim. 

 

O crescimento da função afim é dado pelo seu coeficiente angular. Se 

0a >  a função é crescente, se 0a < , a função é decrescente. O coeficiente 

angular a  pode ser determinado pela tangente do ângulo que a reta faz com o 
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eixo das abscissas. Como a ( )
cateto Oposto

tg
cateto Adjacente

α = , logo podemos determinar 

que o valor de 
2 1

2 1

y y
a

x x

−
=

−
.  

Na atividade 3.1 esperávamos que os estudantes conseguissem definir 

uma função que pode ser representada da forma ( )f x x= . Para chegar a tal 

afirmação o estudante poderia estabelecer uma tabela de correspondência entre 

cada valor de entrada da máquina e o correspondente valor à saída da função.  

 
Entrada Kg Saída em nº de Carros 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

Quadro 19. Representação da atividade 3.1. 

 
Com as relações estabelecidas no Quadro 19 fica bastante intuitivo ao 

estudante que para cada valor de entrada em Kg de metal, existe o mesmo valor 

correspondente à saída em número de carros. Esperávamos que os alunos 

percebessem uma relação de proporcionalidade direta. 

Já na atividade 3.2, não seria possível estabelecer uma relação de 

proporcionalidade direta ou inversa, mas, esperávamos que se eles não tivessem 

sedimentado bem este conceito na atividade 2, ainda apareceriam definições, 

como as relações entre grandezas diretamente proporcionais nesta atividade. 

Nesta atividade, cujo objetivo era introduzir a noção de função afim, 

completa com todos os coeficientes. Uma forma que esperávamos que o 

estudante conseguisse perceber o coeficiente linear, era que no momento em que 

o seletor indicasse zero à entrada da máquina, já haveria um carro associado à 

saída. Em seguida, para o acréscimo de cada unidade à entrada haveria um 

acréscimo de uma unidade à saída. Entendemos que o estudante poderia chegar 

à expressão 1+= xy  de três maneiras: a primeira, de forma intuitiva com base no 
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estabelecimento de que para zero à entrada da máquina, já havia um carro 

associado na saída; a segunda a partir de uma tabela que correlacionasse os 

valores de entrada e saída como no Quadro 20; a terceira, por meio da utilização 

da formula para determinar o coeficiente angular da função, 
12

12

xx

yy
a

−

−
=  e, 

posteriormente substituindo um dos pontos da tabela na formula baxy += , para 

determinar o valor de b; a quarta forma para descobrir a definição da função seria 

montado um sistema de equações com duas variáveis para descobrir os valores 

de a e b. 

 
Entrada Kg Saída em nº de Carros 

0 1 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 

Quadro 20. Representação da atividade 3.2. 

 
Para a atividade 3.3, novamente, a ideia de proporcionalidade direta e 

inversa vem à tona, e esperava-se que o estudante visualizasse isso na sua 

solução. Como para cada Kg de metal à entrada da máquina está gerando o 

dobro do valor na saída da máquina, acreditamos que pela forma intuitiva o 

estudante poderia perceber esta relação. Caso ele não notasse, ele poderia 

lançar mão de outros procedimentos para chegar à solução. Um dos caminhos, 

mais uma vez, seria tentar estabelecer uma correspondência por meio de uma 

tabela, como no Quadro 21. 

 
Entrada Kg Saída em nº de Carros 

0 0 
1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 
6 12 

Quadro 21. Representação da atividade 3.3. 
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Esperava-se que de modo rápido eles conseguissem estabelecer que a 

função que representaria esta situação seria a função xy 2= . 

Na atividade 3.4, o estudante foi colocado em uma situação diferente das 

anteriores. Foi o primeiro exercício em que apareceu um carro vermelho na saída. 

Lembrando que o carro vermelho representa o déficit de produção. Se houver um 

carro vermelho na saída, significará que a quantidade de metal na entrada não foi 

suficiente e gerou um déficit de produção de um carro na saída da máquina. 

O objetivo desta atividade era que, mais uma vez, o aluno percebesse que 

a situação poderia ser representada por uma função. Nesta atividade, em 

particular, esperava-se também que o estudante notasse que o coeficiente linear 

apresenta valor negativo. Isto poderia ser facilmente percebido pelo estudante ao 

posicionar o seletor na posição 0 , que indicaria 1−  à saída da máquina. Ou seja, 

quando o valor de x  de entrada é 0 o correspondente valor de y  é 1− . Como 

nesta situação, o estudante não poderia associar a grandezas diretamente 

proporcionais, esperava-se que em grande parte ele fizesse uso de uma tabela de 

correspondência como à do Quadro 22. Contudo, como a função não era de 

representação tão imediata como as anteriores, nesta atividade, em particular era 

bem possível que muitos estudantes buscassem a solução por meio da formula 

do coeficiente angular, 
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= , para depois que descobrirem o valor de a , 

poderiam substituir um dos pontos na equação e determinar o valor de b  ou 

estabeleçam um sistema de equações com duas variáveis para buscar os valores 

de a  e b . 

 

Entrada Kg Saída em nº de Carros 

0 -1 

1 1 

2 3 

3 5 

4 7 

5 9 

6 11 

Quadro 22. Representação da atividade 3.4. 
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4.5.3.2  Análise a Posteriori das atividades 3.1 a 3.4 

 

A análise a posteriori será feita de maneira global para as atividades 3.1 a 

3.4, que tem um padrão igual, variando apenas a lei de definição da função em 

cada atividade, identificando nos momentos necessários a qual atividade 

corresponde a análise. Mais uma vez deixamos claro que por motivos já descritos 

realizaremos a análise dos dados de Ricardo e Cosme apenas. 

 

Questão (a): É possível estruturar este modelo através de uma função que 

o represente? 

Para esta questão, tanto Ricardo como Cosme responderam “Sim” nas 

quatro atividades. Para eles, sempre era possível representar a situação de 

entrada de material na máquina e produção de miniaturas na saída por meio de 

uma função. 

O aprofundamento da segurança deles em dar esta resposta, só será 

possível após a análise das questões seguintes, em que poderemos verificar se 

eles conseguem descobrir a função representada pela situação e que elementos 

eles mobilizaram para chegar à esta conclusão. 

A Figura 31 ilustra um momento de interação de Ricardo com a applet, no 

intuito de descobrir a resposta adequada às questões.   

 

 

Figura 31. Estudante Ricardo interagindo com a Atividade 3. 
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Este momento ilustrado na Figura 31 foi registrado pelo observador, pois 

segundo seu relato, Ricardo apresentou dúvidas na atividade 3.4 quando aparecia 

um carro vermelho na saída. O observador relatou que Ricardo não tinha lido com 

atenção o enunciado da questão e por isso disse explicitamente que estava com 

dificuldades para responder a questão (a) da atividade 3.4.  

Mas, após reler o enunciado e ter interagido diversas vezes com a applet, 

Ricardo conseguiu dar a resposta correta ao questionamento. Nesse momento, 

percebemos que ele conseguiu agir bem, nas fases de ação e formulação e 

validou sua hipótese a partir de cálculos que esboçou e verificou se os resultados 

correspondiam aos dados da applet. 

Segundo os relatos do observador, Cosme não mostrou dificuldade nesta 

questão. Analisou de forma rápida a situação exposta e conseguiu afirmar que os 

modelos representavam funções. 

De modo geral, acreditamos que a noção de dependência e a idéia de 

máquina que são muito trabalhadas no Curso de Ciência da Computação possam 

ter influenciado nas respostas dos estudantes. Associado a isto, a própria 

atividade leva aos estudantes a ter mecanismos que permitam passar com 

facilidade por diversas ações sobre o conteúdo trabalhado, permitindo que o 

levantamento das hipóteses seja feito naturalmente e que estas sejam 

confrontadas com os dados que a própria atividade apresenta. Aliado a isto, os 

conhecimentos adquiridos anteriormente bem como a própria máquina que 

envolve um aspecto intuitivo favoreceram a compreensão dos estudantes.  

 

Questão (b): Que elementos o levaram a descobrir que este modelo pode 

ou não ser representado por uma função?  

Para a questão (b), as respostas apresentadas por Ricardo da atividade 3.1 

a 3.4 foram sempre as mesmas. Ele argumentava que: “Para um valor da 

quantidade de metal pode-se produzir uma quantidade de carros”.  

Para nós, parece claro com a resposta de Ricardo que as percepções de 

dependência dos valores da saída em função dos valores da entrada estavam 

cristalizadas.  
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Já Cosme apresentou uma diferenciação em sua resposta apenas na 

atividade 3.1 em que ele disse que: “A entrada de máquinas é igual a saída de 

máquinas”. Nas atividades restantes, 3.2 a 3.4, Cosme argumentou que: “Entrada 

de máquinas = x , Saída de máquinas = ( )f x ”.  

Entendemos que Cosme queria explicitar que existe uma relação de 

dependência entre os valores de entrada da máquina e os correspondentes à 

saída. Para expressar isto, ele usou a notação de x  para representar a entrada 

da máquina e ( )f x  a saída. 

De maneira geral, tanto a resposta de Ricardo como a de Cosme revelaram 

uma forte influência da noção de função como máquina, que era o objetivo geral 

desta atividade. Cremos que a applet permitiu que ambos agissem e formulassem 

conjecturas que os levassem a estas respostas finais. 

 

Questão (c): Qual seria a expressão desta função? 

Para esta questão, as respostas seriam diferentes para cada uma das 

atividades como se pode observar no Quadro 18. Observamos que o conjunto de 

respostas apresentadas tanto por Ricardo quanto por Cosme foi correto nas 

quatro atividades (da 3.1 a 3.4).  

Ambos usaram a terminologia ( ) ...f x = , para representar as funções de 

cada uma das atividades; estas ( ) , ( ) 1,f x x f x x= = +  ( ) 2 ( ) 2 1f x x e f x x= = −  

foram corretamente identificadas e representadas em suas respostas. 

Este resultado demonstrou que a atividade foi bem formulada e que 

permitiu que os estudantes pudessem interagir com o objeto computacional 

(applet), investigando e conjecturando sobre as possibilidades de resposta.  

No relato do observador ficou identificado que Ricardo para descobrir a 

expressão da função em cada situação, primeiro colocava o seletor de entrada da 

máquina no valor 0  e, imediatamente, determinava o valor de b (coeficiente 

linear). Em seguida, tomava qualquer outro par de valores de entrada e saída da 

máquina e substituía-os nos valores de x e y  na expressão y ax b= + , 

determinando, desta forma, o valor de a  (coeficiente angular). Esta ação 
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demonstrou que mesmo não tendo nenhuma especificação formal de que a 

função que representava o modelo seria afim, Ricardo tomou isto como certo e 

determinou todas as leis de definição desta maneira.  

Pela ação relatada, tudo indica que Ricardo tinha muito nítido quando o 

valor de entrada era zero a função ficaria unicamente com valor do termo 

independente, ou seja, para 0 ,x y b= = . Após determinar este valor, ficaria 

simples tomar um par ( , )x y  com os respectivos valores de entrada para o x  e os 

valores de saída para y  e descobrir a expressão da função.  

Já Cosme, segundo o observador, tinha uma metodologia diferente para 

descobrir a expressão da função em cada uma das atividades. Partia do 

pressuposto que era uma função afim, pois tomava dois pares ( , )x y , e apoiado 

em um sistema de equações do 1º grau, determinava os valores dos coeficientes 

a e b .  

Os dois estudantes não usaram a fórmula 
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= , para descobrir o 

valor do coeficiente angular e a partir da substituição na expressão geral 

y ax b= + , determinavam assim o valor do coeficiente linear. 

Acreditamos, também, que nas atividades 3.1 e 3.2 a obtenção da lei de 

definição foi bastante intuitiva, pois a atividade 3.1 representava a função 

identidade y x= , e atividade 3.2 a função 1y x= + . Ou seja, ao resolver a primeira 

atividade, a segunda ficaria bem mais intuitiva, pois na saída da máquina é 

acrescida uma miniatura em relação aos correspondentes valores de entrada da 

atividade anterior. 

 

Questão (d): Como você chegou até esta expressão? Que elementos 

foram fundamentais para você descobri-la? 

Para as atividades 3.1 a 3.3, Ricardo usou o mesmo tipo de resposta, que 

basicamente dizia que ele tinha comparado o valor de kg da entrada com o valor 

de carros da saída. Já na atividade 3.4, Ricardo trouxe uma resposta diferente, 

dizendo que um carro era para compensar um déficit da produção anterior e que, 

a cada kilograma, são produzidos dois carros na situação atual.  
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A atividade 3.4 era que o modelo poderia ser uma função representada 

pela função ( ) 2 1f x x= − . Neste caso especifico, Ricardo adotou para sua análise 

que o valor do coeficiente b  pode ser determinado diretamente quando na 

entrada da máquina tivermos 0 kg de metal. Assim como na saída da máquina 

aparecer um carro vermelho quando tivemos 0 kg de metal na entrada, Ricardo 

associa a este carro a idéia de déficit da produção anterior. Percebemos então 

que Ricardo usa o pensamento que na análise a priori achávamos que os 

estudantes poderiam utilizar, e conseguiu descobrir de modo efetivo a expressão 

da função. 

O conjunto de respostas que Cosme apresentou às atividades 3.1 a 3.4 

dizia basicamente que ele considerou a entrada da máquina como sendo x  e a 

saída como y . Na atividade 3.1, ele afirmou que a cada kilo da entrada sairia um 

carro produzido na saída. Na atividade 3.2, ele associou que a cada kilo na 

entrada teria um carro a mais produzido na saída. Na atividade seguinte, 3.3 ele 

afirmou que o valor de entrada da máquina era multiplicado por 2 na saída. Na 

última atividade, ele disse o seguinte: “A entrada da máquina sendo 0 kg, pude 

perceber que existia um carro vermelho na saída. Portanto, a função ficaria 

( ) 2 1f x x= − , sendo 0x = , ficaria ( ) 2.0 1 1f x = − = − ”. 

As respostas emitidas tanto por Cosme como por Ricardo nos levaram-nos 

a crer que eles perceberam muito intuitivamente na manipulação das applets 

quais seriam as funções correspondentes de saída.  

 

Questão (e) (Exclusiva da atividade 3.4): Seria possível em alguma das 

atividades anteriores ou nesta aparecerem carros verdes e vermelhos ao mesmo 

tempo? Justifique sua resposta. 

Começaremos analisando esta questão pela resposta emitida por Ricardo. 

Ele respondeu assim: “Sim. Se houvesse um excedente na produção ou déficit na 

anterior”. No entanto ao olhar esta resposta, pareceu-nos claro que Ricardo não 

compreendeu bem o que se pedia na questão, pois sua resposta evidenciou que 

poderiam em determinados momentos aparecer carros verdes, e em outros, 

carros vermelhos, o que é possível a depender do resultado da produção anterior. 

Para este questionamento da questão (e), seria improvável uma situação de 
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carros vermelhos e verdes simultaneamente, pois o modelo mostra na saída a 

quantidade de carros produzidas (verdes) ou o déficit (vermelhos), não mostraria 

de maneira alguma déficit e produção ao mesmo tempo. 

