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RESUMO 

DUDA, Rodrigo. Uso da plataforma App Inventor sob a ótica construcionista 
como estratégia para estimular o pensamento algébrico. 2020. 175 f. Tese 
(Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Ponta Grossa, 2020. 

O objetivo desse estudo foi investigar relações entre o desenvolvimento de aplicativos 
com programação visual e manifestações do pensamento algébrico. Trata-se de uma 
pesquisa de natureza aplicada e de cunho interpretativo, delineada sob a perspectiva 
qualitativa. Para contemplar os objetivos propostos, recorreu-se a referencial teórico 
sobre o uso de tecnologias digitais na educação matemática, a teoria construcionista 
de Papert (1988, 2008), o pensamento computacional e o pensamento algébrico. O 
estudo foi realizado com alunos do primeiro ano do Ensino Médio Técnico do Campus 
Irati do Instituto Federal do Paraná. A ferramenta utilizada para a realização das 
atividades foi a plataforma App Inventor, por meio da qual é possível desenvolver 
aplicativos para dispositivos móveis com o uso de programação visual. A coleta de 
dados foi realizada durante uma oficina de desenvolvimento de aplicativos, composta 
por duas etapas. Na primeira etapa, foi proporcionada a familiarização dos 
participantes da pesquisa em relação ao uso da plataforma App Inventor por meio de 
um minicurso, no qual os participantes desenvolveram aplicativos propostos por 
Wolber et al. (2011) e um aplicativo para realizar a soma, subtração, multiplicação e 
divisão de números reais. Na segunda etapa os participantes da pesquisa 
desenvolveram aplicativos relacionados a problemas elaborados com base no 
referencial teórico pesquisado. Foram coletados os registros escritos e os códigos dos 
aplicativos desenvolvidos pelos participantes da pesquisa nessa etapa. Os dados 
foram analisados por meio da análise de conteúdo segundo Bardin (2011), com o 
intuito de identificar características do pensamento algébrico manifestadas durante o 
processo de realização das atividades propostas. Os resultados evidenciaram a 
predominância do uso de linguagem simbólica para estruturação dos algoritmos, de 
forma que o ambiente de aprendizagem proposto demandou mobilização de 
diferentes aspectos relacionados ao pensamento algébrico. No entanto, evidencia-se 
que essas formas representacionais não são condizentes com as esperadas para a 
faixa etária dos participantes, indicando um nível de manifestação simbólica 
característico do pensamento protoalgébrico intermediário, transitório entre o 
pensamento algébrico incipiente e o pensamento algébrico consolidado, que é o uso 
da linguagem simbólica retórica para designar valores numéricos. 

Palavras-chave: App Inventor. Construcionismo. Pensamento algébrico. 
Pensamento computacional. Programação visual. 



 

ABSTRACT 

DUDA, Rodrigo. Use of the App Inventor platform from a constructionist 
perspective as a strategy to stimulate algebraic thinking.  2020. 175 p. Thesis 
(Doctoral in Science and Technology Teaching) - Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Ponta Grossa, 2020. 

The goal of this research was to investigate relationships between the development of 
mobile applications through visual programming and manifestations of algebraic 
thinking. This is an applied and interpretative research, outlined from a qualitative 
perspective. In order to contemplate the proposed objectives, we used a theoretical 
framework on the use of digital technologies in mathematical education, Papert's 
Constructionism Theory (1988, 2008), computational thinking and algebraic thinking. 
The study was carried out with students of the first year of a technical high school at 
the Irati Campus of the Federal Institute of Paraná. The tool used to carry out the 
activities was the App Inventor platform, through which it is possible to develop 
applications for mobile devices using visual programming. Data collection was 
performed during a mobile application development workshop, consisting of two 
stages. During the first stage, the research participants were familiarized with the use 
of the App Inventor platform through a minicourse, in which the participants developed 
applications proposed by Wolber et al. (2011) and a mobile application to perform the 
addition, subtraction, multiplication and division of real numbers. During the second 
stage, the research participants developed applications related to problems developed 
based on the researched theoretical framework. Written records and application codes 
developed by the research participants in this stage were collected. The data were 
analyzed through content analysis according to Bardin (2011), in order to identify 
characteristics of algebraic thinking manifested during the process of carrying out the 
proposed activities. The results showed the predominance of the use of symbolic 
language to structure the algorithms, so that the proposed learning environment 
demanded the mobilization of different aspects related to algebraic thinking. However, 
it is evident that these representational forms are not consistent with those expected 
from the participant’s age group, indicating a level of symbolic manifestation 
characteristic of intermediate proto-algebraic thinking, transient between incipient 
algebraic thinking and consolidated algebraic thinking, which is the use of rhetorical 
symbolic language to designate numerical values. 

Keywords: App Inventor. Constructionism. Algebraic thinking. Computational thinking. 
Visual programming. 
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1 INTRODUÇÃO 

A temática desta tese foi concebida com o intuito de contemplar uma 

característica predominante observada nas gerações discentes nas últimas décadas: 

a pré-disposição para manipulação de tecnologias digitais. É uma característica já 

destacada por Prensky (2001) no início do século XXI, ao afirmar que as novas 

gerações discentes são compostas por nativos digitais, indivíduos que nasceram e 

cresceram em um universo permeado de diferentes tecnologias digitais. 

Por esta razão, Prensky (2001) ressalta que essa aspiração deve ser 

aproveitada como objeto mobilizador da aprendizagem, pois esses alunos não são os 

mesmos para os quais o sistema educacional convencional foi projetado. Desta forma, 

por ser uma variável importante no processo de ensino aprendizagem, é importante 

aproveitar o potencial de determinadas ferramentas tecnológicas digitais para a 

construção de conhecimento. 

Além dos computadores, o uso de dispositivos móveis (tablets e smartphones) 

está em plena ascensão. Os dispositivos móveis, por exemplo, têm a singular 

característica de atrair a atenção dos jovens estudantes de forma que outros recursos 

digitais talvez não atinjam. O que antes poderia ser feito apenas mediante o uso de 

um computador de mesa, hoje pode ser facilmente realizado com mobilidade. 

Com isso, concebeu-se uma diversidade de aplicativos para comunicação, 

entretenimento e para o acesso e compartilhamento de informações. Esta 

portabilidade de recursos, outrora limitados por espaço físico, gerou novas 

possibilidades para o processo educativo, renovando possibilidades para por em 

prática a filosofia educacional construcionista, delineada em meados do século 

passado. 

É nesse contexto que foi desenvolvida a plataforma App Inventor, concebida 

sob a perspectiva construcionista de Seymour Papert (WOLBER et al., 2011). O App 

Inventor foi idealizado com o intuito de popularizar e disseminar o desenvolvimento de 

aplicativos no público jovem. Não se trata de um software específico para 

desenvolvedores profissionais, mas de uma ferramenta idealizada para que pessoas 

leigas em programação possam ter contato com princípios da ciência da computação. 

O processo de desenvolvimento de um aplicativo com o App Inventor é 

facilitado devido a uma interface intuitiva e à utilização de programação visual, que 

não implica conhecimento prévio sobre linguagens de programação, pois os 
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comandos são estruturados mediante a combinação de blocos lógicos, com 

comandos de programação pré-definidos. 

A diversidade de componentes no App Inventor, como sensores, área de 

plotagem e botões para acionar outros comandos, permite que a descrição de 

diferentes processos seja efetuada de forma ampla, com o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas à matemática, como a utilização de simbologia algébrica, por 

exemplo. 

Desta forma, é possível idealizar ambientes de aprendizagem nos quais o uso 

da ferramenta App Inventor no processo de desenvolvimento de aplicativos seja 

utilizado como mobilizador para a aprendizagem da matemática, face à diversidade 

de comandos operacionais demandados para a execução de cálculos (DUDA, 2014). 

Estes cenários educativos contemplam a perspectiva construcionista de Seymour 

Papert, aliando a interação humano-computador ao desenvolvimento de habilidades 

cognitivas. 

Recentes estudos realizados no contexto da educação básica têm investigado 

possibilidades de integrar o pensamento computacional em sala de aula com o intuito 

de desenvolver diferentes habilidades educacionais (CHAO, 2016; FESSAKIS; 

GOULI; MAVROUDI, 2013; SÁEZ-LÓPEZ; ROMÁN-GONZALEZ; VÁZQUEZ-CANO, 

2016; LYE; KOH, 2014; ISRAEL et al., 2015; WILKERSON-JERDE, 2014). É unânime 

a recomendação de abordagens que contemplem ambientes na perspectiva 

construcionista e, no caso da matemática, que sejam abordados problemas de ordem 

prática (WEINTROP et al., 2016). 

No entanto, o foco dessas pesquisas prevalece no desenvolvimento do 

pensamento computacional. Identifica-se, assim, uma lacuna referente a abordagens 

que contemplem o desenvolvimento de habilidades específicas em disciplinas do 

currículo da educação básica por meio da utilização de ferramentas de programação 

não convencional. 

Segundo Wing (2008, p. 3717), “A essência do pensamento computacional é a 

abstração”. Neste contexto, inclui-se também a abstração numérica, razão pela qual 

se espera que também seja possível desenvolver habilidades relacionadas ao uso da 

álgebra por meio de ferramentas que possibilitam o desenvolvimento do pensamento 

computacional. 

Para que seja entendida a relação entre a possibilidade do uso de programação 

visual em atividades que envolvem habilidades relacionadas ao estudo de 
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representações algébricas, deve-se considerar que a matemática é uma área de 

fundamental importância no contexto científico e tecnológico, pois, conforme descrito 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino fundamental, 

A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a linguagem algébrica, 

sobretudo em relação ao conceito de variável. Outra habilidade relativa à 

álgebra que mantém estreita relação com o pensamento computacional é a 

identificação de padrões para se estabelecer generalizações, propriedades e 

algoritmos. (BRASIL, 2017, p. 269). 

Face à ausência de estudos sobre como o App Inventor pode auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades específicas em matemática, nesta pesquisa 

pretende-se investigar possibilidades de integração entre programação visual, 

simbologia algébrica e pensamento computacional. Com isso, a questão central desta 

tese é: De que forma o uso da ferramenta App Inventor na perspectiva 

construcionista pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades em 

matemática? 

O fato de poder simular resultados via aplicativos de execução de cálculos 

possibilita um cenário investigativo rico em possibilidades, reforçando o elo entre 

programação visual e pensamento algébrico. Relacionando os objetivos descritos na 

BNCC com a possibilidade do desenvolvimento de aplicativos em sala de aula é 

possível verificar relação direta entre eles, contemplando o que Papert (2008) chamou 

de construcionismo, aliando teoria e prática em um cenário inovador. 

Desta forma, essa pesquisa é fundamentada pelos pressupostos do 

construcionismo de Seymour Papert, já que, por ser baseada no construtivismo 

piagetiano, tem origem cognitivista. Esta escolha foi motivada pela necessidade de 

contemplar a aprendizagem ativa e, paralelamente, buscar formas de integração de 

elementos do pensamento computacional no ensino de matemática. 

Por isso, esse estudo é fundamentado no fato de que um ambiente de 

aprendizagem com base no construcionismo de Papert, mediante a interação entre os 

estudantes e o desenvolvimento de aplicativos com a ferramenta App Inventor, 

propicia condições para que os educandos sejam desafiados a descrever o 

pensamento matemático e abstrato por meio de notações simbólicas durante a 

estruturação de aplicativos de execução de cálculos, ou seja, a priori, considera-se 

que “atividades educacionais de desenvolvimento de aplicativos com o software 
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App Inventor favorecem a manifestação do pensamento algébrico, por 

propiciarem um ambiente de aprendizagem onde é necessário mobilizar 

diferentes formas de representação simbólica”. 

Com base nessa diretriz, o objetivo geral desse trabalho é investigar relações 

entre o desenvolvimento de aplicativos com programação visual e manifestações do 

pensamento algébrico discente no primeiro ano do ensino médio. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Analisar as formas de representação simbólica utilizadas no processo de 

desenvolvimento de aplicativos com uso da ferramenta App Inventor; 

 Investigar relações entre o uso do software App Inventor na perspectiva 

construcionista e a construção de conceitos algébricos; 

 Desenvolver material instrucional sobre o uso da ferramenta App Inventor em 

atividades educativas relacionadas à matemática. 

Embora na literatura não exista uma definição precisa de pensamento algébrico 

e este estilo de pensamento possa ser manifestado expresso de diferentes formas, 

cabe ressaltar que a abordagem proposta neste estudo contempla, especificamente, 

o uso de notações simbólicas para descrever processos algorítmicos. 

O estudo foi desenvolvido com alunos ingressantes do Ensino Médio do 

Instituto Federal do Paraná (IFPR), na unidade localizada na cidade de Irati. Essa 

escolha foi definida pelo fato de propiciar coleta de dados sobre o pensamento 

algébrico com alunos oriundos de distintas realidades no Ensino Fundamental. 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além deste capítulo introdutório, onde são apresentados os aspectos 

preliminares da pesquisa realizada, esta tese é composta por mais cinco capítulos, 

conforme descrito a seguir. 

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico utilizado para delinear 

os cenários de aprendizagem utilizados na coleta de dados, além de revisão 

bibliográfica, onde são elencados os aspectos que justificam a utilização de 

tecnologias digitais no processo de aprendizagem da matemática, com base em 

documentos oficiais que norteiam a educação brasileira e em publicações científicas.  
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Abordam-se, também, as características do construcionismo de Seymour 

Papert, utilizado como teoria base para a estruturação das atividades educativas 

utilizadas na coleta de dados, com base em Papert (1998; 2008) e Valente (2005) e 

literatura referente à educação algébrica, com vistas a fornecer subsídio para a 

elaboração dos problemas idealizados para a coleta de dados e interpretação dos 

dados coletados no campo de estudo. 

No terceiro capítulo é feita a descrição dos aspectos teórico-metodológicos 

desta pesquisa. São delineadas características dos sujeitos participantes da pesquisa, 

do campo de estudo e dos instrumentos de coleta de dados. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados e discussões acerca dos 

dados obtidos na pesquisa, analisados sob a ótica qualitativa, com base na análise de 

conteúdo segundo Bardin (2011). 

No quinto capítulo é apresentada a produção técnica decorrente desta 

pesquisa, caracterizada como material instrucional referente à utilização do App 

Inventor como ferramenta educacional no âmbito da educação matemática. 