A resposta de Cosme foi a seguinte: “Não. Pois não existe quilo negativo, a 

entrada da máquina não poderia ser negativa”. Mas uma vez, outra resposta que 

evidenciou pouco entendimento do enunciado da questão. A pergunta foi clara ao 

questionar se seria possível ter carros verdes e vermelhos ao mesmo tempo na 

saída, e não na entrada como citou Cosme em sua resposta. 

 

 

4.5.4  Análise da Atividade 3.5 do Grupo 3 

 

 
Atividade 3.5 
 

Abra o arquivo atv1.ggb. Nele você encontrará o gráfico da função definida 
algebricamente por baxy += . 

a) Varie o parâmetro b  e observe o que acontece ao gráfico. Descreva o que 
acontece. Atente para os casos em que 0>b , 0<b  e 0=b . 

b) Agora faça a variação do parâmetro a , da mesma forma, observando os casos 
em que 0>a , 0<a  e 0=a . 

c) Com base na expressão algébrica baxy +=  e na observação do gráfico, 
interprete geometricamente o coeficiente a . 

 

 

4.5.4.1  Análise a Priori 

 

Esta atividade teve como objetivo que os estudantes pudessem manipular 

os coeficientes angular e linear da função afim. Com base nesta manipulação, 

esperávamos que os estudantes percebessem como a variação dos valores dos 

coeficientes influencia no comportamento do gráfico.  

Queríamos que na questão (a), ao manipular o coeficiente angular, a , o 

estudante pudesse descobrir que este estava associado à inclinação da reta, e 

mais que, também, percebesse que o crescimento ou decrescimento da reta era 

dependente desse valor. 
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Quanto à questão (b), que trata do coeficiente linear b , esperávamos que 

os estudantes associassem o valor de b  com a interseção com o eixo das 

ordenadas, observando, também, quando o 0b = , a reta passará sempre pela 

origem dos eixos, configurando uma função linear do tipo ( )f x ax= .  

Já na questão (c), era esperado que eles conseguissem expressar o 

coeficiente angular, a , em função da tangente do ângulo formado. Na prática, 

queríamos saber se eles seriam capazes de notar que se dados dois pontos 

quaisquer, eles poderiam chegar à fórmula 
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ser tão intuitiva acreditávamos que algum dos estudantes pudesse mobilizar os 

conhecimentos anteriores e descobrir o que se pedia na questão. 

Nesta questão, entendemos que todas as fases adidáticas poderiam ser 

contempladas, pois, com o auxílio do software o estudante pode fazer diversas 

manipulações sobre os objetos estudados, criar suas conjecturas e tentar validá-

las no próprio modelo criado no software. 

 

 

4.5.4.2  Análise a Posteriori 

 

Na questão (a), a resposta de Ricardo, como podemos ver nos dados do 

Quadro 23, embora não estivesse escrita de maneira clara, dava indícios de que 

ele compreendeu o que ocorreu nesta situação. Ele afirmou, por exemplo, que 

para 0b > , o valor de y  seria ( 0y > ). Segundo os relatos do observador, durante 

os momentos que Ricardo estava manipulando o objeto no Geogebra, ele 

expressou algumas vezes que o valor de b era onde havia a interseção com o 

eixo das ordenadas. Por isso, entendemos que seu quadro de resposta tenha 

trazido este padrão ao associar que se o valor de 0b >  o de y, também, será e de 

maneira inversa também ocorreria o mesmo, 0b <  o valor de y, também, seria. Na 

verdade, cremos que ele quis dizer que tocaria no eixo do y na parte positiva, 

caso b fosse positivo ou na parte negativa, caso b fosse negativo.  

Todavia ao afirmar que, para 0b = , o valor de y b= , ele cometeu um 

equívoco, pois, quando 0b = , y ax= . 
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Na questão (b), Ricardo afirmou corretamente que para 0a = , o gráfico 

fica paralelo ao eixo x . Mas apresentou equívocos ao associar a passagem da 

reta no 1º, 2º, 3º ou 4º quadrantes como uma dependência do a  ser positivo ou 

negativo. Mais que isso, Ricardo não conseguiu fazer uma análise relacionada 

com crescimento ou decrescimento da função. Entendemos que só uma parte do 

que pretendíamos com esta questão foi alcançado, apesar de observarmos que 

quando o valor de 0a = , a função fica paralela ao eixo x , as outras duas 

situações não foram respondidas a contento. 

 

Respostas dadas a Atividade 3.5 

Respostas de Ricardo 

Questão Resposta 

a) 0b > , o valor de y  será ( 0y > ). 

0b < , o valor de y  será ( 0y < ). 

0b = , o valor de y  será ( 0y = ), logo b y= . 

b) 0a = , o gráfico fica paralelo ao eixo x . 

0a > , a linha do gráfico aponta p/ o 1º e o 3 º quadrante. 

0a < , a linha do gráfico aponta p/ o 2º e o 4 º quadrante. 

c) “Não consegui descobrir” 

 

Respostas de Cosme 

Questão Resposta 

a) 0b > , os pontos abrangem o 1º quadrante. 

0b < , os pontos abrangem o 3º quadrante. 

0b = , a reta corta o ponto central (0,0)  e 2º e 4º quadrantes. 

b) 0a > , a reta corta o 1º e o 3º quadrante.  

0a < , a reta corta o 2º e o 4º quadrante. 

0a = , a reta permanece no eixo x  (abscissa). 

c) “?” 

Quadro 23. Respostas dadas a Atividade 3.5. 

 

Na questão (c), tanto Ricardo como Cosme não conseguiram interpretar 

geometricamente o coeficiente a . Nos relatos do observador, ele apontou que 

tanto Ricardo quanto Cosme simplesmente não tinham a menor noção de como 
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deveriam começar a resolver o problema. O que tornou a situação mais difícil, é 

que nenhum dos dois sequer fez algum questionamento ao formador, ou ao 

observador. O formador percebendo a dificuldade existente no momento, não só 

para Ricardo e Cosme quanto para outros estudantes começa a tentar fazer estes 

a investigar a situação a partir de dois pontos dados. Mas isto de nada adianta e 

nenhum dos estudantes conseguiu avançar nesta questão. 

O conjunto de respostas emitidas por Cosme para as questões (a) e (b) 

são muito confusas conforme podemos observar no Quadro 23. Ele tentou fazer 

uma vinculação tanto do coeficiente linear quanto do angular, a possíveis regiões 

que o gráfico deveria cortar a partir disto. Assim começou a afirmar que a reta 

cortaria os 1º e o 3º quadrante, ou os 2º e o 4º quadrante a partir do valor de a  ou 

b , caso estes fossem positivos ou negativos. Cosme, também afirmou que 

quando 0b = , a reta irá cortar o ponto central (0,0)  e os 2º e 4º quadrantes. 

Afirmação que estava em parte correta, pois quando 0b = , a função será apenas 

do tipo ( )f x ax= , que é uma função linear que sempre passa pela origem dos 

eixos. Mas, ela poderá cortar os 2º e 4º quadrantes, como também os 1º e 3º 

quadrantes, a depender do valor de a . Na análise de Cosme, isto não foi 

considerado. 

Outro aspecto problemático da análise de Cosme foi quando afirmou que 

para 0a = , a reta permanecia no eixo x  (abscissa). Nesta situação, 0a = , 

teríamos a configuração de uma função constante, com uma reta paralela ao eixo 

das abscissas e tocando o eixo das ordenadas exatamente no valor do coeficiente 

linear. Era este tipo de análise que esperávamos e que não foi feita por Cosme. 

Em suma, podemos afirmar que tanto Ricardo como Cosme passaram na 

maior parte das questões pelas fases de ação, formulação e validação. Ainda que 

as suas hipóteses em determinados momentos estivessem erradas, eles agiram, 

conjecturaram e tentaram validar suas hipóteses no objeto de trabalho, o 

Geogebra. Contudo, por algumas vezes, não conseguiram sequer estabelecer as 

conjecturas que pudessem ser colocadas em processo de validação, como 

ocorreu na questão (c). 
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4.5.5  Análise da Atividade 3.6 do Grupo 3 
 

Atividade 3.6 
 

Abra o arquivo atv2.ggb. Nele você encontrará o gráfico da função definida 

algebricamente por bhxay +−= )( . 

a) Realize a variação do parâmetro h, da mesma forma, observando os casos em 

que h > 0, h < 0 e h = 0. A que conclusão você chega? 

 

 

4.5.5.1  Análise a Priori 

 

Esta atividade teve como objetivo que os estudantes pudessem manipular 

o parâmetro h  e percebessem que tipo de influência ele teria no gráfico. 

Entendemos que, após ter analisado como a manipulação dos coeficientes 

angular e linear da função afim interferia no comportamento do gráfico, eles 

poderiam fazer a mesma avaliação com o parâmetro h . 

Em primeiro lugar, acreditávamos que eles notassem com facilidade que o 

parâmetro h  não interfere na inclinação do gráfico. Mas, além disso, tínhamos 

como objetivo que eles verificassem que quando 0h = , a função base não se 

alteraria e que o acréscimo de valores a h , ( 0h > ) provoca uma movimentação 

do gráfico em relação ao eixo das abscissas no mesmo valor atribuído ao 

parâmetro h , e isto modificaria também o ponto de interseção com o eixo y . 

Acreditávamos que as fases adidáticas fossem contempladas nesta 

questão, pois, com o auxílio do software o estudante manipula o objeto estudado, 

cria suas conjecturas e tenta validá-las no próprio modelo criado no software. 

Mas, ainda assim, achávamos que eles tivessem dificuldades para expressar 

suas respostas, pois este tipo de questão não é comum na educação básica e 

eles podem não ter na sua base cognitiva os elementos que ajudem na análise 

solicitada. 
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4.5.5.2  Análise a Posteriori 

 

Ricardo ao emitir sua resposta a esta atividade, (3.6), foi taxativo e deu a 

seguinte resposta “Não consegui descobrir”. Ricardo, embora tenha interagido 

muito com a atividade, pois o relato do observador trazia declarações de que 

Ricardo ficou bastante tempo na manipulação do parâmetro h , algumas vezes, 

também alterando os valores de a  e de b , não obteve êxito na atividade. O 

observador narrou que Ricardo em alguns momentos chegou a ficar irritado com a 

atividade, pois não conseguia estabelecer um padrão para chegar a uma 

resposta. 

Nossa análise entende que Ricardo deve ter ficado preso a olhar se o 

parâmetro h  influenciava da mesma maneira que os parâmetros a  e b , isto o 

impediu de traçar novas conjecturas. Desta forma, não houve como tentar validar 

uma hipótese, pois não conseguia estabelecê-la ou se criou alguma conjectura, 

quando ia avaliar no modelo, não conseguia comprová-la. Apesar de ter se 

dedicado bastante à fase de ação, cremos que Ricardo não obteve sucesso nas 

fases de formulação e, consequentemente, validação. 

Já Cosme, diferente de Ricardo tentou emitir uma resposta ao 

questionamento, mas sua resposta foi errada. Cosme afirmou: quando o valor de 

0h > , “os pontos abrangem o 4º quadrante ( 0x >  e 0y < )”. Esta resposta 

demonstrou uma análise completamente fragilizada, pois os pontos constituintes 

da reta, independentemente do valor de h , podem estar em qualquer quadrante. 

Quando Cosme analisou a situação em que 0h = , ele fez uma análise 

minimizada, pois afirmou que quando 0h = , “a reta passa pelo ponto central, 

cortando o 1º e o 3º quadrante”. Mais uma vez associou erroneamente o valor de 

h  aos quadrantes em que a reta pode estar passando e determina que a reta 

sempre passará pelo ponto central. Esta última afirmação sobre a reta passar 

sobre o ponto central é mais preocupante, pois isto só ocorreria se o valor de b e 

h  fossem iguais a zero. Na última análise que fez de 0h < , Cosme voltou a 

associar que os pontos neste caso pertenciam ao 1º quadrante.  

Desta maneira, foi possível ver que as análises realizadas por Cosme 

foram erradas e que ele não utilizou bem as possibilidades de manipular o objeto 
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no Geogebra, para verificar se suas conjecturas eram ou não válidas. Sendo 

assim, achamos que nesta atividade Cosme passou pelas fases de ação e 

formulação, mas não chegou a tentar validar suas hipóteses. 

 
 
4.5.6  Análise da Atividade 3.7 do Grupo 3 

 

Atividade 3.7 
 
Faça um mapa conceitual que vislumbre as transformações ocorridas nos gráficos de 

funções a partir da variação de certos parâmetros. Não se esqueça de acionar o 
gravador do Cmap. Salve o arquivo com a nomenclatura: seunomeATV5.cmap 

 

 
4.5.6.1  Análise a Priori 

 

Esperávamos que na construção dos mapas, os estudantes mobilizassem 

as estratégias metacognitivas discutidas neste trabalho. Em particular, 

achávamos que os alunos iriam mobilizar as quatro estratégias metacognitivas, 

pois, os tópicos trabalhados nesta atividade e nas anteriores dariam subsídios 

para que durante a construção dos mapas eles pudessem integrar, mobilizar 

conhecimentos e experiências anteriores, usando o Conhecimento Metacognitivo 

e passar por momentos de tensão cognitiva, caracterizando uma Experiência 

Metacognitiva, bem como avaliar e regular construções inadequadas por meio do 

Julgamento Metacognitivo e da Decisão Metacognitiva. 

Em seguida, começamos a análise a posteriori detalhada dos mapas de 

Ricardo e Cosme que foram avaliados neste trabalho. 

 
 
4.5.6.2  Análise a Posteriori 

 

Análise do Mapa de Ricardo 

A análise do Mapa 12 feito por Ricardo nos leva a entender que na 

construção do mapa, o estudante priorizou fazer uma descrição específica dos 

coeficientes a  e b .  
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Mapa 12. Mapa sobre Função Afim do aluno Ricardo. 

 

A análise feita por Ricardo para os coeficientes foi completamente 

inadequada, primeiro ele fez uma análise do coeficiente angular; explicitou 

situações em que 0a > , 0a =  e 0a < , e demonstrou muita dificuldade para 

expressar sua percepção sobre a atividade realizada na construção do mapa.  

Acreditamos que pela complexidade da tarefa e o fato de Ricardo 

aparentemente não dominar estes conhecimentos, tenham o levado a um 

desempenho baixo.  

Este tipo de atividade já estudada por Duval (2009) enfatiza uma 

dificuldade dos estudantes em realizar uma conversão do registro algébrico para 

o registro gráfico. 

Santos (2002, p. 20) enfatiza:  

...a razão profunda das dificuldades identificadas por diferentes 
pesquisas que testam os alunos quanto as tarefas de leitura e 
interpretação de representações gráficas e de escrita algébrica, e 
que, a titulo de exemplo, na passagem de uma reta a sua 
expressão algébrica, a abordagem ponto por ponto, 
freqüentemente favorecida no ensino, constitui um obstáculo e é 
proposto uma descrição sistemática das variáveis visuais levando 
em consideração o procedimento de interpretação global. 



 194 

Isto nos faz pensar que a própria tarefa tenha contribuído para um 

desempenho baixo do estudante. 