No sexto capítulo são realizadas as considerações finais sobre a pesquisa, as 

limitações do estudo realizado e o delineamento de ações futuras. 
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2 TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Neste capítulo são abordados aspectos relacionados sobre o porquê da 

utilização das tecnologias digitais no processo educativo escolar, com ênfase nas 

características que evidenciam a necessidade de aproveitar o potencial das 

tecnologias digitais como recurso auxiliar no processo de aprendizagem. 

Por fim, são delineados aspectos pedagógicos que devem ser considerados ao 

utilizá-las no processo educativo no contexto da educação matemática, de forma que 

não se constitua na simples informatização deste processo. 

2.1 A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ESCOLA 

Desde que Prensky (2001) cunhou o termo “nativos digitais”, muito tem sido 

feito para revisitar técnicas de ensino integrando tecnologias digitais na sala de aula. 

O termo “nativos digitais” foi utilizado para descrever os indivíduos das gerações 

discentes que nasceram e se desenvolveram em um contexto rico em recursos 

tecnológicos digitais, por isso dominam a linguagem digital (PRENSKY, 2001). 

O autor não apenas insere uma nomenclatura para diferenciar as novas 

gerações discentes, mas também sugere a possibilidade de que a mente dessas 

novas gerações passou por mudanças físicas, que culminaram em uma nova forma 

de pensar. 

Prensky (2001, 2010) nomeia os professores dessas gerações como 

“imigrantes digitais”, que fazem uso de uma linguagem ultrapassada para educar 

indivíduos que fazem uso de uma nova linguagem. E complementa, afirmando que 

métodos educativos que funcionaram em épocas anteriores podem não mais fazer 

sentido para as gerações atuais. Devido a isso, sugere a possibilidade de que esses 

aspectos sejam os responsáveis pelo insucesso e falta de interesse discente, razão 

pela qual é necessário reinventar metodologias para ensinar os nativos digitais 

(PRENSKY, 2001). 

É fato que no contexto da educação brasileira este processo ocorreu de forma 

tardia, pois somente na última década as tecnologias digitais se tornaram mais 

frequentes no cotidiano discente. Em especial, na atualidade os computadores e 

dispositivos móveis são artefatos com os quais os adolescentes têm notável 
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familiaridade. Desta forma, esta aspiração discente pelo universo tecnológico digital 

deve ser considerada como uma variável importante no processo educativo e é devido 

a isso que diferentes iniciativas têm sido idealizadas com o intuito de promover a 

integração destes recursos nos ambientes de aprendizagem formal. 

O relatório “NMC New Horizon Report”, ação colaborativa do New Media 

Consortium (NMC) e do Consortium of School Networking (CoSN), reúne a opinião de 

especialistas da área de educação e tecnologia sobre o horizonte educacional 

mediante a adoção de tecnologias no contexto educativo. Na publicação são 

apresentadas perspectivas para o cenário educacional mediante a adoção de 

tecnologias digitais emergentes no processo de ensino e aprendizagem. 

O documento reúne informações sobre projetos e iniciativas mundiais e 

indicação de possibilidades a curto, médio e longo prazo, com base na opinião de 

especialistas da área de educação e tecnologias. Para implementação de tecnologias 

digitais, indicam-se ações impactantes a curto, médio e longo prazo, permeadas por 

desafios solucionáveis, difíceis e complexos. 

Nas edições 2015 a 2017 deste relatório são vários os fatores listados como 

necessários para a implementação de ações transformadoras no processo educativo, 

como mudanças significativas nas formas de aprendizagem em sala de aula, na 

formação de professores e, principalmente, na forma estrutural das escolas, 

indicando-se a necessidade de repensar a forma como elas funcionam (JOHNSON et 

al., 2015; BECKER et al., 2016; FREEMAN, et al. 2017). 

O relatório anual referente à educação básica é publicado desde o ano de 2009. 

Desde a primeira versão do documento é possível notar que diversas previsões foram 

concretizadas, enquanto outras estagnaram e foram remodeladas ou substituídas. 

A partir da edição 2015, elencou-se a necessidade de aproveitar o potencial 

das tecnologias digitais para proporcionar cenários de criação, para que os 

aprendizes, outrora consumidores de conteúdo, se tornem criadores de conteúdo. 

Desta forma, abre-se espaço para práticas de ensino baseadas em aprendizagem 

ativa, onde o aluno deixa de ser um mero receptor de conteúdo e passa a utilizar as 

tecnologias digitais como ferramenta auxiliar para a resolução de problemas em 

diferentes âmbitos. 

Propostas como as sugeridas no relatório são relevantes no sentido de que 

contribuem para o delineamento de um novo horizonte, onde a escola não seja apenas 

um local onde há contato com o conhecimento de forma limitada à sala de aula, mas 
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um ambiente onde a criatividade tanto discente quando docente é compelida. Um 

resumo dessas perspectivas referente às projeções relativas ao período 2016-2020 é 

apresentado na Figura 1. 

Figura 1 - Perspectivas para a adoção de tecnologias digitais no período 2016-2020 

 
Fonte: Johnson et al. (2015). 

Sobre as tendências com impacto de curto prazo, que atualmente impulsionam 

a adoção de tecnologias, são vistas como algo que provavelmente serão comuns ou 

não mais existirão no prazo de até dois anos. É uma visão bastante otimista, pois se 

considerarmos o cenário educacional brasileiro, no qual uma parcela significativa das 

escolas públicas passa por problemas estruturais, talvez essas tendências demandem 

mais tempo para efetivação. 

A aprendizagem híbrida e a aprendizagem STEAM (sigla formada pelas iniciais 

das palavras Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) são 

tendências de curto prazo e estão relacionadas a desafios considerados como 

solucionáveis, que são a criação de oportunidades de aprendizagem autêntica e a 

integração de tecnologias na formação de professores. 
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A aprendizagem híbrida pode ser compreendida como uma combinação de 

atividades presenciais e online, objetivando otimização no controle do tempo e no 

ritmo instrucional. Trata-se de considerar as tecnologias digitais como parte 

fundamental do processo educativo, combinando a educação presencial com 

atividades envolvendo tecnologias digitais. Neste modelo, há liberação maior de 

tempo em sala para questões essenciais, como suporte à aprendizagem 

personalizada, considerando o ritmo individual do aluno, com a possibilidade do 

professor se concentrar em pequenos grupos. 

Conforme Moran (2015), este modelo não consiste apenas nessa mescla de 

elementos presenciais e online, mas que evidencia um contexto de aprendizagem 

fascinante, mas ao mesmo tempo, frustrante, no que diz respeito às dificuldades 

presentes no contexto. E complementa, afirmando que a presença das tecnologias 

digitais na sala de aula possibilita tanto a abertura da escola para o mundo, como a 

entrada do mundo na escola. Com isso, o autor indica que essa mescla possibilita um 

caráter globalizador no trabalho educacional mediado por tecnologias. 

As tendências com impacto de médio prazo são consideradas como fatores que 

continuarão influenciando na tomada de decisões nos próximos três a cinco anos. Os 

desafios relacionados à efetivação dessas tendências são classificados como de difícil 

solução e são relacionados à aprendizagem ativa, contemplando um cenário onde se 

exige efetividade na atividade discente, com o aumento de abordagens que englobem 

aprendizagem colaborativa e ações que permitam que os alunos se tornem criadores 

ao invés de apenas consumidores de material digital. 

Dentre os desafios apontados como de difícil solução, elencam-se a 

aprendizagem personalizada e a necessidade de repensar o papel dos professores. 

A aprendizagem personalizada refere-se ao ritmo diferenciado de aprendizagem, 

decorrente do ambiente heterogêneo de modos de pensar presentes na sala de aula. 

No que diz respeito a repensar o papel dos professores, indica-se a necessidade de 

se integrar cada vez mais as tecnologias digitais em sala de aula. 

Conforme apontado no documento, essas ações seriam solucionáveis com a 

adoção de tendências que contemplem abordagens de aprendizagem colaborativa e 

o estímulo à criação, transformando os alunos em criadores, ao invés de apenas 

consumidores de conteúdo e materiais. 

Diante das inúmeras ferramentas para criação de documentos, vídeos, áudios 

e outros materiais digitais, indica-se como necessário o estímulo a práticas 
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construtivistas, baseadas na construção social do conhecimento, onde além de 

possibilitar a criação de jogos, tutoriais e animações, ocorra cooperação no processo. 

As tendências com impacto de longo prazo, para as quais se prevê 

continuidade como influenciadoras de tomada de decisões pelos próximos cinco anos, 

contemplam ações estruturais no formato da escola tradicional. Além da necessidade 

de repensar o funcionamento atual das escolas, indica-se o uso de abordagens que 

promovam aprendizagem profunda, que consiste em aliar teoria e prática, como por 

exemplo, a aprendizagem baseada em projetos (JOHNSON et al., 2015). 

Essas ações permeiam o fomento a inovação no ensino e o ensino de 

pensamento complexo, considerados como desafios complexos. Recomendam-se 

abordagens mediadas por projetos, que permitem integração interdisciplinar, cenário 

propício para a adoção de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, além 

de possibilitar suprir lacunas na formação científica discente. 

A indicação da necessidade do uso de tecnologias digitais no processo 

educativo está presente, também, nas recentes propostas oficiais para o ensino 

básico brasileiro. Isso foi reforçado recentemente na BNCC para o Ensino 

Fundamental, homologada pelo Ministério da Educação no final do ano de 2017, onde 

são elencados os conhecimentos essenciais que os estudantes brasileiros devem ter 

acesso durante sua trajetória na educação básica (BRASIL, 2017). 

Um fato notável na BNCC para o Ensino Fundamental é a indicação da 

necessidade de articulação entre conhecimentos de diferentes áreas com temas 

integradores, dentre os quais se elencam as tecnologias digitais, evidenciando que na 

atualidade é necessário que o educando tenha contato com tecnologias específicas 

de cada área do conhecimento, afim de que possa utilizá-las para compreender o 

mundo no qual está inserido e, eventualmente, utilizar-se dessa tecnologia para 

modificar sua realidade. 

No entanto, embora o uso de tecnologias digitais na sala de aula seja uma 

tendência em crescimento na atualidade, há diversos fatores que podem impedir ou 

limitar sua adoção como suporte ao ensino, como por exemplo, a formação docente. 

Conforme destacado por Johnson et al. (2015, p. 24) muitas vezes novas tecnologias 

são inseridas em sala sem a preocupação em se capacitar os docentes sobre sua 

utilização. Somam-se a isso lacunas existentes na formação universitária, muitas 

vezes enraizada em modelos tradicionais onde há pouco ou nenhum espaço para este 

tipo de formação. 
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Além disso, outros fatores oriundos de diferentes contextos que permeiam a 

prática educativa influenciam este processo, como limitações estruturais e aspectos 

atitudinais referentes à organização dos ambientes escolares, como flexibilização de 

horários, sensibilização de agentes educativos, além de aparato tecnológico 

atualizado. Esses elementos são significativos, segundo Borba e Penteado (2015), 

por indicarem mudanças necessárias em aspectos relacionados à estrutura nas 

instituições de ensino (especialmente nas públicas) e na postura docente. 

No que diz respeito à atuação do professor, Borba e Penteado (2015) indicam 

que ambientes educacionais com a presença de tecnologias digitais geram uma zona 

de risco. Destacam que 

Alguns professores procuram caminhar numa zona de conforto onde quase 

tudo é conhecido, previsível e controlável. Conforto aqui está sendo utilizado 

no sentido de pouco movimento. Mesmo insatisfeitos, [...] eles não se 

movimentam em direção a um território desconhecido. [...] Acabam 

cristalizando sua prática numa zona dessa natureza e nunca buscam 

caminhos que podem gerar a incertezas e imprevisibilidade. Esses 

professores nunca avançam para o que chamamos de uma zona de risco, na 

qual é preciso avaliar constantemente as consequências das ações propostas 

(BORBA; PENTEADO, 2015, p. 56). 

Além dos problemas relacionados à configuração das máquinas, referem-se à 

imprevisibilidade como fator que pode ocasionar desconforto que caracteriza a zona 

de risco. Complementam, dissertando sobre o fato de que a desistência é comum 

quando o docente se depara com as dimensões dos riscos, evitando tentativas com 

este cunho (BORBA; PENTEADO, 2015, p. 66). Desta forma, o sucesso no trabalho 

com tecnologias implica formação docente e predisposição para ousar. 

2.2 TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
MATEMÁTICA 

No Brasil, o processo de popularização do uso de tecnologias digitais na escola 

foi relativamente tardio se comparado ao contexto ao qual Prensky (2001) se refere. 

No que diz respeito ao uso de tecnologias digitais na educação matemática brasileira, 

este processo teve início em meados da década de 1980 e a popularização do uso de 

determinadas tecnologias ocorreu posteriormente. 
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Analisando qualitativamente as possibilidades de integração de tecnologias a 

partir do período supracitado, Borba, Silva e Gadanidis (2015) indicam a existência de 

quatro fases distintas no processo de implementação, conforme indicado no Quadro 

1.  

Quadro 1 - Resumo das quatro fases das tecnologias digitais em Educação Matemática no 
Brasil 

 Tecnologias 
Natureza ou base 
tecnológica das 

atividades 

Perspectivas ou 
noções teóricas 

Terminologia 

Primeira fase 
(1985) 

Computadores; 
calculadoras 

simples e 
científicas. 

LOGO 
Programação 

Construcionismo; 
micromundo. 

Tecnologias 
informáticas 

(TI). 

Segunda fase 
(início dos 
anos 1990) 

Computadores 
(popularização); 

calculadoras 
gráficas. 

Geometria 
dinâmica (Cabri 

Géomètre; 
Geometriks); 

múltiplas 
representações de 
funções (Winplot, 

Fun, Mathematica); 
CAS (Maple); 

jogos. 

Experimentação, 
visualização e 
demonstração; 
zona de risco; 

conectividade; ciclo 
de aprendizagem 
construcionista; 
seres-humanos-

com-mídias. 

TI; software 
educacional; 
tecnologia 
educativa. 

Terceira fase 
(1999) 

Computadores, 
laptops e internet. 

Teleduc; e-mail; 
chat; fórum; 

Google. 

Educação a 
distância online; 

interação e 
colaboração online; 

comunidades de 
aprendizagem. 

Tecnologias da 
informação e 
comunicação 

(TIC). 

Quarta fase 
(2004) 

Computadores; 
laptops; tablets; 

telefones celulares; 
internet rápida. 

Geogebra; objetos 
virtuais de 

aprendizagem; 
Applets; vídeos; 

YouTube; 
WolframAlpha; 

Wikipédia; 
Facebook; ICZ; 

Second Life; 
Moodle. 