Associado a estes fatores, nesta atividade em particular, Ricardo também 

acabou negligenciando, o acionamento da ferramenta “Gravador do Cmap”. Isto 

impactou de forma negativa na análise que faríamos das estratégias 

metacognitivas.  

Só após a finalização do mapa, ele comentou com o observador que tinha 

se esquecido de acionar o gravador. Isto, em parte, dificultou a análise dos 

aspectos metacognitivos. Nos relatos do observador, Ricardo parecia estar 

bastante disperso durante a realização desta atividade. Fato, destoante com o 

comportamento do estudante em todos outros encontros. Na análise do 

estudante, sobre o que acontece com a função quando 0a > , ele determinou que 

x  e y  possuíam sinais iguais. Esta afirmação só seria válida se a função fosse 

uma função linear do tipo ( )f x ax= . No entanto, Ricardo associou esta análise 

diretamente a uma função do tipo ( )f x ax b= +  que, para valores de 0b ≠  e 0a > , 

poderá passar em qualquer quadrante, e não necessariamente os sinais de x  e 

y  sejam iguais.  

De modo análogo, Ricardo cometeu o mesmo erro quando analisou o que 

ocorria para 0a < . Nesta situação, explicitou que x  e y  possuem sinais 

diferentes. Mais uma vez a análise foi inválida, pois, para a função do tipo 

( )f x ax b= + , para valores de 0b ≠  e 0a < , poderá passar em qualquer 

quadrante e não necessariamente os sinais de x  e y  devem ser diferentes. 

Para a situação em que o valor de 0a = , afirmou que 0y = . Não sabemos 

se isto foi apenas um erro de digitação onde ele pretendia dizer que y b= , ou se, 

realmente, ele não compreendeu o que acontece nesta situação. No entanto, as 

respostas emitidas por Ricardo na atividade 3.5 questão (b) nos levaram a crer 

que realmente ele pode não ter se expressado bem na construção do mapa, pois, 

em sua resposta na atividade 3.5 para a mesma situação, ele dizia que quando 

0a = , o gráfico fica paralelo ao eixo x . 
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Para analisar o coeficiente linear, Ricardo apenas afirmou que b  era igual 

a y . Entendemos que pretendia afirmar com isto que o valor de b  é identificado 

na intersecção da reta com o eixo y . Apesar de seu mapa não deixar esta 

informação clara, o relato do observador diz: 

Ricardo pergunta ao formador se sempre o valor de b  vai 
coincidir com o local em que a reta passa no eixo y . O formador 
responde ao estudante pedindo a ele que investigue outras 
situações variando o valor de b  e que chegue as suas 
conclusões. Depois de algum tempo, Ricardo afirma ao formador 
que sempre o valor b  coincide com o ponto que a reta toca no 
eixo y  

 

Desta maneira, compreendemos que mesmo que seu mapa não 

expressasse isso de maneira clara, Ricardo parece ter compreendido a relação 

entre o coeficiente linear e o eixo das ordenadas.  

Sob o ponto de vista de uso das estratégias metacognitivas, nossa análise 

ficou um pouco prejudicada pelo fato de Ricardo ter se esquecido de acionar a 

gravação da construção do mapa. Mas ainda assim identificamos o uso de 

algumas estratégias no mapa. Primeiro, podemos dizer que usou o 

Conhecimento Metacognitivo, pois a descrição dos coeficientes no mapa foi 

mais detalhada, ainda que com falhas, do que nas respostas que apresentou na 

atividade 3.5, que tratava da mesma situação. Logo, entendemos que ao construir 

o mapa Ricardo mobilizou conhecimentos necessários para apresentar uma 

resposta diferente da emitida antes. A partir do relato do observador sobre as 

dúvidas de Ricardo quanto à relação do coeficiente b com o eixo y , podemos 

inferir, durante a construção do mapa, a Experiência Metacognitiva também se 

fez presente, pois, a situação de dúvida e angústia apresentada por Ricardo 

demonstrou uma Experiência Metacognitiva por não compreender perfeitamente 

algo que desejava descobrir. 

Acreditamos que o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva também tenham sido usados na construção do mapa, mas, como 

não pudemos analisar sua construção passo a passo, não afirmamos que estas 

duas estratégias tenham sido efetivamente usadas. 
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Esperamos que as falhas cometidas por Ricardo possam ser sanadas 

durante a institucionalização e que seu mapa posterior à institucionalização seja 

mais detalhado do que o apresentado inicialmente. 

 

Análise do mapa de Cosme 

O Mapa 13, elaborado por Cosme para tratar da função afim foi 

extremamente pobre em relação ao que esperávamos na análise a priori.  

Logo de início Cosme fez uma distinção em seu mapa que consideramos 

inadequada ao que foi solicitado. Ele explicitou que uma função pode ser do 2º 

grau ou do 1º grau. Duas coisas podem ser retiradas dessa afirmação: primeiro 

um reducionismo muito grande quanto ao tipo de funções e, segundo, uma 

descrição desnecessária, visto que foi solicitado um mapa que abordasse sobre 

função afim. 

 

 
Mapa 13. Mapa inicial sobre Função Afim do aluno Cosme. 

 

Como podemos perceber no Mapa 13, Cosme ao construir o mapa, não fez 

uma identificação detalhada da função afim, bem como não fez uma análise de 

seus coeficientes. 
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Pareceu apenas se preocupar em definir formalmente uma expressão que 

representasse a função que foi ( )f x ax b= +  Após isso, ele associou que ( )f x  era 

igual a y . 

Algo que nos deixou intrigados na análise é que o conjunto de respostas 

que Cosme apresentou na atividade 3.5 foi mais amplo do que o explicitado no 

mapa. No Mapa 13, por exemplo, não fez um estudo dos coeficientes nem tão 

pouco analisou quais quadrantes são cortados pela reta, como fez na atividade 

3.5. 

Sob esta ótica, ao analisarmos a construção do mapa observando se as 

estratégias Metacognitivas foram usadas, percebemos que Cosme não mobilizou 

nenhuma estratégia.  

A observação de sua construção passo a passo demonstrou que ele fez a 

estruturação do mapa maneira de objetiva, sem ter processos de ida e vinda, nem 

tampouco demonstrou momentos de dúvida na construção de algum conceito. 

Assim sendo, entendemos que nenhuma das quatro estratégias foi usada por 

Cosme na construção do mapa. 

No entanto, isso nos leva a refletir sobre o que ocorreu na situação. A 

princípio, pode-se dizer a complexidade envolvida neste tipo de tarefa possa ter 

influenciado bastante no desempenho dos estudantes. Os trabalhos de Duval 

(2009) e Santos (2002) enfatizam realmente a dificuldade na passagem dos 

registros algébricos para os registros gráficos. Então, acreditamos que parte das 

falhas apresentadas esteja relacionada diretamente com o nível de complexidade 

da tarefa.  

 

Institucionalização 

Durante a institucionalização, o conteúdo de função afim foi explorado em 

todos os seus aspectos. Primeiro, foi feita uma definição formal de que toda 

função afim é uma função do tipo ( )f x ax b= + , com 0a ≠ . Em seguida, foi 

explicado aos estudantes que o coeficiente angular é o termo a , e que ele tem 

esta denominação, pois seu valor está associado à tangente do ângulo que a reta 
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faz com o eixo das abscissas e que o coeficiente linear é o termo b . Pouco 

depois, explicamos como se obtém o valor dos coeficientes a e b . 

A partir disto, começamos a mostrar graficamente como é constituída esta 

função. Foi explicado aos alunos que o gráfico da função afim é uma reta oblíqua 

aos eixos das abscissas e das ordenadas. Depois, falamos que o valor do 

coeficiente angular poderia ser determinado pela tangente do ângulo que a reta 

faz com o eixo das abscissas, pois como a ( )
cateto Oposto

tg
cateto Adjacente

α = , logo podemos 

determinar que se tomássemos dois pontos, teríamos como expressar o valor do 

coeficiente angular pela expressão 
2 1

2 1

y y
a

x x

−
=

−
. Explicamos, também, os casos 

particulares da função linear, ( )f x ax= , e da função identidade, ( )f x x= . 

Para que os estudantes compreendessem qual a função do coeficiente 

linear, foi feita uma explicação ilustrando o que ocorre quando o valor de 0x = , e 

a partir disto os próprios estudantes perceberam e explicitaram que sempre que o 

valor de 0x = , a função ficaria com a expressão ( )f x b= , ou y b= , e isso 

identificaria o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. 

Em seguimento à explicação, foi feito o estudo do crescimento da função 

( )f x ax b= + . Verificou-se, então, que para uma função afim ser crescente seria 

necessário apenas que o valor do coeficiente angular, a , fosse maior que zero 

( 0a > ). Isto ocorreria, pois à medida que se aumentam os valores de x , 

aumentam-se também os valores de y . De maneira inversa, a função seria 

decrescente se o valor do coeficiente angular fosse menor que zero ( 0a < ), pois 

nesta situação aumentando-se os valores de x , os valores de y  diminuirão. 

Neste momento, o aluno Ricardo perguntou o que ocorreria se o valor de a  fosse 

igual a zero, então, fomos verificar no gráfico a situação sugerida. Eles então 

perceberam que nestes casos a reta seria paralela ao eixo das abscissas e não 

mais oblíqua aos dois eixos. Foi explicado que a situação configurava-se como 

uma função constante que por definição não era uma função afim. 
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Análise do mapa final sobre Função Afim de Ricardo 

Ricardo fez o Mapa 14 e demonstrou uma evolução muito grande em 

relação ao mapa anterior que desenvolveu. Neste mapa, diversos elementos 

surgiram e permitiram uma análise bem mais ampla da situação de 

aprendizagem. 

A construção do mapa foi designada a partir de dois grandes ramos que 

saem do conceito “Função”. Um ramo determina como encontrar a Lei de 

definição da função e o outro identifica como ocorre o crescimento ou 

decrescimento da função. 

 

 
Mapa 14. Mapa final sobre função afim do aluno Ricardo. 

 

No ramo a esquerda do Mapa 14, Ricardo explicitou exatamente da mesma 

maneira que usou para descobrir a função que representava o modelo em cada 

uma das atividades de função como máquina. Ele tomava dois pontos e a partir 

de um sistema descobria os valores de a  e b . 



 200 

Já no ramo da direita do Mapa 14, Ricardo fez uma análise do crescimento 

da função afim, especificando quando a função é constante, o valor de 0a = ; 

quando a função é crescente, o valor de 0a >  e, quando a função é decrescente, 

o valor de 0a < . Estas definições não apareceram no conjunto de respostas 

dadas na atividade 3.5, bem como também no Mapa 12 construído, antes da 

institucionalização. Isto demonstrou que a institucionalização conseguiu 

consolidar algumas ideias que podem não ter sido solidificadas o suficiente 

durante as fases de ação, formulação e validação, mas, depois da 

institucionalização tornaram-se mais consistentes. 

Quanto ao uso das estratégias metacognitivas entendemos que neste 

mapa Ricardo mobilizou as quatro modalidades de estratégia usadas no trabalho.  

Ricardo acrescentou em seu mapa diversos elementos que não constavam 

do mapa anterior, pois fez uso do Conhecimento Metacognitivo. Como 

sabemos, o Conhecimento Metacognitivo está associado ao conhecimento que o 

indivíduo possui e que foi sendo construído e acumulado por meio da experiência 

e dos significados dados por ele a tarefas, objetivos e experiências. Nesse mapa, 

Ricardo usou estes elementos para recuperar um conjunto de informações que 

até então não estavam presentes em suas respostas. 

Na análise passo a passo conseguimos também identificar o uso de outras 

estratégias metacognitivas. Por exemplo, no Quadro 24, há uma sequência entre 

os passos 17 e 23 que ilustra um momento em que o estudante tem uma 

regulação do processo que estava fazendo e modifica a estrutura de seu mapa.  
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Sequência de Passos do 17 ao 23 

 

Passo 17 

 

Passo 20 

 

Passo 23 

Quadro 24. Seqüência de passos do 17 ao 23. 
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Como podemos verificar no Quadro 24, no passo 17 os conceitos 

“Constante” e “Crescente” estão associados às frases de ligação “possui o valor 

de x”. No entanto, neste momento, Ricardo avaliou a sua construção e percebeu 

que a definição para o crescimento não estava associada a x , e sim ao valor de 

a . Ele realizou, então, um Julgamento Metacognitivo que o levou ao passo 20 a 

tomar uma Decisão Metacognitiva e corrigir as frases de ligação para “possui o 

valor de a”.  

Da mesma maneira, no passo 23 foi feita uma correção dos conceitos finais 

que estavam errados e corrigiu-os para 0a = , 0a >  e 0a < . Mais uma vez neste 

momento o estudante mobilizou tanto o Julgamento Metacognitivo como a 

Decisão Metacognitiva. 

Já no Quadro 25, podemos perceber um momento em que o estudante 

ficou em um processo de dúvida e angústia, sem saber direito o que colocar no 

mapa, configurando desta forma uma Experiência Metacognitiva.  

 

Seqüência dos Passos 46 a 61 

 

Passo 46 

 

Passo 47 

 

Passo 50 
 

Passo 52 
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Passo 53 

 

Passo 54 

 

Passo 56 

 

Passo 59 

 

Passo 60 

 

Passo 61 

Quadro 25. Sequência dos Passos 46 a 61. 

 

Ao analisar os passos 46, 47, 50, 52, 53,54 e 56, notamos que Ricardo tem 

constantes idas e vindas sem escrever nenhum conceito ou frase de ligação. 

Nestes passos, são evidenciados que ele está em dúvida sobre o que fazer ao 

enfatizar uma angústia cognitiva, que só começa a ser finalizada, a partir do 

passo 59 em que ele decidiu colocar a frase de ligação “coloca-se o valor de a na 

equação do segundo ponto” e findou no passo 61quando ele conectou a frase de 

ligação “coloca-se o valor de a na equação do segundo ponto e encontra-se” com 

o conceito “valor de b”. 

Assim sendo o conjunto de ações de Ricardo, após a institucionalização, 

revela um amadurecimento muito grande. Garantimos pela análise deste mapa 

final sobre função afim que Ricardo pôde usar as quatro modalidades de 

metacognição bem como compreendemos que, durante a realização das 
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atividades 3.1 até a 3.4, as fases adidáticas da teoria das situações didáticas 

foram bem aplicadas, prova disto é que tanto Ricardo como Cosme conseguiram 

um bom desempenho nestas atividades. 

 

Análise do mapa final sobre função afim de Cosme 

O Mapa 15, mapa final sobre função afim, elaborado por Cosme 

apresentou uma evolução em relação ao mapa anterior construído por ele. Ele fez 

uma distribuição dos elementos no mapa a partir de uma análise dos coeficientes 

a  e b . 

 

 
Mapa 15. Mapa final sobre função afim do aluno Cosme. 

 

Contudo, a análise feita por Cosme apresentou algumas inconsistências. 

Ele começou no ramo da esquerda do mapa, explicitando que o coeficiente 

angular poderia ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. No entanto, 

ele afirmou quando 0a > , os pontos abrangem os 1º e 3º quadrantes. Esta 

afirmação foi confusa e errônea em dois sentidos: primeiro, ele não deveria ter 

feito uma frase de ligação com a expressão “os pontos abrangem”, ainda que a 

reta que representa uma função afim seja uma composição de infinitos pontos, 

seria mais coerente referir-se à reta e não aos pontos; em segundo lugar com 

0a > , a reta só cortaria os 1º e 3º quadrantes se o valor de 0b = . Então, não é 

possível generalizar esta situação. Curiosamente, a situação foi também 
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abordada por Ricardo quando este fez seu primeiro mapa sobre função afim 

(Mapa 12).  

Já quando Ricardo disse que 0a = , a reta permanecerá no eixo x . Esta 

afirmação mantém a mesma linha de resposta que Cosme deu na atividade 3.5 

questão (b) que tratava exatamente das situações onde 0a = , 0a >  e 0a < . 

Nesta atividade (3.5), Cosme disse que quando 0a = , a reta permanece no eixo 

x  (abscissas). Podemos perceber que, mesmo após a Institucionalização, Cosme 

ainda manteve concepções erradas sobre o assunto tratado.  

No momento em que especificou o que ocorria quando 0a < , Cosme voltou 

a usar a terminologia que “os pontos abrangem” os 2º e 4º quadrantes. E mais 

uma vez ele fez essa análise dissociada do valor de b .  

Quando Cosme analisou as possíveis situações para o valor do coeficiente 

b , cometeu os mesmos tipos de erros da análise do coeficiente a . Afirmou que 

quando 0b = , a reta permanece nos 2º e 4º quadrantes, quando 0b < , “os pontos 

abrangem” o 3º quadrante, quando 0b > , “os pontos abrangem” o 1º quadrante. 

Nos relatos do observador, nenhuma situação, em especial, foi percebida 

no processo de resolução destas atividades para Cosme. Logo, entendemos que 

as deficiências no domínio do conteúdo não foram sanadas só com estas 

atividades. 

Em contrapartida, o uso das estratégias metacognitivas ocorreu ainda que 

efetivamente a aprendizagem não tenha sido otimizada da maneira que 

pensávamos.  

O Conhecimento Metacognitivo foi usado, pois, no mapa aparecem 

elementos que não tinham sido usados antes. Demonstrando, assim, que houve 

uma integração de conhecimentos por parte de Cosme. 

Se observarmos o Quadro 26, notaremos que entre os passos 10 a 17, 

Cosme teve um processo Julgamento Metacognitivo sobre a ação do passo 10 

excluindo parte das ligações no passo 11e reestruturando-as nos passos 13 até o 

17. A reestruturação feita nos passos 13 até o 17 aponta que Cosme, nesse 

momento, aplicou a estratégia da Decisão Metacognitiva.  
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Sequência de Passos do 10 ao 17 

 

Passo 10 

 

 

 
 

 

 

Passo 11 

 

Passo 13 

 

Passo 17 

Quadro 26. Sequência de Passos do 10 ao 17. 

 

Outra evidência da utilização das estratégias metacognitivas pode ser 

percebida no Quadro 26. Neste quadro, notamos que Cosme no passo 42, pôs no 

mapa que para 0a < , a reta permanece nos 1º e 3º quadrantes. Já no passo 43, 

ele corrigiu esta afirmação dizendo que para 0a < , a reta permanece nos 2º e 4º 

quadrantes. Ele finalizou esta passagem como se pode ver no Quadro 30 passo 

45, pondo que para 0a < , a reta permanece nos 2º e 4º quadrantes, para 0a > , a 

reta permanece nos 1º e 3º quadrantes e para 0a = , a reta permanece no eixo x  

(abscissa).  

Durante todos os passos ilustrados no Quadro 27, nota-se que Cosme fez 

uso do Julgamento Metacognitivo e da Decisão Metacognitiva. Em alguns 

momentos, ele realizou as análises necessárias sobre os elementos postos no 

mapa e depois julgou inadequado e tomou a decisão de regular a situação, 

fazendo modificações no mapa. 
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Sequência de Passos do 42 ao 50 

 

Passo 42 

 

Passo 43 
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Passo 45 

 

Passo 50 

Quadro 27. Sequência de Passos do 42 ao 50. 

 

 
4.5.3.3  Análise Final das Atividades do Grupo 3 

 
As atividades elaboradas para o grupo 3 foram pensadas no intuito de que 

o estudante fosse capaz de identificar as funções afins em determinadas 

situações. Este foi o caso das atividades 3.1 a 3.4. Entendemos que este objetivo 

foi alcançado de maneira completa, pois tanto Ricardo como Cosme conseguiram 

descobrir as funções que tínhamos planejado para cada uma das situações nas 
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applets. A maneira que eles iriam interagir com os dados dispostos na atividade 

para descobrir os resultados, foi explícita na análise a priori.  

Nestas atividades, de 3.1 a 3.4, o que previmos na análise a priori 

concretizou-se na análise a posteriori. Isto demonstra que as atividades pensadas 

dentro do modelo da Teoria das Situações Didáticas funcionaram perfeitamente 

no objetivo do trabalho. Os estudantes tiveram como agir bastante (fase de ação), 

na manipulação que tinham com as applets, permitindo que conjecturassem (fase 

de formulação) e validassem suas hipóteses no próprio software (fase de 

validação). Um ponto que achamos que poderia trazer alguma dificuldade aos 

estudantes na atividade 3.4, que era a única que apresentava um déficit de 

produção, foi facilmente superado pelos mesmos, demonstrando desenvoltura em 

identificar possíveis funções que representassem o modelo. 

Nas atividades 3.5 e 3.6, que eram para ser desenvolvidas no ambiente 

Geogebra, os estudantes não tiveram o mesmo desempenho. O objetivo destas 

atividades era que eles compreendessem como a manipulação dos coeficientes 

impactava no gráfico e a partir disto estabelecer relações entre os coeficientes e o 

comportamento gráfico da função. Ainda que em ambas as questões eles tenham 

passado pela fase de ação, acreditamos que, em alguns momentos, eles 

apresentaram muitas dificuldades na fase de formulação, visto que a atividade 3.5 

questão (c) que tratava da interpretação geométrica do coeficiente a , não foi feita 

pelos estudantes. Cremos que a dificuldade de formulação deveu-se ao fato deles 

desconhecerem a interpretação geométrica do coeficiente a , fato este que só 

ficou evidenciado, após a institucionalização onde todos afirmaram que durante o 

ensino médio tinham aprendido a fórmula 
2 1

2 1

y y
a

x x

−
=

−
, mas, que não sabiam sua 

origem. 

A construção dos mapas iniciais sobre função afim não foi tão rica quanto 

esperávamos. Mas, de certa forma, retratou parte do que os estudantes 

construíram no processo. 

Em seu primeiro mapa sobre função afim, o estudante Ricardo mobilizou 

apenas as estratégias de Conhecimento Metacognitivo e a Experiência 
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Metacognitiva. Já Cosme teve um desempenho inferior a Ricardo, não mobilizou 

nenhuma das quatro modalidades de metacognição estudadas nesta tese.  

Assim, entendemos que a institucionalização exerceu um importante papel 

no processo, pois serviu para integrar e reconciliar conceitos já trabalhados com 

novas abordagens que se refletiram nos mapas conceituais, feitos após a 

institucionalização. 

Nos Mapas finais sobre função afim, feitos após a institucionalização, os 

resultados foram bem superiores. No mapa de Ricardo, por exemplo, as quatro 

modalidades de estratégias metacognitivas foram usadas e Ricardo conseguiu 

trazer um conjunto de informações coerentes com o desenvolvimento feito ao 

longo das atividades do grupo 3. Suas relações explícitas no mapa estavam 

corretas e foram construídas de maneira clara para o leitor. 

O mapa final de Cosme, também, apresentou uma boa evolução em 

relação ao anterior. Mesmo que não tenha sido na mesma proporção que o mapa 

de Ricardo, Cosme mobilizou na construção do mapa final as estratégias de 

Conhecimento Metacognitivo, Julgamento Metacognitivo e Decisão Metacognitiva. 

Contudo, no mapa final de Cosme, conceitos errados ainda apareceram. Isto nos 

leva a olhar dois aspectos importantes: 

1. Ainda que a metacognição possa melhorar os processos de tomada de 

consciência e aumente a capacidade de regulação, isto pode ser 

refletido ou não na aprendizagem do sujeito. 

2. Acreditamos que o desempenho inferior de Cosme em algumas 

atividades pode ser pelo fato do estudante estar a muito tempo afastado 

de sala de aula, visto que tem 29 anos e somente ingressou na 

Faculdade agora (dados obtidos do questionário inicial). 

O primeiro aspecto serve para que compreendamos que só a utilização de 

estratégias metacognitivas não é suficiente para dar conta da aprendizagem. A 

produção de atividades que levem o estudante a agir, conjecturar e tentar validar 

suas hipóteses é fundamental, para que haja um crescimento cognitivo. A partir 

disto, achamos que a junção da Teoria das Situações Didáticas com a abordagem 

metacognitiva propiciada pelos mapas conceituais possa ser uma alternativa 
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viável para que o estudante compreenda melhor quais suas deficiências e tenha 

um controle melhor sobre seu processo de aprendizagem. 

Quanto ao segundo aspecto, achamos que este fator pode ter influência 

sobre o desempenho de Cosme. Como ficou muito tempo afastado do ambiente 

de sala de aula, talvez esses conteúdos não tenham sido mobilizados desde o 

ensino médio, logo, o estudante pode ter tido maior dificuldade nas atividades em 

razão disto. 

Fechamos esta análise afirmando que as etapas que foram pensadas para 

este conjunto de atividades mostraram-se eficientes. Os conteúdos que não 

ficaram sedimentados na fase adidática, tiveram sua reconciliação e integração 

na institucionalização que permitiu aos estudantes ter uma capacidade maior de 

avaliar seus saberes construídos, regulando-os nos momentos propícios. Isto se 

evidenciou nas estratégias metacognitivas que foram mobilizadas para a 

construção do mapa final. 

 
 
4.5.7  Análise das Atividades Finais 

 

Atividades Finais 
 
− No último encontro, os estudantes foram solicitados a desenvolver um mapa 

conceitual sobre o tema função. Este mapa deveria englobar todo o entendimento 

que eles construíram sobre o tema função ao longo do experimento. 

− Eles também responderam ao Questionário Final (Apêndice E) 

 

No último encontro, os estudantes construíram um mapa conceitual com as 

relações que eles achavam pertinentes sobre o tema Função. Para construir este 

mapa, eles poderiam mobilizar todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

seis encontros do experimento. Nesse momento, o mapa final será comparado 

com o mapa inicial feito no terceiro encontro (primeiro encontro da segunda 

etapa).  

Após a finalização do mapa, eles responderam a um questionário 

(Apêndice E) que visava a colher algumas informações dos estudantes sobre todo 

o processo realizado e como isto tinha de alguma forma contribuído para eles. 
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Sendo assim, passamos agora a fazer uma análise comparativa do mapa 

inicial sobre função e mapa final. 

 

Análise dos Mapas de Ricardo 

Começaremos nossa análise pelo mapa inicial sobre função feito por 

Ricardo. No seu primeiro mapa, Ricardo trouxe até uma boa representação 

esquemática do que viria a ser uma função, comparativamente aos mapas 

intermediários feitos durante o experimento, conforme podemos ver no Mapa 16. 

Elementos como domínio, imagem e contradomínio surgiram no mapa de 

Ricardo. A associação do domínio foi feita aos valores de x  e os valores da 

imagem e contradomínio foram associados aos valores de y . Logo no inicio do 

mapa, Ricardo fez uma caracterização reduzida dos possíveis tipos de funções, 

separando-as apenas em do 1º grau e do 2º grau.  

 

 
Mapa 16. Mapa inicial sobre função do aluno Ricardo. 
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No Mapa 16, Ricardo tentou descrever apenas a função afim, sem tentar 

detalhar a função quadrática. Esta tendência foi de maneira natural, pois este foi o 

primeiro mapa feito pelos estudantes, antes mesmo de começar a desenvolver as 

atividades da segunda etapa. Não havendo, portanto, influência das atividades no 

direcionamento do mapa. 

Quanto aos aspectos das estratégias metacognitivas, entendemos que 

Ricardo usou algumas delas. Entre elas, destacamos o Conhecimento 

Metacognitivo, pois cremos que, para um primeiro mapa, Ricardo soube 

recuperar conhecimentos anteriores e integrá-los de maneira organizada. Durante 

a construção deste mapa, Ricardo preocupou-se bastante com a disposição 

gráfica dos elementos na tela. Em vários momentos, reposicionou os conceitos e 

as frases de ligação buscando uma melhor visualização gráfica. Mas não 

percebemos que tenha passado pela utilização das outras três estratégias 

Metacognitivas. 

Como este mapa foi um mapa inicial em que nenhuma atividade tenha sido 

feita antes, compreendemos que a associação de ideias ocorreu livremente sem 

nenhum tipo regulação. Os mapas, que foram desenvolvidos ao longo do 

experimento, já refletiam os processos dos estudantes de monitoramento e 

regulação, que acreditamos ter ocorrido graças à aplicação das atividades que os 

levou a conjecturar sobre determinadas situações, colocando em dúvida certos 

conceitos já estabelecidos em sua base cognitiva. 

Ao analisarmos o Mapa 17, que foi o último feito por Ricardo, sobre o tema 

função, verificamos que agregou outros elementos que não apareceram no mapa 

inicial. 

Alguns dos elementos novos do mapa final de Ricardo foram as 

caracterizações do crescimento da função a partir do coeficiente a , a 

identificação de que se o coeficiente linear é zero, a reta ficará paralela ao eixo y  

e a tentativa de identificar de que se 0b > , a reta passaria no semi-eixo positivo 

das ordenadas, porém usando uma terminologia inadequada, pois ele afirma que 

se 0b >  a função tocará no 0y > . Faz depois a mesma analogia para o 0b < , 

afirmando que a função tocará no 0y < . Além disso, Ricardo, pela primeira vez, e 
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foi o único aluno a fazer isto, cria um hiperlink com o conceito “PLANO 

CARTESIANO” que leva ao Mapa 5, que é o mapa final sobre plano Cartesiano, 

que construiu. 

De maneira, objetiva podemos afirmar que Ricardo usou uma estratégia 

bastante inteligente na construção do Mapa 17, ele tomou como base o mapa 

inicial (Mapa 16) que tinha feito sobre função, e a partir dele verificou o que já 

tinha feito e acrescentou novos elementos à estrutura anterior do mapa. 

 

 
Mapa 17. Mapa final sobre função do aluno Ricardo. 

 

Esta atitude de Ricardo dá indícios de que ele usou bastante do 

Conhecimento Metacognitivo durante a construção do Mapa 17. Não só isso, 

podemos, também, afirmar que as estratégias de Julgamento Metacognitivo e 

Link para o Mapa 5 
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Decisão Metacognitiva foram mobilizadas durante o processo. Ao compararmos o 

Mapa 16 com o Mapa 17, fica evidenciado que Ricardo passou por um processo 

de reavaliação do que já havia construído antes e tomou a decisão de ampliar o 

mapa final, trazendo novos elementos que não tinham sido contemplados. Neste 

momento, ele tanto julga necessário realizar modificações, como efetivamente as 

realizou. Assim mobilizou o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva. 