Multimodalidade; 
telepresença; 
interatividade; 

internet em sala de 
aula; produção e 
compartilhamento 
online de vídeos; 

performance 
matemática digital. 

Tecnologias 
digitais (TD); 
tecnologias 
móveis ou 
portáteis. 

Fonte: Borba, Silva e Gadanidis (2015) 

A primeira fase destacada contempla iniciativas relacionadas ao uso do 

construcionismo como prática pedagógica, com estudos relacionados ao uso da 

linguagem de programação LOGO na construção de conceitos matemáticos. 

Infelizmente, embora caracterizada pela possibilidade do uso de programação na 

perspectiva construcionista de Seymour Papert, esta fase não resultou na 

popularização da linguagem LOGO no país. 
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Segundo os autores, é neste período que surge a perspectiva de que as escolas 

brasileiras deveriam dispor de um laboratório de informática. No entanto, o foco 

prevaleceu na formação de professores para o uso de computadores, com caráter 

meramente instrucional. 

A segunda fase é caracterizada pela popularização do computador na 

sociedade. Este período que emergem as primeiras iniciativas relacionadas a práticas 

educacionais com a integração de tecnologias digitais, especialmente o uso de 

softwares de representação gráfica. É nesta fase que surgem os primeiros softwares 

educacionais de representações gráficas de funções e a geometria dinâmica, a qual 

possibilita a manipulação de objetos geométricos virtuais. 

No entanto, este contexto implicou em mudanças significativas na postura 

docente, sendo necessário avançar para o que Borba e Penteado (2015) chamam de 

zona de risco, cuja principal característica é a necessidade de avaliação constante 

das consequências das ações que são propostas mediante o uso de tecnologias 

digitais e ousadia para inovar e arriscar, apostando no potencial deste tipo de recurso. 

A terceira fase é caracterizada pela popularização da internet, com a qual 

surgem possibilidades de acesso e compartilhamento de informações e comunicação 

professor-estudante. É neste contexto que surgem possibilidades de idealização de 

ambientes colaborativos de aprendizagem, momento em que a educação a distância 

online ganha foco. 

A quarta fase é caracterizada pela expansão do uso de computadores, do uso 

de dispositivos móveis e da internet rápida. É a fase que vivenciamos, onde diferentes 

recursos tecnológicos digitais com caráter educacional são de fácil acesso. Esta etapa 

contempla novas possibilidades no que diz respeito à investigação matemática, devido 

à possibilidade do acesso à internet na sala de aula. 

Borba, Silva e Gadanidis (2015) ressaltam que a caracterização dessas fases 

consiste em aspectos relacionados a cenários diferenciados de investigação e novos 

contributos para o que chamam de “pensar-com-tecnologias”. O surgimento de uma 

nova fase não implica, necessariamente, na substituição da anterior, pois há aspectos 

que se sobrepõe de forma integrada, de forma que a quarta fase contém, ainda, 

elementos oriundos das fases anteriores. 

Conforme citado anteriormente, algumas das políticas públicas para a 

educação básica convergem para a valorização do uso das tecnologias digitais no 
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processo educativo. Dentre as competências gerais da BNCC para o Ensino 

Fundamental, por exemplo, elenca-se que durante a educação básica o aluno deve 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, p. 

9). 

De forma semelhante, a importância das tecnologias digitais é destacada na 

versão preliminar da BNCC para o Ensino Médio, ao considerá-las como meio para 

que o aluno raciocine logicamente, formule e teste conjecturas e argumente 

adequadamente, favorecendo o processo de resolução de problemas (BRASIL, 2018). 

No que diz respeito ao seu uso no processo de ensino e aprendizagem de 

matemática, destaca-se a possibilidade de exploração de diferentes aspectos 

relacionados à solução de problemas e realização de atividades que demandariam 

muito tempo se realizadas sem o computador, face à possibilidade de articulação 

entre diferentes representações e a capacidade de rápido processamento de cálculo. 

Em relação à matemática, recomenda-se que o uso de tecnologias ocorra 

concomitantemente com o desenvolvimento da cognição e a aprendizagem da 

disciplina (GRAVINA; BASSO, 2012), ou seja, sua utilização deve se pautar em 

objetivos educacionais, e não apenas para ilustrar casos particulares ou execução de 

cálculos. 

Outra característica importante referente ao uso do computador é fato de que 

ele representa papel decisivo no ensino de matemática por possibilitar a construção 

de modelos virtuais (MENDES, 2009, p. 113). Enquanto ferramenta de processamento 

de dados possibilita o desenvolvimento de atividades que podem englobar diferentes 

aspectos, como a interatividade, que se dá via manipulação de objetos “concreto-

abstratos” (GRAVINA; BASSO, 2012). Outras características também são destacadas 

por Borba e Penteado, que recomendam a efetivação de propostas pedagógicas que 

enfatizem a experimentação, visualização, simulação, comunicação eletrônica e 

problemas abertos (BORBA; PENTEADO, 2015). 

Outra possibilidade exploratória relevante é aproveitar o potencial das 

tecnologias digitais para compreender como a tecnologia digital funciona. Segundo 

Skovsmose (2007, p. 48), “é impossível considerar o local de trabalho, onde 
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computadores estão sendo utilizados, reconhecer que, ao mesmo tempo, a 

matemática está em operação”, ou seja, é importante explorar a integração entre o 

mundo do trabalho, as tecnologias digitais e a matemática. 

Sabe-se que o computador não é uma caixa mágica, com pensamento 

independente. Suas ações são programadas por seres humanos e, em grande parte, 

essas ações são baseadas em representações e relações matemáticas, nas quais 

houve a necessidade de abstração, generalização, organização e representação 

adequadas, sendo descritas por linguagem específica. 

Este contexto permite perspectivar um cenário educativo com a utilização de 

conceitos relacionados à programação como meio para destacar a importância do uso 

de conceitos algébricos e estratégias de resolução de problemas. Isso é evidenciado 

na BNCC para o ensino fundamental, onde se indica que 

a aprendizagem de Álgebra, como também aquelas relacionadas a outros 

campos da Matemática (Números, Geometria e Probabilidade e estatística), 

podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos 

alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma 

situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, 

apresentadas em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-

versa (BRASIL, 2017, p. 269). 

A importância desta perspectiva também é ressaltada na versão preliminar da 

BNCC para o Ensino Médio. Para esta fase, elenca-se o uso de conceitos básicos de 

uma linguagem de programação para implementação de algoritmos (BRASIL, 2018, 

p. 531). Com isso, ressurge a possibilidade de integrar uma linguagem de 

programação no contexto educativo com base no modelo construcionista de Papert. 

No entanto, um aspecto elementar que deve ser considerado antes de 

introduzir uma ferramenta digital no processo de ensino e aprendizagem é a sua 

relevância em termos de efetividade na construção de conhecimento, ou seja, é 

importante que se considere a necessidade de sua utilização (GIRALDO; CAETANO; 

MATTOS, 2012; VALENTE, 2005), pois o uso de uma ferramenta computacional não 

deve se constituir na simples informatização de um processo. 

E ainda, conforme Giraldo; Caetano e Mattos (2012), caso a inserção de um 

recurso computacional não seja planejada com base em habilidades que devem ser 

desenvolvidas pelos alunos, é possível que esta ferramenta se constitua apenas em 

um adereço na sala de aula. 
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É claro que ao introduzir uma ferramenta digital em sala de aula, altera-se a 

dinâmica da interação aprendiz-professor. Esse aspecto influencia o sucesso do uso 

de tecnologias digitais em sala de aula no sentido de que o professor deve estar apto 

para controlar um cenário de imprevisibilidade, no qual a predisposição para ousar e 

o conhecimento sobre o potencial e limitações da ferramenta utilizada influenciam 

qualitativamente no alcance dos objetivos dessa prática (BORBA; PENTEADO, 2015). 

Ao analisar a produção acadêmica sobre o uso de tecnologias educacionais no 

desenvolvimento de habilidades em matemática no período 1985-2015 publicados na 

revista BOLEMA, Borba, Almeida e Chiari (2015) destacam um aspecto importante 

sobre o caráter deste tipo de pesquisa, que é a relação entre teoria e prática. 

Em grande parte, as pesquisas analisadas contemplam teoria, prática e 

investigação de forma articulada, o que leva a concluir que “a Educação Matemática 

está em constante tensão entre o refletir da pesquisa e o refletir da prática por um 

lado, e a prática da pesquisa e a prática da Educação Matemática por outro.” (BORBA; 

ALMEIDA; CHIARI, 2015, p.1136). 

Face ao exposto, considera-se que renovar técnicas para promoção da 

aprendizagem com a adoção de tecnologias é uma ação necessária para atender a 

demanda das novas gerações discentes, compostas por indivíduos com necessidades 

e aspirações diferenciadas, sendo necessários novos estudos sobre o impacto de 

tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 

Além de contemplar o uso de novas tecnologias digitais no processo de 

aprendizagem, verifica-se a necessidade de atender uma demanda tanto de conteúdo 

quanto de cognição, de forma que os ambientes de aprendizagem não se constituam 

na simples informatização do processo educativo, mas da concepção de cenários 

educativos onde o uso de determinados softwares permitam desenvolver ou 

potencializar habilidades discentes, mediante o desenvolvimento de atividades 

educativas que favoreçam a manifestação de hábitos relevantes ao desenvolvimento 

de habilidades cognitivas. 
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3 O CONSTRUCIONISMO DE SEYMOUR PAPERT 

Neste capítulo são abordados aspectos da teoria construcionista de Papert 

(2008). Na seção 3.1 são abordadas as origens e o contexto sob o qual a teoria 

construcionista foi delineada, dissertando-se sobre aspectos cognitivos presentes em 

sua concepção. Na seção 3.2 são abordadas relações entre o construcionismo e o 

pensamento computacional de Wing (2006) e entre o pensamento computacional e o 

pensamento matemático. 

3.1 O CONSTRUCIONISMO E A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 

Seymour Papert, pioneiro em estudos sobre o uso do computador no processo 

de aprendizagem, utiliza-se de uma parábola para evidenciar a forma como evoluem 

diferentes processos da atividade humana. O autor descreve que um grupo de 

professores e outro de cirurgiões, viajantes do tempo de um século atrás, ficariam 

surpresos ao constatar as mudanças ocorridas no contexto de suas profissões. 

Embora até fossem capazes de identificar qual órgão estivesse sendo operado, o 

grupo de cirurgiões certamente estranharia os aparelhos e técnicas utilizadas, 

dificilmente identificando suas finalidades e como utilizá-las. 

Em contrapartida, o grupo de professores reagiria de forma diferente ao 

adentrarem em uma sala de aula no ensino fundamental. Determinados objetos 

causariam certa estranheza e também seria constatado que houve mudanças em 

técnicas convencionais, mas seria plenamente percebida qual a sua finalidade e estes 

professores facilmente poderiam assumir a classe (PAPERT, 2008). 

A comparação de Papert (2008) sugere que foram poucas as mudanças na 

forma como os professores conduzem a sala de aula. Isso é reforçado se refletirmos 

sobre quais são as principais características da geração discente que adentra na 

escola. São indivíduos cuja aprendizagem ocorre mediante múltiplos estímulos, dentre 

os quais se enquadra o uso de diferentes tecnologias digitais. Desta forma, é 

necessária a constante renovação na forma como o docente estrutura suas aulas, pois 

é difícil mobilizar os alunos ao se optar por práticas de ensino desatualizadas. 

O delineamento indicado por Papert (1988) consiste em proporcionar um 

ambiente onde os alunos sejam capazes de se desenvolver tanto emocionalmente 
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quanto cognitivamente por meio do uso de programação. Esta perspectiva, 

denominada construcionista, é derivada do construtivismo e consiste na utilização do 

computador como objeto mediador da aprendizagem, de forma que não consista em 

um mero instrumentalizador deste processo, com o aluno apenas recebendo 

informações da máquina. É um contexto de construção de significados que implica a 

ocorrência da aprendizagem mediante a interação humano-computador. 

Papert foi considerado um utópico educacional, por conceber um novo cenário 

de aprendizagem mediante o uso de computadores, com possibilidade de 

aprendizagem e crescimento emocional e cognitivo (PAPERT, 1988, p.34). Na época 

em que o construcionismo foi concebido, os computadores pessoais não eram tão 

populares quanto hoje e seu uso como apoio educacional se aproximava mais das 

máquinas de ensinar. 

Este movimento foi iniciado da década de 1960 por Papert (2008). Neste 

período, sua pesquisa contribuiu no desenvolvimento da linguagem LOGO. Esta 

linguagem de programação, idealizada com finalidade didática, é de fácil 

compreensão, de forma que até mesmo crianças podem utilizá-la sem dificuldade, o 

que facilita sua utilização como ferramenta para aprendizagem. Consiste na 

manipulação de um objeto virtual, no formato de tartaruga, mediante a utilização de 

comandos de programação para movimentação deste objeto. 

Desenvolvida especificamente para os experimentos iniciais do 

construcionismo, a LOGO foi precursora de novas formas de se introduzir a lógica de 

programação em atividades educativas. Foi idealizada de forma que não sejam 

exigidos conhecimentos prévios sobre programação e, desta forma, sua 

funcionalidade é similar às funções primitivas da linguagem (PAPERT, 1988). 

Ao dissertar sobre o uso inteligente do computador na educação, Valente 

(1997) destaca pressupostos que devem ser considerados para tal, como o fato da 

não utilização do computador apenas para transmissão do conhecimento, pois desta 

forma, o papel do computador seria de “máquina de ensinar”, característica do 

instrucionismo. A ideia central do construcionismo de Papert é que a criança deve 

ordenar o que o computador deve fazer, e não o contrário, tal como enfatiza Valente 

(1997), que sugere que esta é a maneira ideal do uso do computador como 

instrumento auxiliar para a aprendizagem. 

Desta forma, o que diferencia o uso do computador na perspectiva de Papert é 

o caráter cognitivista presente na concepção do construcionismo, pois foi delineado 
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com base na epistemologia genética, de Jean W. F. Piaget. Além disso, além de 

construtivistas, tanto Papert quanto Piaget são desenvolvimentalistas, por 

considerarem a interação indivíduo-ambiente no desenvolvimento da visão de mundo 

(CAMPOS, 2009). 

Embora Papert (1988) afirme que a presença do computador pode promover 

mudanças significativas fundamentais no desenvolvimento intelectual discente do que 

outras tecnologias, sua pesquisa não teve o uso do computador como foco principal 

de estudo, mas a forma como a mente humana se desenvolve neste processo, 

reforçando o caráter cognitivista de sua abordagem. 