 

Análise dos Mapas de Cosme 

Na construção de seu mapa inicial sobe função, Mapa 18, Cosme 

apresentou poucos elementos de análise. Basicamente, seu mapa, limita-se a 

dizer que as funções podem ser do 1º grau e do 2º grau, sendo que a do 2º grau é 

do tipo 2( )f x ax bx c= + + , e que a do 1º grau pode ser definida como “afim”, 

sendo do tipo ( )f x ax b= + . Em síntese, é exatamente isto que apresenta o Mapa 

18. 

 

 
Mapa 18. Mapa inicial sobre função do aluno Cosme. 

 

Quanto ao uso das estratégias metacognitivas, na construção do Mapa 18, 

que Cosme fez, entendemos que foram mobilizadas três estratégias. O 

Conhecimento Metacognitivo, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva. 
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O Conhecimento Metacognitivo foi usado para estruturar e conciliar os 

conhecimentos que tinha sobre o tema. Já o Julgamento Metacognitivo e a 

Decisão Metacognitiva, compreendemos que foram usados, pois Cosme fez 

algumas modificações na estrutura do mapa, conforme podemos ver na 

construção passo a passo ilustrada no Quadro 28. 

 

Sequência de Passos do 21 ao 38 

 
Passo 21 

 

 
Passo 25 

 
Passo 36 

 
Passo 38 

Quadro 28. Sequência de passos do 21 ao 38. 
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No passo 21, observamos que Cosme cria a expressão ,a R b R∈ ∈  após 

o conceito ( )f x ax b= + . Já no passo 25, Cosme avalia sua construção e decide 

abandonar a expressão. No passo 36, ele associa as expressões “Trigonometria”, 

“Exponencial” e “Logaritma” ao conceito 2( )f x ax bx c= + + . No último passo, 

passo 38, ele abandona novamente os três termos deixando o mapa nesta versão 

final. Nestes passos, notamos que Cosme fez Julgamentos Metacognitivos 

quanto à sua construção e depois tomou a decisão de abandonar os termos 

utilizados, configurando desta forma a Decisão Metacognitiva. 

Já no Mapa 19, que é o mapa final feito por Cosme sobre função, diversos 

elementos que não apareceram no Mapa 18 surgem no Mapa 19, tornando-o 

bastante rico em relação ao anterior. 

Alguns dos elementos do Mapa 19 foram as definições dos coeficientes a  

e b , o estudo do crescimento a partir do coeficiente a  e que o coeficiente linear 

intercepta o eixo das ordenadas. Outro elemento que Cosme trouxe no mapa foi 

que a função do tipo 2( )f x ax bx c= + +  é igual a y . 

 

 
Mapa 19. Mapa final sobre função do aluno Cosme. 



 218 

Quanto ao uso das estratégias Metacognitivas, Cosme mobilizou o 

Conhecimento Metacognitivo, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão 

Metacognitiva.  

O uso do Conhecimento Metacognitivo ficou evidenciado a partir do 

momento que percebemos a grande evolução dos conceitos e relações inseridas 

no mapa final de Cosme. Ele criou este mapa, a partir do Mapa 18, e foi corrigindo 

e acrescentando elementos que entendemos que foram mobilizados, estruturados 

e integrados ao longo do experimento. Todas estas construções evidenciam o uso 

do Conhecimento Metacognitivo.  

Além do Conhecimento Metacognitivo, os julgamentos feitos por Cosme em 

relação ao seu mapa anterior, Mapa 18, refletiram-se em um processo regulatório 

que provocou modificações na estrutura do Mapa 19. A partir disto, afirmamos 

que Cosme tanto usou o Julgamento Metacognitivo para avaliar suas ações como 

tomou Decisões Metacognitivas que foram evidenciadas pelas diversas 

modificações existentes no mapa final. 

Em uma análise geral, tanto Cosme como Ricardo evoluíram em relação a 

seus mapas originais. No entanto, cremos que a evolução de Cosme foi em uma 

escala bem maior do que a de Ricardo. Este, parecia já ter uma base de 

conhecimentos anteriores, bem estabelecidos e conseguiu desenvolver-se 

relativamente bem em todas as atividades. Já Cosme, em diversos momentos, 

apresentou dificuldades na sedimentação dos conceitos trabalhados ou propostos 

para investigação. Nem por isso, o resultado de seu mapa final ficou distante de 

Ricardo. O que basicamente diferiu nos dois mapas foi o fato de Ricardo ter 

associado a ideia de plano cartesiano, como uma forma de representação da 

função. Isto não foi feito por Cosme. Em contrapartida, Cosme identificou com 

clareza que o coeficiente linear determina uma interseção com o eixo das 

ordenadas, e isto não está claro no mapa de Ricardo. 
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Análise do questionário Final 

O questionário final compôs-se de cinco questões, com o objetivo de 

investigar o que os estudantes acharam do processo de construção dos mapas 

conceituais, bem como a percepção que eles tiveram ao trabalhar em um 

ambiente informatizado para resolução das questões. 

A seguir, destacamos cada uma das cinco questões, realizando a análise 

das respostas apresentadas a cada questão por Ricardo e Cosme.  

 

Questão 1 
 
Você recebeu uma cópia impressa dos dois mapas anteriores que você desenvolveu 

sobre o conceito de função. Compare-os com o seu último mapa desenvolvido e 
identifique que elementos evoluíram na construção dos mapas, bem como identifique 
facilidades que você tenha percebido no processo ou dificuldades que você tenha 

identificado e que de alguma forma lhe atrapalham de expressar os 
conhecimentos/idéias que você tenha sobre o tema de funções. 

 

As respostas apresentadas pelos dois estudantes seguem abaixo. 

Resposta de Ricardo 

As atividades passadas ajudaram bastante na construção dos mapas. Depois de alguns 
anos sem ter contato com o assunto, já estavam praticamente esquecidos. Ao menos o 
básico sobre Funções foi possível ser relembrado de maneira natural.No começo tinha 
feito, com certa dificuldade para lembrar, algumas poucas características de Função.  
Com o passar das aulas, os exercícios foram ajudando a relembrar algumas 
características do assunto. A afinidade por lógica e cálculos ajudou no resolver das 
questões e assim construir os mapas.Os anos sem contato com esses tipos de atividades 
dificultou bastante pra lembrar os passos para a resolução dos exercícios e para 
expressar a idéias. 

 

Resposta de Cosme 

Creio que em relação aos mapas anteriores o mapa final ficou bem melhor. Nele eu 
consegui pôr mais elementos que fui descobrindo ao passar das aulas. Como fiquei quase 
12 anos sem estudar, tive dificuldades de lembrar estes assuntos. Algumas coisas eu 
sabia e coloquei nas respostas, outras fui lembrando a medida que ia tentando responder 
as questões. As questões na internet também ajudavam a gente a tentar achar as 
respostas. 

 

Tanto a resposta de Ricardo como a de Cosme trazem elementos 

importantes para nossa análise. Ricardo e Cosme já estavam há algum tempo 

sem estudar. Cosme um tempo bem maior que Ricardo, visto que afirmou estar a 
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12 anos sem estudar. Como no questionário inicial eles deram suas idades 

(Cosme, 29 e Ricardo, 23), sabemos que Ricardo não estava muito tempo 

afastado da escola como Cosme.  

Esta informação nos esclareceu porque, em alguns momentos, Cosme 

aparentava dificuldade na resolução de determinados problemas.  

Outra informação importante que obtivemos da resposta dos dois, foi a 

contribuição paulatina das atividades na construção do mapa final. Ambos 

afirmaram que as atividades foram importantes para solidificar os conhecimentos 

ao longo do experimento. Isto para nós serve como um importante elemento que 

nos permite afirmar que as atividades foram pensadas em uma sequência que 

permitia os estudantes construírem o conhecimento, conforme avançavam nas 

questões. 

 

Questão 2 
 
Com relação ao uso dos mapas conceituais, você considera que estes o fazem refletir 

melhor sobre o conteúdo a ser tratado nos mapas? Que elementos o levam a essa 
conclusão? 

 

As respostas dadas por Ricardo e Cosme seguem abaixo. 

Resposta de Ricardo 

Sim. O fato de que para se construir um mapa seja seguido um passo a passo, ajuda ao 
usuário a ir, pouco a pouco, lembrando e ligando os assuntos para uma compreensão 
geral do assunto tratado. 

 

Resposta de Cosme 

Acho que sim. Para escrever no mapa sobre um assunto a gente tem que pensar como os 
itens se relacionam. Quer dizer os assuntos tem uma certa conexão e é preciso pensar 
muito sobre como compreendemos o assunto 

 

As respostas apresentadas evidenciam que ambos os estudantes 

entendem que a utilização dos mapas requer maior reflexão sobre o que se vai 

descrever. Esta reflexão para ambos é necessária, pois a característica 

construtiva do mapa, com itens se relacionando passo a passo, faz com que os 

estudantes compreendam melhor o que estão fazendo. 
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A situação traz para nós a confirmação da característica metacognitiva dos 

mapas conceituais. Pois ao construir um mapa, o estudante precisa pensar no 

que sabe e o que não sabe, criando processos regulatórios sobre sua própria 

aprendizagem. 

Estas respostas com o conjunto de análises que efetuamos ao longo desta 

experiência permitem que tenhamos maior clareza quanto à característica 

metacognitiva dos mapas conceituais. 

 

Questão 3 
 
Se você fosse propor uma maneira/método de se construir mapas conceituais, que 

“passos” você indicaria para uma pessoa seguir e ter uma boa construção de um 
mapa que aborde determinado assunto? 

 

As respostas a este questionamento são as que se seguem. 

Resposta de Ricardo 

Primeiro, coloque o tema que será abordado e dele destaque os pontos que lhe são fáceis 
e conhecidos. A partir daí o desenvolvimento do mapa vai sendo feito parte a parte. Os 
sub-temas vão sendo também destrinchados e com isso o mapa vai sendo construído sem 
grandes problemas. 

 

Resposta de Cosme 

Eu acho que começaria colocando as idéias principais em destaque e depois vendo como 
ocorre a relação entre estas idéias. E a cada momento pode-se ir aumentando o mapa de 
maneira que ele pode ficar parecendo uma arvore invertida. 

 

As respostas dos estudantes ilustram que eles entendem que a construção 

do mapa deve ser feita com base em ideias mais gerais e ir agregando os demais 

conceitos ou subconceitos necessários para estabelecer a conexão entre as 

ideias. 

A nosso ver, fica evidenciado que Ricardo e Cosme compreenderam bem o 

processo de criação de um mapa e se em algum momento seus mapas deixaram 

a desejar, é porque estes não sabiam que conceitos iriam usar. 
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Questão 4 
 
Com relação ao ambiente usado para as atividades, você considera que fazer as 

atividades com suporte de softwares facilita de alguma maneira o aprendizado? Por 
quê?  

 

Nesta questão, as respostas dos estudantes foram as seguintes: 

Resposta de Ricardo 

Sim. Os softwares, ao meu ver, é o oposto do que é dito como “O programa faz tudo no 
lugar do usuário”. Existem softwares, como o CMapTools, que a construção é feita 
totalmente a base dos conhecimentos do usuário. 
Os softwares ajudarão na praticidade e armazenamento de informações e até deixando 
um aprendizado mais dinâmico. 

 

Resposta de Cosme 

Claro. Com os softwares fica mais dinâmico, dá pra gente voltar olhar novamente, testar. 
O ambiente que usamos foi muito propício a pesquisa. Ajuda a gente a pensar mais. 

 

As respostas de Ricardo e Cosme à questão 4 foram um pouco diferentes, 

mas convergentes no sentido de apontar o uso de softwares, como um 

potencializador do trabalho do estudante.  

Eles compreendem claramente que o software é um elemento de apoio e 

não um substituto do pensar humano. A responsabilidade pelo processo de 

aprendizagem ainda está centrada no aluno, neste tipo de abordagem, sobretudo 

com a utilização da Teoria das Situações Didáticas, a dinâmica do aprender fica 

em boa parte sob a responsabilidade do estudante. As fases adidáticas da Teoria 

das Situações Didáticas transferem esta responsabilidade do professor para o 

estudante. É claro que ainda existe a institucionalização, mas o estudante, antes 

disso deve conjecturar sobre o tema a ser apreendido  

Então, a dinâmica oferecida pelos softwares parece se alinhar 

perfeitamente a proposta investigativa desta teoria. 
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Questão 5 
 
Se você tivesse que construir estes mapas sem o auxilio da ferramenta CmapTools, 

ou seja, se você tivesse que fazê-los com lápis e papel, que dificuldades/facilidades 
você teria? 

 

A última questão do questionário teve o seguinte conjunto de respostas: 

Resposta de Ricardo 

O método de criação seria o mesmo, porém a possibilidade de mudança e acréscimo de 
informações ficariam mais difíceis. A forma que o desenvolvimento vai sendo criado, se 
depois, com aquelas informações já construídas é necessário ser criado de outra forma 
que poderá deixar essas informações mais claras, no lápis e papel teria que ser 
construído um mapa completamente novo o que seria até inviável se fosse um mapa 
muito grande. 

 

Resposta de Cosme 

Poderia ser bem mais difícil, pois se a gente errasse ia ter que apagar o mapa todo. No 
Cmap, não tem problema, podemos alterar muito rapidamente sem nos preocupar em não 
errar. 

 

Cosme e Ricardo enfatizam com esta resposta, a dinamicidade promovida 

pelo meio digital. Esta facilidade de construir e reconstruir permite uma dinâmica 

que a utilização do lápis e papel não teria. Assim, entendemos que o que 

pesquisamos e avaliamos nesta tese enquadram-se exatamente para a 

manipulação de mapas conceituais digitais. 

De maneira geral, as respostas apresentadas neste questionário 

permitiram que avaliássemos de maneira positiva os instrumentos escolhidos para 

aplicação deste experimento. O trabalho com mapas conceituais, o olhar atento 

sobre as estratégias metacognitivas e a dinamicidade promovida pelos ambientes 

digitais, seja das atividades, seja do Geogebra e do Cmap Tools são relevantes 

ao estudo de suas interferências no processo educacional. 

Assim, entendemos que esta pesquisa conseguiu trazer à tona alguns 

elementos que ainda não estavam claros suficientes para a comunidade 

acadêmica. Os resultados, as considerações e propostas para novos trabalhos 

virão no capítulo a seguir. 
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Ao finalizarmos este trabalho, retomamos as motivações e os objetivos 

traçados nele e verificamos como foi o andamento da pesquisa. 

As características construtivas dos mapas conceituais, mais 

especificamente os mapas digitais, levaram-nos a pesquisar sobre como sua 

construção mobiliza as estratégias metacognitivas dos alunos. Em particular, 

consideramos que a metacognição, encarada como um conhecimento que se tem 

sobre a própria cognição, poderá ajudar os estudantes a monitorar e regular 

melhor seus processos de aprendizagem. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar se os mapas conceituais 

podem alavancar o uso das Estratégias Metacognitivas dos estudantes. O 

trabalho procurou identificar quais tipos de Estratégias Metacognitivas eram 

mobilizadas no momento que os alunos construíram os mapas. 