Isso é evidenciado ao sugerir que no processo de “ensinar o computador a 

pensar” reside a oportunidade do aprendiz explorar sua maneira de pensar. Ao 

enfatizar a ação de “pensar sobre modos de pensar”, Papert (1988) cita a criança 

como um epistemólogo, experiência singular oportunizada a poucas pessoas adultas. 

Trata-se de uma afirmação baseada no fato de que a perspectiva 

construcionista permite que o aluno opte por escolher o melhor estilo cognitivo para a 

solução de determinando problema, que descubra seu “estilo de pensamento”, 

aprendendo a pensar de forma articulada. Além disso, o aprendiz pode utilizar-se de 

outras mediações provenientes da interação com indivíduos de seu meio social, como 

seus colegas de classe e demais pessoas de seu convívio (VALENTE, 2002). 

Assim, o foco do construcionismo não é uma análise dos estágios de 

desenvolvimento do aprendiz, mas na análise de aspectos relacionados à cultura com 

e sem computadores (PAPERT, 1988, p. 36). No construcionismo se considera a 

inclusão do caráter afetivo no processo de assimilação, algo não enfatizado na teoria 

piagetiana, e seu foco prevalece sobre como a relação humano-computador pode 

auxiliar na aprendizagem de matemática, com destaque à análise de como o 

conhecimento é construído em um contexto específico (CAMPOS, 2009). 

Destaca-se também a importância do uso de uma linguagem de programação 

apropriada, pois ela servirá como ferramenta para descrever algo que tanto homem 

quanto máquina entendem (PAPERT, 1998, p. 18). A linguagem de programação 

utilizada não deve ser um obstáculo, mas um meio na comunicação aprendiz-

computador. Metaforicamente, Papert compara a aprendizagem mediada via 

linguagem de programação com o processo de aprendizagem da fala, que ocorre nos 

estágios iniciais da infância, característica destacada por Piaget ao detalhar o estágio 

pré-operatório em sua teoria. 
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Há diversos aspectos da construção psicogenética de Piaget presentes na 

perspectiva construcionista. Um exemplo é o processo de elaboração de estratégias 

que contempla pesquisa, descoberta e reflexão sobre as estratégias utilizadas. Dentre 

essas, encontram-se os processos de assimilação, de acomodação e de equilibração. 

Ao dissertar sobre a teoria piagetiana, Moreira (2015) destaca que a 

assimilação e a acomodação são dois processos responsáveis pelo crescimento 

cognitivo da criança, de forma que o segundo não ocorre na ausência do primeiro. 

Isso decorre do fato de interdependência de ambos os processos. 

Segundo Moreira (2015), a assimilação diz respeito à interação indivíduo-

objeto, na qual o aprendiz constrói esquemas mentais assimilatórios. Neste processo, 

a mente da criança não se modifica, ocorre apenas a incorporação da realidade por 

meio de assimilação. O processo de acomodação consiste na modificação dos 

esquemas de ação para assimilar uma situação, e é por meio da acomodação que 

ocorre o crescimento cognitivo discente. 

Uma acomodação promove novos processos de assimilação. Na tentativa de 

adaptar-se e manter o equilíbrio neste processo, ocorre um processo de adaptação à 

nova situação, um processo de reequilíbrio na estrutura cognitiva. Piaget nomeia esse 

processo como “equilibração majorante”, e é um aspecto fundamental para a 

ocorrência da aprendizagem. A aprendizagem ocorre quando esquemas de 

assimilação sofrem acomodação, ou seja, quando ocorre uma reestruturação 

cognitiva discente. Assim, na perspectiva construtivista de Piaget, o papel do 

professor deve ser de promover cenários que provoquem o desequilíbrio na estrutura 

mental discente (MOREIRA, 2015). 

A assimilação, a acomodação e a equilibração estão presentes no processo 

educativo decorrente da prática construcionista, já que diferentes estratégias podem 

ser criadas, otimizadas e revisitadas continuamente, em um ambiente onde a 

liberdade pela busca por soluções é estimulado. Com isso, diferentes estágios da 

construção do conhecimento descritos por Piaget são manifestados, como a 

abstração empírica, a reflexionante e a pseudo-empírica. Desta forma, o desequilíbrio, 

necessário para que ocorra a aprendizagem, faz parte da prática construcionista. 

Nas palavras de Papert (2008, p. 137), 

[...] o construcionismo, minha reconstrução pessoal do construtivismo, 
apresenta como principal característica o fato de examinar mais de perto do 
que outros ismos educacionais a ideia de construção mental. Ele atribui 
especial importância ao papel das construções no mundo como um apoio 
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para o que ocorre na cabeça, tornando-se assim uma concepção menos 
mentalista. 

Isso é evidenciado ao analisar os diferentes cenários que podem ocorrer no 

contexto construcionista. A utilização de uma estratégia para resolver um problema 

com a linguagem LOGO, produzindo assim um resultado na tela do computador, pode 

ser compreendida como o ato do aluno agir sobre o computador (VALENTE, 2002), 

ou seja, o principal aspecto que difere o construcionismo do construtivismo piagetiano 

é a possibilidade de externalizar processos mentais por meio de um produto “palpável” 

via computador. Isto é evidenciado por Campos (2013, p. 83), ao afirmar que 

As ideias construcionistas, impulsionadas pelo construtivismo, dão uma 
ênfase crítica à construção de conhecimento não apenas em situações que 
envolvam o raciocínio interno, pessoal, mas também quando são 
desenvolvidas construções externas e que podem ser manuseadas por 
qualquer aprendiz, como um castelo de areia, um robô, uma casa etc. 

No trabalho com programação nem sempre se atinge o objetivo nas primeiras 

tentativas, de forma que o erro é normal no processo de criação de um software. Por 

esta razão, outro aspecto importante do construcionismo é o fato de que o erro em 

uma tarefa executada (bug) tem um papel importante no processo de construção de 

conhecimento, ou seja, não é encarado como algo inoportuno. No processo de 

debugging, a correção de erros, o estudante é encorajado a analisá-los e corrigi-los, 

ao invés de simplesmente descartá-los. 

Segundo Valente, 

O erro é apresentado como uma discrepância entre a idéia que o aprendiz 
tem sobre como resolver o problema e a descrição dessa idéia em termos de 
programa, que pode ser executado pela máquina. O erro aparece quando ele 
compara a intenção original com a atual implementação, em termos do 
programa fornecido ao computador. Se o programa não produz o resultado 
esperado, significa que ele está conceitualmente errado (VALENTE, 2005, p. 
47). 

É no erro que reside a oportunidade do aprendiz efetivamente aprender, pois 

deverá reunir elementos e informações que o auxiliem a corrigi-lo. Trata-se de um 

momento em que ocorre um desequilíbrio em sua estrutura cognitiva, citado por Piaget 

como uma fase necessária para ocorrência da aprendizagem, presente no ciclo 

assimilação-adaptação-acomodação. 

Esse contexto gera a possibilidade de operação em um ciclo de aprendizagem 

específico. Trataremos aqui do ciclo que ocorre na interação aluno-computador no 

ambiente LOGO, descrito por Valente (1993). No entanto, é um processo que ocorre 

em outros ambientes mediados pelo computador, razão pela qual é importante 
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caracterizar cada etapa para melhor compreensão da perspectiva de utilização de 

tecnologias digitais na perspectiva construcionista. 