Como sujeitos de pesquisa, tivemos cinco estudantes do primeiro semestre 

do curso de Ciência da Computação de uma faculdade particular da cidade de 

Salvador-BA, dos quais dois foram selecionados para análise. Os estudantes 

interagiram com três grupos de atividades. O primeiro grupo referia-se a plano 

cartesiano e continha seis questões de uma atividade, no segundo, cinco 

questões de uma atividade sobre proporcionalidade e no terceiro grupo, 

resolveram sete atividades envolvendo função afim. Com relação aos mapas, 

foram analisados oito mapas conceituais de cada estudante, totalizando 

dezesseis mapas. 
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As atividades foram elaboradas em um ambiente informático que permitia 

aos estudantes interagir com diversas applets, criadas para cada assunto tratado. 

O experimento durou seis encontros: dois para ambientação e quatro para 

aplicação das atividades. 

Assim, passamos a explicitação do quadro teórico e metodológico que 

embasou o referente trabalho e quais as conclusões que chegamos com base no 

uso desses quadros teóricos. 

 

Quadro teórico e Metodológico 

Acreditamos que a Teoria das Situações Didáticas foi pertinente para este 

trabalho, pois possibilitou que elaborássemos atividades que permitissem aos 

estudantes interagir para construir suas hipóteses a respeito do objeto estudado. 

A fase adidática proposta pela teoria foi importante, para que os estudantes 

pudessem manipular os objetos na fase de ação e a partir daí formular suas 

conjecturas e validá-las ou não no próprio objeto que interagiam. 

Aliado a estas características da fase adidática, o ambiente informático 

cujas atividades foram disponibilizadas, com os softwares Geogebra e 

CmapTools, permitiram uma dinâmica investigativa que dificilmente seria  possível 

em uma manipulação com lápis e papel, como já havíamos previsto na nossa 

hipótese de trabalho baseada em Lévy (2004) e Marcondes Filho (1994) que a 

tecnologia interfere no processo de aprendizagem dos estudantes. 

Os mapas conceituais digitais foram usados por entender que eram 

ferramentas que poderiam propiciar ao aluno uma profunda reflexão sobre o 

saber a ser explicitado. Desta maneira, de forma integradora os mapas foram 

usados nesta pesquisa, para que os estudantes expressassem seus pontos de 

vista sobre determinadas situações. Apoiados nos trabalhos de Novak (1984; 

2009) e Moreira (2006), usamos os mapas conceituais, como elementos de 

expressão gráfica de determinado conhecimento. 

Para olhar como a Metacognição manifesta-se, utilizamos a base teórica de 

Flavell (1999). A partir deste escolhemos quatro categorias de estratégias 

metacognitivas para examinar no presente trabalho. O Conhecimento 
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Metacognitivo, a Experiência Metacognitiva, o Julgamento Metacognitivo e a 

Decisão Metacognitiva foram listados para este estudo.  

Seguindo a linha da Psicologia Educacional, compreendemos que o 

processo de aprendizagem é amplo e com muitas variáveis envolvidas. Conforme 

Vergnaud (1996), para que ocorra o aprendizado de determinado conceito são 

necessárias várias situações envolvidas. 

Por acreditar nesta linha de pensamento, as situações foram desenvolvidas 

a fim de permitir a interação do estudante com os objetos matemáticos, mas, que 

esta interação também possibilitasse uma investigação e posterior validação de 

suas conjecturas. 

Sob o ponto de vista metodológico, usamos aspectos da Engenharia 

Didática de Artigue (1996), como balizadores do trabalho. Sendo assim, ao longo 

do estudo, as quatro etapas propostas por Artigue (1996) foram desenvolvidas. 

Começamos pelas análises preliminares que centraram atenção no 

desenvolvimento do conceito de função, e como ocorre na história as fragilidades 

na construção desse conceito poderiam nos apontar caminhos para estruturação 

das atividades. No estudo dos mapas conceituais, verificamos as pesquisas que 

discutem a aplicação dos referidos mapas na área de Matemática, enfatizando os 

objetivos de cada um dos estudos e diferenciando-os deste trabalho em particular. 

Após estas análises, apresentamos alguns estudos na área da metacognição, 

sobretudo, na área específica do ensino da Matemática. Os trabalhos serviram de 

base para definirmos a abordagem e quais tipos de Estratégia Metacognitiva 

usaríamos na pesquisa. Durante a análise a priori, descrevemos o que 

esperávamos de resposta dos estudantes em cada uma das atividades, quais 

tipos de Estratégias Metacognitivas gostaríamos que eles usassem na construção 

dos mapas. A validação ou não validação das hipóteses traçadas na análise a 

priori ocorreu na análise a posteriori. 

 

Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos com a pesquisa trouxeram a resposta à questão 

norteadora, bem como permitiram avaliar se o objetivo geral e os objetivos 

específicos foram alcançados. 
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Vamos sintetizar alguns resultados obtidos.  

O primeiro aspecto que vamos olhar é como o ambiente informático 

contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa. As atividades deste trabalho 

foram desenvolvidas no Geogebra como applets. Mas estas applets tinham um 

caráter diferenciado. Elas não representavam explicitamente um objeto 

matemático, e sim situações criadas que poderiam ser representadas por objetos 

matemáticos. Contudo, a descoberta destes objetos foi estimulada através dos 

questionamentos aos estudantes.  

Essa forma não usual de aplicar as applets, a nosso ver intensificou as 

fases de ação, formulação e validação da fase adidática proposta por Brousseau.  

O tema de função foi explorado desde a representação de pontos no plano 

até o estudo dos coeficientes da função afim. O software Geogebra teve um papel 

fundamental no andamento desta tese. O primeiro aspecto importante, é que ele 

foi a ferramenta usada para desenvolvimento das simulações que seriam 

inseridas como applets no ambiente informático desenvolvido. Segundo, que 

alguns estudantes em determinados momentos das atividades, como na atividade 

1, foram ao Geogebra para validar com mais certeza as hipóteses que estavam 

construindo no ambiente informático. Além disso, as atividades 3.5 e 3.6 foram 

feitas diretamente no ambiente do Geogebra. 

Acreditamos, pois, que a potencialidade da ferramenta Geogebra, 

juntamente com o ambiente informático desenvolvido, contribuiu para uma ação 

investigativa mais intensa. Por um lado, pela característica das simulações 

desenvolvidas como applets, por outro pelo suporte prestado pelo Geogebra 

como alternativa de verificação. 

No grupo 1 das atividades, com o objetivo de verificar se os estudantes 

conseguiam manipular um ponto no plano cartesiano, identificando suas possíveis 

localizações, o confrontar de nossa análise a priori com a análise a posteriori 

mostrou que os objetivos foram atingidos. O que identificamos como possível 

dificuldade para os estudantes configurou-se. Quando estes tinham que marcar 

um ponto que tivesse uma das coordenadas, ou as duas, igual a zero, 

apresentavam dúvidas na marcação do ponto. Os estudantes, no entanto, como 



 229 

foi previsto, superaram as dificuldades e depois da institucionalização 

conseguiram estabelecer todas as relações existentes no plano cartesiano 

corretamente. Ainda que em alguns momentos, a terminologia fosse inadequada, 

consideramos que conseguiram mobilizar os conhecimentos anteriores e integrá-

los às informações atuais às quais foram submetidos. 

Já no grupo 2 que tratava de proporcionalidade direta e inversa, o que se 

esperava na análise a priori não ocorreu na análise a posteriori. Os estudantes 

apresentaram algumas dificuldades na definição do que seria proporcionalidade 

direta e inversa. Embora tenha havido uma grande evolução após a 

institucionalização, ainda ocorriam algumas dúvidas na hora de fazer o mapa final 

sobre proporcionalidade. 

O grupo 3 de atividades tratou de funções afins, objetivou verificar se o 

estudante em determinadas situações era capaz de identificar as funções que 

representavam certos modelos, bem como identificar o significado dos 

coeficientes a  e  b . 

O que foi previsto na análise a priori para as atividades 3.1 a 3.4 foi 

efetivamente verificado na posteriori. Os estudantes conseguiram identificar com 

tranquilidade as funções que representavam cada um dos modelos. Seguiram o 

padrão de respostas que esperávamos que usassem. Alguns identificaram 

diretamente o coeficiente linear e substituíram depois um ponto na função, outros 

tomaram dois pontos e substituíram na expressão ( )f x ax b= + , e a partir de um 

sistema determinando os valores de a  e b . 

Já a análise gráfica do que significavam os coeficientes angular e linear 

feita na atividade 3.5, mostrou que, dos dois estudantes, Ricardo e Cosme, cujas 

produções foram analisadas, Ricardo conseguiu superar as dificuldades e 

compreender o significado destes coeficientes. Contudo, Cosme teve problemas 

em identificar o que ocorria com os coeficientes mesmo após a 

institucionalização.  

Nos trabalhos de Duval (1988) em que trata da representação gráfica e sua 

aprendizagem, o autor enfatiza que um objeto matemático não deve ser 

confundido com a representação que dele se faz. Para nós, a dificuldade de 
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Cosme em apreender este assunto pode estar relacionada ao que Duval (1988) 

fala, de que para aprender é necessário se considerar simultaneamente dois 

registros de representação. Mais que isso Duval (2009) fala sobre congruência e 

a não congruência das representações. Para o autor se a conversão das 

representações é quase imediata, ocorre a congruência, caso contrário ocorre a 

não congruência. Nesta atividade em particular, o estudante tem que sair da 

representação algébrica 0a > , 0a < , 0a = , 0b > , 0b <  e 0b = , para a 

representação gráfica disto e depois escrever esta associação em linguagem 

natural, entendemos que conversão não é imediata, configurando-se então a não 

congruência das representações. Duval (2009) afirma que: 

Em caso de não-congruência, não apenas o tempo de tratamento 
aumenta, mas a conversão pode se revelar impossível de efetuar, 
ou mesmo de compreender, se não houver uma aprendizagem 
prévia concernentes às especificidades semióticas de formação e 
de tratamento de representação que são próprias a cada um dos 
registros em presença. 

 

Santos (2002) que realizou uma pesquisa sobre a articulação entre os 

registros gráfico e algébrico na função afim, destaca a dificuldade dos estudantes 

em entender os significados destes coeficientes. O autor destaca que não há 

congruência entre o coeficiente b  e o seu posicionamento no eixo das ordenadas. 

Tão pouco existe congruência entre o valor de a  e a declividade da reta. 

Acreditamos então que as dificuldades apresentadas por Cosme estão em 

função de dois aspectos. O primeiro aspecto é devido a dificuldade da própria 

tarefa, conforme podemos ver nos relatos de Duval (1988;2009) e Santos (2002). 

O segundo aspecto está relacionado ao longo tempo que Cosme se manteve 

afastado dos estudos. Esta informação obtida através dos questionários nos leva 

a pensar que isto possa também ter influenciado no seu desempenho. 

Os mapas iniciais e finais sobre função que foram aplicados 

respectivamente, no início e final do experimento, mostraram que os estudantes 

tiveram uma grande evolução. Em termos gerais, os mapas finais foram bastante 

ricos em relação aos mapas iniciais, denotando indícios de que os alunos 

conseguiram integrar, associar e regular seus conhecimentos ao longo do 

experimento. 
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A análise dos diversos mapas elaborados pelos estudantes durante o 

experimento revelou uma mobilização de estratégias metacognitivas na maior 

parte deles. Dos 16 mapas analisados, em 15 houve a utilização de pelo menos 

uma estratégia metacognitiva. Só em um mapa feito por Cosme, não houve a 

mobilização de nenhuma estratégia. 

Esses dados nos dão indícios de que alcançamos o objetivo geral desta 

tese que era verificar se os mapas conceituais digitais podem alavancar a 

utilização das estratégias metacognitivas dos alunos. Frente à grande mobilização 

de estratégias metacognitivas na construção dos mapas, podemos afirmar que o 

objetivo geral desta tese tem resposta positiva, os mapas conceituais realmente 

podem mobilizar o uso de estratégias metacognitivas dos estudantes. 

Em 12 dos 16 mapas, ocorreu a mobilização de três estratégias 

metacognitivas que foram as mais frequentes no experimento: o Conhecimento 

Metacognitivo, o Julgamento Metacognitivo e a Decisão Metacognitiva.  

Acreditamos que a grande frequência destas estratégias deve-se ao fato do 

mapa conceitual exigir por parte do estudante uma concentração maior para 

estabelecer as relações entre as ideias que estão sendo expressas em formato de 

mapa. 

Em particular as estratégias Julgamento Metacognitivo e Decisão 

metacognitiva, neste trabalho, não apareceram separadas em nenhum momento, 

mas para isso existe uma explicação. Consideramos que o Julgamento 

Metacognitivo é algo bastante subjetivo e de difícil percepção externa. Contudo, 

os trabalhos de Flavell (1999), associam que não existe Decisão Metacognitiva 

sem Julgamento Metacognitivo. Então, como o mapa não propicia elementos que 

possam nos mostrar se houve algum Julgamento Metacognitivo, nesta pesquisa, 

só identificamos o Julgamento quando ocorreu uma Decisão Metacognitiva, que é 

expressa por uma ação reguladora, facilmente, visível no passo a passo do mapa. 

Neste momento, é pertinente salientarmos que boa parte desta análise só 

foi possível pela presença da ferramenta Gravador do Cmap. Esta opção de 

gravação dos passos, disponibilizada pelo CmapTools é de grande valia para 
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analisar quais opções, caminhos, dificuldades e tensões que um estudante teve 

na construção de um mapa. 

Nas análises dos mapas, observamos que a estratégia da Experiência 

Metacognitiva foi identificada poucas vezes nos mapas verificados. Só houve 

duas ocorrências do uso da Experiência Metacognitiva. No entanto, cremos que 

isso se deveu ao fato de que como a Experiência Metacognitiva expressa tensão, 

angústia e a apreensão do sujeito na tentativa de solucionar algo que ele 

percebeu claramente que não compreendeu, sua percepção nos mapas ficou 

reduzida aos momentos de idas e vindas que o sujeito faz na construção de um 

conceito e/ou das frases de ligação entre conceitos.  

Logo, assim como o Julgamento Metacognitivo pode estar ocorrendo e não 

estar sendo expresso nas construções gráficas do mapa, a experiência 

Metacognitiva, também, pode ocorrer sem que haja necessariamente sua 

identificação no mapa conceitual. 

Com estas informações podemos responder ao primeiro objetivo especifico 

desta tese: verificar se os alunos da Ciência da Computação ao utilizarem mapas 

conceituais digitais engajavam-se em Estratégias Metacognitivas, se sim, que 

níveis conseguem atingir.  

Para nós, na pesquisa, ficou claro que, pelo menos três das quatro 

estratégias que foram observadas no desenvolvimento deste trabalho, são 

mobilizadas pelos estudantes durante a construção dos mapas conceituais 

digitais. Permitimo-nos afirmar que neste grupo observado sob estas condições 

os estudantes conseguem se engajar no uso de estratégias metacognitivas na 

fase de construção de mapas conceituais digitais. 

Dentro do método usado na pesquisa, concluímos que nos mapas 

construídos, após a institucionalização dos conteúdos, quanto menor a ocorrência 

da Experiência Metacognitiva, maiores serão os ganhos em termos de 

aprendizagem. A lógica é bem simples, se a Experiência Metacognitiva está 

associada às angústias e tensões que o sujeito vivencia por não saber 

determinado conteúdo, e se já ocorreu a institucionalização, o sujeito deveria 

estar em um nível maior de compreensão dos conteúdos. Estando com um nível 
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maior de compreensão, menor será a Experiência Metacognitiva. O ideal é que, 

após o ciclo proposto pela Teoria das Situações Didáticas (ação, formulação, 

validação e institucionalização) não ocorram indícios de Experiências 

Metacognitivas. 

Entendemos, porém, que esta estratégia metacognitiva deva existir em 

determinados momentos do processo de aprendizagem. A experiência 

metacognitiva, permite ao estudante a tomada de consciência de que não domina 

algo que precisa ser mais bem regulado. A partir disto outras estratégias podem 

ser mobilizadas no intuito de atender um desejo explícito de melhorar algo que 

não se compreende claramente. 

Isto nos remete ao segundo objetivo especifico desta tese: verificar se o 

uso dos mapas conceituais digitais interfere na compreensão dos estudantes em 

relação ao objeto matemático. 

Para dar uma resposta a este objetivo, é preciso que compreendamos o 

processo desenvolvido como um todo, que só tem o alcance desejado se for feito 

de maneira completa. Com isto, queremos dizer que, neste caso, não podemos 

olhar os mapas conceituais digitais isoladamente para avaliar seu impacto na 

compreensão dos objetos matemáticos. É preciso levar em conta as atividades 

elaboradas, a metodologia de trabalho e o ambiente em que se desenvolveram as 

tarefas. 

Nesta tese, os mapas exerceram um papel de integrador dos 

conhecimentos do estudante sobre determinados temas, pois tinham uma função 

de consolidar os conhecimentos dos estudantes advindos das suas vivências 

anteriores e das manipulações com o ambiente informático desenvolvido para as 

atividades. 

Sob esta ótica, consideramos que os mapas interferiram na compreensão 

dos estudantes sobre seus objetos matemáticos. Se olharmos os resultados das 

atividades do grupo 1, por exemplo, que tratava de plano cartesiano, veremos que 

os mapas anteriores à institucionalização apresentavam algumas insuficiências 

que foram sanadas após a institucionalização. Cremos, que as Estratégias 

Metacognitivas puderam permitir ao estudante ter a noção do que dominava e não 
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dominava, e isto só veio à tona no momento em que eles iam para os mapas 

tentar esquematizar seu conhecimento sobre determinado tema. 

O último objetivo específico deste trabalho foi levantar quais as opiniões 

dos estudantes em relação à utilização dos mapas conceituais digitais. Estas 

informações foram obtidas através do questionário final e trouxeram um conjunto 

de dados importantes para avaliarmos o processo desenvolvido.  

Nas respostas, os alunos, deixaram claro que os mapas conceituais têm 

uma característica de exigir a reflexão no momento da sua construção que, a 

nosso ver, alinha-se ao uso da metacognição, ou seja, faz com que os estudantes 

reflitam sobre seu próprio modo de pensar. Mais ainda, afina-se também com a 

Teoria das Situações Didáticas, que ao propor as fases adidáticas, dão um 

caráter reflexivo à atividade do estudante e transferem para este a 

responsabilidade da gestão do processo de aprendizagem. Os mapas 

aproximam-se disto, pois são uma construção individual que reflete as relações 

entre os diversos conhecimentos que um sujeito tem sobre determinado tema. 

Os alunos, também, enfatizaram a importância do uso de software para a 

construção dos mapas, pois possibilita uma dinâmica de criação, correção e 

verificação não permitida pelo ambiente só com lápis e papel. Esta dinamicidade 

dos softwares, também, alinha-se com a característica reflexiva dos mapas, da 

metacognição e da fase adidática da Teoria das Situações Didáticas. 

Nesta pesquisa, conseguimos concluir que uma linha harmônica entre as 

teorias aqui escolhidas revelou-se. Tanto os mapas conceituais, como a 

metacognição e a Teoria das Situações Didáticas alinharam-se e possibilitaram 

ao estudante um caráter investigativo, que é desejado em grande escala nos dias 

atuais. 

No entanto, não podemos nos abster de discutir sobre a questão 

norteadora deste trabalho: Em que medida os mapas conceituais digitais 

podem se tornar instrumentos para alavancar o desenvolvimento 

metacognitivo dos estudantes quando estudam funções matemáticas? 
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A esta questão, podemos dizer que a atividade de mapeamento conceitual 

com mapas digitais permite potencializar o emprego de Estratégias 

Metacognitivas pelos estudantes. Ao longo desta tese, os dados apresentados, 

em particular nestas considerações finais, mostraram que os mapas provocam 

uma ação reflexiva dos estudantes. Esta ação reflexiva demanda que o aluno 

pense em seu próprio processo cognitivo, configurando-se aí o uso da 

metacognição. Quanto ao uso destas estratégias metacognitivas, ficou 

comprovado neste estudo que em grande parte dos mapas, 12 do total de 16, três 

das quatro estratégias metacognitivas são mobilizadas para efetiva utilização. 

Ainda que o uso destas estratégias não garanta necessariamente o 

processo de aprendizagem, entendemos que elas podem regular as deficiências. 

O que queremos dizer é que o emprego das estratégias a partir dos mapas 

conceituais permite que os estudantes percebam com mais clareza quais são as 

suas dificuldades e onde precisam chegar e que relações precisam estabelecer e 

não estão claras. Isto por si só, poderá potencializar o processo da aprendizagem. 

 

Principais contribuições da tese 

Com o desenvolvimento deste estudo, observamos que surgiram algumas 

contribuições para a comunidade acadêmica, particularmente, para a Educação 

Matemática. 

Entre estas, podemos citar: 

a) Associação de mapas conceituais digitais à metacognição. Nas 

pesquisas feitas para a realização deste trabalho, em nenhuma foi encontrada 

uma análise de mapas conceituais e sua relação com a metacognição. Parece-

nos, então que esta abordagem é inovadora. Isto abre uma possibilidade de 

ações que possam ser definidas para o ensino e aprendizagem de determinados 

conteúdos matemáticos.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa nos ofereceram subsídios para 

acreditar que os mapas conceituais digitais têm uma característica metacognitiva. 

O que queremos afirmar é que durante a construção do mapa conceitual, o sujeito 

vê-se forçado a refletir sobre o que deseja expressar no mapa. Este processo 
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reflexivo aciona outros processos mentais internos que propiciam o uso das 

estratégias metacognitivas. Por exemplo, ao refletir sobre quais palavras um 

mapa terá, o sujeito não pensa só nas palavras, mas avalia-as, julga e regula 

suas escolhas, buscando a melhor representação para as ideias que pretende 

apresentar. 

Estas ações de refletir, avaliar, julgar e regular sempre foram bastante 

pesquisadas dentro da Educação Matemática. Diversas linhas de trabalho primam 

para que o estudante desenvolva estas características. Entre essas linhas de 

trabalho, podemos citar as pesquisas sobre os Cenários de Investigação, a 

Resolução de Problemas, a Modelagem Matemática e a própria Teoria das 

Situações Didáticas. 

Parece-nos, então, pertinente compreender que a metacognição 

apresenta-se como uma possibilidade de abordagem nos processos de ensino e 

aprendizagem, dentro da área da Educação Matemática. 

 

b) Análise da construção passo a passo dos mapas. Na revisão 

bibliográfica feita para esta tese, não encontramos, entre os trabalhos 

pesquisados, nenhuma análise de mapas conceituais feita passo a passo. Este 

olhar sobre o processo construtivo do mapa, observando as ações dos estudantes 

na escolha de cada conceito e frases de ligação, parece ser inédito nas pesquisas 

acadêmicas. Para o que pretendíamos observar nesta tese, o passo a passo das 

construções dos alunos foi de fundamental importância. Algumas estratégias 

metacognitivas só ficavam explícitas, após certos tipos de ações tomadas pelos 

discentes na construção dos mapas.  

Do ponto de vista metodológico, o tipo de análise pode ser ampliado para 

outras possibilidades de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Enquanto 

fixamos a atenção qual tipo de estratégias os estudantes mobilizavam, outros 

pesquisadores podem usar esta técnica de análise para verificar, por exemplo, 

que conceitos os estudantes têm mais dificuldades para estabelecer ligações. A 

partir disto, podemos definir quais tipos de abordagem podem ser feitas em sala 

de aula, para que as relações entre os principais elementos de determinado saber 

fiquem mais claros. É importante ressaltar que esta análise só foi possível pelo 
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fato de estarmos trabalhando com mapas digitais e a ferramenta escolhida ter 

uma opção de gravação da construção dos discentes.  

 

c) Dinamicidade dos mapas conceituais digitais. Trabalhos na área de 

Educação Matemática que priorizem a utilização de mapas conceituais digitais 

são raros. Em nossos estudos, a maior parte das pesquisas com mapas envolvia 

a construção destes sem o apoio de uma ferramenta computacional. Mas, vale 

ressaltar que nos trabalhos de Okada (2008) existem algumas referências ao uso 

de mapas conceituais na Matemática com o auxílio do CmapTools. Todavia, o 

trabalho tem um olhar mais forte sobre a aprendizagem colaborativa do que a 

dinamicidade dos mapas conceituais digitais.  

Nesta tese, procuramos tornar claro que a dinamicidade permitida pelo 

software interfere, também, no processo de aprendizagem. A dinâmica de 

manipulação do software permite ao estudante criar, julgar e regular em um 

espaço de tempo curto, tendo mais tempo disponível para gerir os processos de 

pensamento sobre o saber a ser explorado. Desta forma, ele não gasta tempo em 

uma construção manual, que seria próxima à construção de um desenho. Neste 

tipo de abordagem manual, a regulação ainda que ocorra, depreende muito 

esforço para correção, pois seria necessário apagar e reconstruir, às vezes, todo 

um ramo de um mapa. Isto, sem dúvida, pode fazer com que o estudante desista 

de efetuar algumas regulações, prejudicando o processo de integração de 

conteúdos. 

 

d) Aproximação da Teoria das Situações Didáticas à metacognição. 

Assim como em alguns itens anteriormente citados, também, nesta 

situação, não encontramos nos trabalhos verificados, nenhuma pesquisa que 

associasse a Teoria das Situações Didáticas à metacognição. 

A presente pesquisa permitiu que criássemos as atividades, segundo as 

definições da Teoria das Situações Didáticas que enfatiza muito a importância da 

chamada fase adidática, que é composta pelas fases de ação, formulação e 

validação. Contudo, os dados obtidos nesta tese, oferecem-nos indícios que a 

fase adidática aproxima-se muito da metacognição. A independência investigativa 
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priorizada pelas fases de ação, formulação e validação pareceu-nos relacionar-se 

também com o uso das estratégias metacognitivas por parte do estudante. 

Ambas as teorias preconizam a importância do sujeito gerir seu processo 

de aprendizagem. Ainda que na Teoria das Situações Didáticas exista uma fase 

formal, conduzida em grande parte pelo professor, que é a institucionalização, a 

postura investigativa do estudante é fortemente necessária na fase adidática.  

A mesma abordagem é feita quando pensamos no uso da metacognição, 

pois propicia que o sujeito passe a conhecer melhor seu processo cognitivo. Isto 

demanda um processo reflexivo intenso. Esta reflexão leva o estudante a avaliar, 

julgar e regular decisões por ele tomadas. Aí, entendemos haver uma 

aproximação nas duas teorias, na fase adidática ele age, formula e valida, porém 

para isso ocorrer ele precisa ter uma ação reflexiva sobre o conhecimento que 

está produzindo, e quem permite esta ação reflexiva é o uso das estratégias 

metacognitivas. 

Podemos ampliar um pouco mais esta contribuição, afirmando que nossa 

pesquisa nos dá fortes indícios que a fase adidática da Teoria das Situações 

Didáticas é, essencialmente metacognitiva. A afirmação traz-nos um olhar sobre a 

Teoria das Situações Didáticas até então não encontrada nos trabalhos que foram 

consultados.  

Achamos que esta contribuição é importante, pois traz ao trabalho de 

Brousseau (2008) com a Teoria das Situações Didáticas, um elemento a mais de 

pertinência e validade, visto que podemos englobar uma dimensão cognitiva ao 

trabalho que até então não havia sido tratada. 

 

e) Desvinculação da metacognição à aprendizagem. Os resultados 

obtidos ao longo desta tese, permitem afirmar que o simples fato do estudante 

usar estratégias metacognitivas não garante sua aprendizagem. 

Alguns trabalhos que constam inclusive nas análises preliminares desta 

tese, procuram vincular diretamente o uso da metacognição à melhoria da 

aprendizagem. Para nós, somente a metacognição não é suficiente para garantir 

uma melhoria da aprendizagem. 
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Em muitas atividades desta tese, visualizamos situações em que os 

estudantes mobilizaram estratégias metacognitivas, mas suas respostas estavam 

erradas. Demonstravam que ainda não tinham compreendido o tema em questão. 

Logo, podemos dizer que não há uma associação explícita de uso da 

metacognição e aumento da aprendizagem. 

O fato, contudo, não minimiza a importância da metacognição. Ainda que 

não represente necessariamente o aprendizado do estudante, permite uma 

postura reflexiva e regulatória que é necessária no processo de construção do 

conhecimento.  

Então, sob nossa ótica, a metacognição deve ser associada com uma 

produção de atividade que permita ao estudante agir, conjecturar e validar suas 

hipóteses. Daí, a importância da associação entre a Teoria das Situações 

Didáticas e a metacognição. A reflexão e a regulação propiciadas pelo uso das 

estratégias metacognitivas permitem que o estudante compreenda melhor quais 

são suas deficiências, e esta consciência é o primeiro passo, para que haja uma 

regulação do processo de aprendizagem. 

Nossa contribuição está no fato de alertarmos para a importância de usar 

atividades que propiciem o uso das estratégias metacognitivas, para que estas 

possam amplificar a capacidade do estudante conhecer seus próprios processos 

cognitivos, suas potencialidades e falhas. 

 

f) Uso de applets na aprendizagem do conceito de função. O ambiente 

que foi desenvolvido para a interação dos estudantes utilizou applets 

desenvolvidas no software Geogebra. 

A utilização de Applets para o ensino de Matemática já vem sendo aplicada 

e muitos trabalhos da PUC-SP, têm evidenciado isto. Contudo, a nossa 

abordagem foi um pouco diferenciada. Normalmente, as applets desenvolvidas no 

Geogebra fazem com que o estudante interaja diretamente com um objeto 

matemático, que pode ser uma função, uma figura geométrica, etc. Entretanto a 

abordagem deste estudo seguiu uma linha diferente. Nós criamos ambientes, nos 

quais o sujeito interagia com a situação criada, e a partir disto, com o auxílio dos 

questionamentos, surgiriam os conceitos matemáticos. Este tipo de abordagem, 



 240 

pouco usual, permitiu que nossos estudantes utilizassem as simulações e 

conjecturassem sobre elas. 

Com exceção da atividade 1, na qual eles trabalhavam diretamente em um 

plano cartesiano, localizando os pontos, todas as outras simulações criavam 

situações que levavam os discentes a pensar nas possibilidades de resposta 

àquela situação.  

As applets sobre função como máquinas são um exemplo importante desta 

abordagem que tomamos. Na animação que traz uma quantidade de metal na 

entrada e uma quantidade de carrinhos produzida na saída, não existe nenhum 

objeto matemático explícito. Contudo, o aluno terá de conjecturar para descobrir 

que função matemática pode representar aquele modelo. Uma aplicação mais 

tradicional disto seria apresentar uma applet já com o gráfico da função e pedir 

que o aluno identificasse a lei de formação desta função. 

Desta forma, acreditamos que estas applets desenvolvidas para este 

estudo têm uma característica investigativa importante para os discentes. 

Esperamos com isso que possamos contribuir com os professores de Matemática, 

incentivando-os a desenvolver seus próprios objetos no Geogebra, mas 

priorizando, sobretudo, o caráter investigativo que a atividade deve proporcionar. 

 

Sugestões para pesquisas futuras 

Durante esta pesquisa, os caminhos percorridos revelaram outras 

possibilidades de abordagem do tema aqui tratado. Frente à complexidade que 

envolve o processo de aprendizagem do aluno, acreditamos que novas 

estratégias bem estruturadas sejam sempre necessárias. 

A característica de integração global que as redes de computadores têm 

permitido traz em sua essência novas formas de relacionamento nas mais 

diversas esferas. O campo educacional não é diferente. Assim, compreendemos 

que aprofundar os estudos sobre como o mapeamento conceitual digital 

colaborativo pode interferir nos processos de ensino e de aprendizagem, mostra-

se atual e pertinente de serem desvendados. 
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Parece-nos necessário que pesquisas futuras possam questionar como os 

estudantes mobilizam as Estratégias Metacognitivas em ambientes de 

aprendizagem colaborativa. Se as relações de troca entre os sujeitos envolvidos 

em uma atividade pedagógica interferem no modo como utilizam as Estratégias 

Metacognitivas.   

Uma possibilidade de pesquisa que nos parece bastante pertinente é 

agregar uma gravação de vídeo durante a criação dos mapas conceituais. Isto 

poderia ajudar a fazer uma análise mais profunda, sobretudo de estratégias como 

a experiência Metacognitiva e o Julgamento Metacognitivo que podem vir 

expressos nos gestos e feições dos sujeitos, não sendo sempre captados apenas 

pela análise gráfica do mapa conceitual. 
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AAAApêndice pêndice pêndice pêndice AAAA    
 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 
 
 

1- Qual a sua idade atual? 
______________________________________________ 
 
2- Em que semestre se encontra no curso? 
_______________________________________________ 
3- Realizou o ensino fundamental em: 

Escola Particular (   )   Escola Pública (   )  Em Ambas (  ) 
4- Realizou o ensino médio em: 

Escola Particular (    )   Escola Pública (   )  Em Ambas (  ) 
5- Realizou curso Pré-Vestibular: 

Sim (    )   Não (   )   
6- Durante o 1º Grau fez alguma recuperação de Matemática: 

Sim (    )   Não (   )   
7- Durante o 2º Grau fez alguma recuperação de Matemática: 

Sim (    )   Não (   )   
8- Durante a faculdade tem dificuldade em alguma matéria de exatas: 

Sim (    )   Não (   ) 
Caso tenha tente identificar a sua dificuldade 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
9- Você trabalha: 

Sim, em tempo parcial (    )   Sim, em tempo total (    )    Não (   )   
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AAAApêndice pêndice pêndice pêndice BBBB    
 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DO GRUPO 1 

 

Atividade 1 
 

Localize os pontos definidos no texto, movimentando o ponto P sobre os eixos 
cartesianos. Quando localizar o ponto corretamente, uma mensagem será exibida 
a você. Em seguida clique no ícone de atualizar (localizado no alto a direita) 
para que seja gerado um novo ponto para a procura. Após a localização de 20 
pontos responda: 

a) O que ocorre quando algum das coordenadas do ponto é 0? 

b) E quando as duas coordenadas são 0? 

c) É possível estabelecer regiões no plano Cartesiano? Se sim, quantas? 
Qual a característica dos pontos em cada uma dessas regiões? 

d) Vá ao Geogebra e crie um ponto. Movimente este de diversas maneiras e 
observe seu comportamento conforme as situações anteriores. Salve o 
arquivo com a nomenclatura: seunomeATV1.ggb 

e) Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o que é o plano 
Cartesiano e como ocorre as representações neste.Não esqueça de ligar o 
gravador do Cmap. Salve o arquivo com a seguinte nomenclatura: 
seunomeATV1.cmap 

f) Ao final, analise o Mapa elaborado por seu colega ao lado, identificando 
pontos que deixaram de ser abordados por ele ou que você não considerou 
na sua construção. 
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AAAApêndice pêndice pêndice pêndice CCCC    
 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DO GRUPO 2 
 

Atividade 2 

 
Considere a representação abaixo como o de uma reta numérica onde constam 
dois pontos A e B, que representam a grandeza comprimento, o ponto A 
representa a distância (comprimento) do 0 ao valor representado por A. Assim 
como o ponto B representa a distância(comprimento) do 0 ao valor representado 
por B. Mova o ponto A e observe o que acontece com o ponto B. A partir disto 
responda se distância de 0 a A e a distância de 0 a B são diretamente ou 
inversamente proporcionais. Após verificar a proporcionalidade clique no botão 
atualizar (localizado no alto a direita), para que o sistema gere uma nova 
situação, realize pelo menos 10 iterações. Ao final deste conjunto de iterações, 
responda o que se pede: 

a) Quando pode-se afirmar que as distâncias são diretamente proporcionais? 

b) E inversamente? 

c) Que elementos levaram você chegar a conclusão dos quesitos anteriores? 

d) Elabore um mapa conceitual no CmapTools que ilustre o quando a ocorre a 
proporcionalidade direta ou inversa.Não esqueça de ligar o gravador do 
Cmap. Salve o arquivo com a seguinte nomenclatura: seunomeATV2.cmap 

e)  Ao final, analise o Mapa elaborado por seu colega ao lado, identificando 
pontos que deixaram de ser abordados por ele ou que você não considerou 
na sua construção. 
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AAAApêndice pêndice pêndice pêndice DDDD    
 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DO GRUPO 3 
 

Atividade 3.1 

Considere que a ilustração abaixo representa uma linha de produção de 
miniaturas de carros de corrida. Para cada Kilograma de um determinado metal é 
possível se produzir uma determinada quantidade de carros na saída da linha de 
produção. Varie a quantidade de metal na entrada e observe qual a quantidade de 
carros produzida. Na saída da máquina podem aparecer carros vermelhos ou 
verdes. Se forem vermelhos significa que a quantidade de metal foi insuficiente e 
que saíram tantos carros com defeitos, por exemplo, se para 3 kg de material 
aparece um carro vermelho, significa que saiu um carro com defeito na linha de 
produção. Podem existir algumas situações que mesmo sem nenhuma 
quantidade de metal na entrada, já haja carrinhos produzidos, isto decorre de um 
algum excedente de produções anteriores. Quando aparecem carros verdes estes 
expressam a quantidade de carros produzidos com êxito, sem defeitos. Com base 
nestes dados responda as questões abaixo no material que lhe foi entregue: 

a) É possível estruturar este modelo através de uma função que o 
represente? 

b) Que elementos o levaram a descobrir que este modelo pode ou não ser 
representado por uma função? 

Caso seja possível ser representado por uma função, responda: 

c) Qual seria a expressão desta função? 

d) Como você chegou até a esta expressão? Que elementos foram 
fundamentais para você descobri-la? 
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Atividade 3.2 

Considere que a ilustração abaixo representa uma linha de produção de 
miniaturas de carros de corrida. Para cada Kilograma de um determinado metal é 
possível se produzir uma determinada quantidade de carros na saída da linha de 
produção. Varie a quantidade de metal na entrada e observe qual a quantidade de 
carros produzida. Na saída da máquina podem aparecer carros vermelhos ou 
verdes. Se forem vermelhos significa que a quantidade de metal foi insuficiente e 
que saíram tantos carros com defeitos, por exemplo, se para 3 kg de material 
aparece um carro vermelho, significa que saiu um carro com defeito na linha de 
produção. Podem existir algumas situações que mesmo sem nenhuma 
quantidade de metal na entrada, já haja carrinhos produzidos, isto decorre de um 
algum excedente de produções anteriores. Quando aparecem carros verdes, 
estes expressam a quantidade de carros produzidos com êxito. Com base nestes 
dados responda as questões abaixo no material que lhe foi entregue: 

a) É possível estruturar este modelo através de uma função que o 
represente? 

b) Que elementos o levaram a descobrir que este modelo pode ou não ser 
representado por uma função? 

Caso seja possível ser representado por uma função, responda: 

c) Qual seria a expressão desta função? 

d) Como você chegou até a esta expressão? Que elementos foram 
fundamentais para você descobri-la? 

 
Atividade 3.3 

Considere que a ilustração abaixo representa uma linha de produção de 
miniaturas de carros de corrida. Para cada Kilograma de um determinado metal é 
possível se produzir uma determinada quantidade de carros na saída da linha de 
produção. Varie a quantidade de metal na entrada e observe qual a quantidade de 
carros produzida. Na saída da máquina podem aparecer carros vermelhos ou 
verdes. Se forem vermelhos significa que a quantidade de metal foi insuficiente e 
que saíram tantos carros com defeitos, por exemplo, se para 3 kg de material 
aparece um carro vermelho, significa que saiu um carro com defeito na linha de 
produção. Podem existir algumas situações que mesmo sem nenhuma 
quantidade de metal na entrada, já haja carrinhos produzidos, isto decorre de um 
algum excedente de produções anteriores. Quando aparecem carros verdes, 
estes expressam a quantidade de carros produzidos com êxito. Com base nestes 
dados responda as questões abaixo no material que lhe foi entregue: 
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a) É possível estruturar este modelo através de uma função que o 
represente? 

Caso não seja possível ser representado por uma função, responda: 

b) Que elementos o levaram a descobrir que este modelo não pode ser 
representado por uma função? 

Caso seja possível ser representado por uma função, responda: 

c) Qual seria a expressão desta função? 

d) Como você chegou até a esta expressão? Que elementos foram 
fundamentais para você descobri-la? 

 
Atividade 3.4 

Considere que a ilustração abaixo representa uma linha de produção de 
miniaturas de carros de corrida. Para cada Kilograma de um determinado metal é 
possível se produzir uma determinada quantidade de carros na saída da linha de 
produção. Varie a quantidade de metal na entrada e observe qual a quantidade de 
carros produzida. Na saída da máquina podem aparecer carros vermelhos ou 
verdes. Se forem vermelhos significa que a quantidade de metal foi insuficiente e 
que saíram tantos carros com defeitos, por exemplo, se para 3 kg de material 
aparece um carro vermelho, significa que saiu um carro com defeito na linha de 
produção. Podem existir algumas situações que mesmo sem nenhuma 
quantidade de metal na entrada, já haja carrinhos produzidos, isto decorre de um 
algum excedente de produções anteriores, ou déficits da mesma. Isto quer dizer 
que se não houver nenhuma quantidade de metal na entrada e já houver 2 carros 
verdes na saída por exemplo, estes dois foram excedentes da produção anterior. 
Caso não haja nenhuma quantidade de metal na entrada e haja 1 carro vermelho 
na saída, este carro vermelho significa que a produção anterior ficou faltando 
produzir 1 carro para atingir a meta, por isso aparece um carro vermelho logo de 
inicio. Quando aparecem carros verdes, estes expressam a quantidade de carros 
produzidos com êxito. Com base nestes dados responda as questões abaixo no 
material que lhe foi entregue: 

a) É possível estruturar este modelo através de uma função que o 
represente? 

b) Que elementos o levaram a descobrir que este modelo pode ou não ser 
representado por uma função? 

Caso seja possível ser representado por uma função, responda: 

c) Qual seria a expressão desta função? 

d) Como você chegou até a esta expressão? Que elementos foram 
fundamentais para você descobri-la? 
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e) Seria possível em alguma das atividades anteriores ou nesta aparecerem 
carros verdes e vermelhos ao mesmo tempo? Justifique sua resposta. 

 
Atividade 3.5 

Abra o arquivo atv1.ggb. Nele você encontrará o gráfico da função definida 
algebricamente por baxy += . 

a) Varie o parâmetro b  e observe o que acontece ao gráfico. Descreva o que 
acontece. Atente para os casos em que 0>b , 0<b  e 0=b . 

b) Agora faça a variação do parâmetro a , da mesma forma, observando os 
casos em que 0>a , 0<a  e 0=a . 

c) Com base na expressão algébrica baxy +=  e na observação do gráfico, 
interprete geometricamente o coeficiente a . 

 
Atividade 3.6 

Abra o arquivo atv2.ggb. Nele você encontrará o gráfico da função definida 
algebricamente por bhxay +−= )( . 

a) Realize a variação do parâmetro h, da mesma forma, observando os casos 
em que h > 0, h< 0 e h=0. A que conclusão você chega? 

 
Atividade 3.7 

Faça um mapa conceitual que vislumbre as transformações ocorridas nos gráficos 
de funções a partir da variação de certos parâmetros. Não esqueça de acionar o 
gravador do Cmap. Salve o arquivo com a nomenclatura: seunomeATV5.cmap 
 
Atividade 3.8 

Realize uma análise detalhada do mapa realizado pelo seu colega, em seguida 
teça comentários sobre a validade das suas afirmações, quais as falhas e que 
pontos ele considerou que você não percebeu ou vice-versa. 
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AAAApêndice pêndice pêndice pêndice EEEE    
 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 
 

Atividade 1 

Você recebeu uma cópia impressa dos dois mapas anteriores que você 
desenvolveu sobre o conceito de função. Compare-os com o seu último mapa 
desenvolvido e identifique que elementos evoluíram na construção dos mapas, 
bem como identifique facilidades que você tenha percebido no processo ou 
dificuldades que você tenha identificado e que de alguma forma lhe atrapalham de 
expressar os conhecimentos/idéias que você tenha sobre o tema de funções. 
 
Atividade 2 

Com relação ao uso dos mapas conceituais, você considera que estes o fazem 
refletir melhor sobre o conteúdo a ser tratado nos mapas? Que elementos o levam 
a essa conclusão? 
 
Atividade 3 

Se você fosse propor uma maneira/método de se construir mapas conceituais, 
que “passos” você indicaria para uma pessoa seguir e ter uma boa construção de 
um mapa que aborde determinado assunto? 
 
Atividade 4 

Com relação ao ambiente usado para as atividades, você considera que fazer as 
atividades com suporte de softwares facilita de alguma maneira o aprendizado? 
Porquê?  
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Atividade 5 

Se você tivesse que construir estes mapas sem o auxilio da ferramenta 
CmapTools, ou seja, se você tivesse que fazê-los com lápis e papel, que 
dificuldades/facilidades você teria? 
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