Conforme citado anteriormente, no erro reside a possibilidade do aprendiz 

revisitar estratégias de forma a corrigi-lo. Este processo, segundo Valente (1999), 

propicia a abstração reflexiva, e se constitui em um ciclo por meio do qual o aprendiz 

constrói conhecimento, composto pelas seguintes ações: 

 Descrição: descrição da ação que deve ser executada pelo computador, que 

consiste no traçado de estratégias para solucionar um problema; 

 Execução: execução (pelo computador) do que foi descrito, concomitantemente 

com a análise do resultado obtido; 

 Reflexão: o aprendiz reflete sobre suas ações, adaptando-as, aprimorando-as ou 

modificando-as, se necessário. É aqui que reside a abstração reflexiva, necessária 

para a construção de conhecimento; 

 Depuração: caso o processo anterior contenha algum erro, o aprendiz deve buscar 

alternativas para corrigi-lo, depurando-os. 

Resumidamente, o processo de construção de conhecimento na perspectiva 

construcionista pode ser descrito conforme indicado na Figura 2. 

Figura 2 - Ciclo de ações na interação aluno-computador 

 
Fonte: Valente (1999) 

É importante destacar que esta denominação em etapas foi elaborada com o 

intuito de organizar o que ocorre na interação aluno-computador e não significa que 

ocorram separadamente, pois a reflexão e a depuração podem ocorrer 

simultaneamente à execução (VALENTE, 2005). 
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No entanto, além do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração, a espiral da 

aprendizagem presente no processo de interação aluno-computador auxilia a explicar 

como ocorre a construção de conhecimento. Essa espiral decorre da necessidade de 

conceber que, após cada ciclo interativo, o nível cognitivo do aluno é superior ao do 

início do ciclo imediatamente anterior. Tal modificação na estrutura cognitiva discente 

é decorrente da equilibração majorante descrita por Piaget (VALENTE, 2002). 

Assim, em cada ciclo são agregados elementos que o diferem qualitativamente 

do anterior, de forma que cada ciclo descrição-execução-reflexão-depuração está em 

um patamar cognitivo superior aos anteriores. Esses ciclos compõem um processo 

contínuo, denominado espiral de aprendizagem, ilustrado na Figura 3. 

Figura 3 - Espiral da aprendizagem na perspectiva construcionista 

 

Fonte: Valente (2002) 

Cabe destacar que o crescimento da espiral depende da ocorrência do ciclo e 

as ações de ambos os processos são interdependentes, ou seja, 

tanto as ações cíclicas quanto a espiral de aprendizagem estão acontecendo 
também simultaneamente, uma alimentando a outra. Nesse sentido, a espiral 
não cresce se o ciclo não acontece. E o ciclo acontece quando o aprendiz 
está realizando um produto concreto usando as facilidades da informática, 
segundo a proposta do construcionismo (VALENTE, 2005, p. 72). 

Neste processo, tanto o papel do professor quanto do computador são 

importantes. O computador tem sua importância devido ao fato de não possuir 

capacidade de reproduzir algo que não foi previamente indicado, servindo como 

âncora para o surgimento dos conflitos cognitivos na estrutura mental do aluno. Neste 

contexto é essencial o papel do mediador (o professor), sendo imprescindível o 

acompanhamento do processo pedagógico e psicológico que ocorre, pois conforme 
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Valente (2002), sem a presença do professor o aluno teria que recriar conceitos 

historicamente convencionados. 

Desta forma, o objetivo do professor na perspectiva construcionista é propiciar 

meios para que o ciclo descrição-execução-reflexão-depuração seja contínuo, sem 

rupturas, pois é possível que o aluno não disponha de conhecimento suficiente para 

continuar a resolução de um problema (VALENTE, 2002). O papel docente é despertar 

o processo de desequilíbrio descrito por Piaget, mediando o processo de assimilação 

e acomodação. 

Assim, além de possibilitar o desenvolvimento discente, a prática 

construcionista permite uma melhor compreensão sobre o trabalho docente, pois o 

professor tem a oportunidade de entender o processo de construção de conhecimento 

do aluno de forma integral (CAMPOS, 2008). 

Ao analisar publicações nacionais sobre o uso da linguagem LOGO disponíveis 

em repositório online brasileiros, Vieira, Santa e Raabe (2017), constatam que boa 

parte das pesquisas realizadas tem como campo de pesquisa o Ensino Fundamental. 

Uma característica que chama a atenção é o fato de que parte das pesquisas foi 

realizada com cunho extraclasse, evidenciando aspectos motivacionais para a 

participação discente deste tipo de atividade educativa. 

Dentre os resultados cognitivos referentes ao desenvolvimento discente, Vieira, 

Santana e Raabe (2017) listam aspectos relacionados ao desenvolvimento emocional, 

social e cognitivo, referentes à socialização de conhecimento, diversidade de 

estratégias para resolução de problemas e a reflexão sobre ações, evidentemente 

estimuladas pelo ciclo descrição-execução-reflexão-depuração e pelo protagonismo 

discente, que é estimulado na prática construcionista. 

Embora o construcionismo tenha sido o foco principal de pesquisas envolvendo 

o uso do computador no processo de aprendizagem no século passado, o uso de 

programação no processo educativo foi praticamente abandonado a partir de meados 

da década de 1980 (VALENTE, 2016). Conforme relatado por Vieira, Santana e Raabe 

(2017), parte desta decadência está relacionada ao surgimento de ferramentas 

computacionais e formação docente insuficiente, com o uso da ferramenta na 

perspectiva tecnicista, desvirtuando o seu potencial educativo. 

No entanto, com a necessidade de atender demandas de um contexto 

educacional permeado de tecnologias digitais, recentes pesquisas reavivaram a 

possibilidade de trabalho na perspectiva construcionista concomitantemente com o 
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desenvolvimento de habilidades referentes ao pensamento computacional, cujas 

características serão elencadas a seguir. 

3.2 ELOS ENTRE O CONSTRUCIONISMO, O PENSAMENTO COMPUTACIONAL E 
A MATEMÁTICA 

Conforme destacado no capítulo 2, com o aumento da presença de tecnologias 

digitais no cotidiano discente, formularam-se diferentes propostas de inserção de 

recursos computacionais na sala de aula. Na série New Horizon Report, além de 

soluções para problemas já conhecidos, são elencadas perspectivas consideradas 

como difíceis e complexas, por demandarem mudança estrutural significativa nas 

escolas e na formação docente e mudança de postura docente e discente, com vistas 

à promoção de um ensino centrado no aluno e mediado com o apoio de aparatos 

tecnológicos. 

Dois desafios considerados como complexos são o fomento a inovações no 

ensino e o ensino de pensamento complexo na escola, com mudança para 

abordagens de aprendizagem profunda. O pensamento complexo citado no 

documento está relacionado com uma visão sistêmica de resolução de problemas, 

comparável ao que se descreve na literatura como pensamento computacional 

(JOHNSON et al., 2015). 

O termo “pensamento computacional” foi introduzido no cenário educacional no 

início do século XXI por Wing (2006), que o indica como habilidade fundamental tanto 

quanto a escrita, a leitura e a aritmética. Abordagens com esta perspectiva emergiram 

após a indicação de que o pensamento computacional não é uma habilidade apenas 

para cientistas da área de informática. Consiste em pensar de forma recursiva, usando 

abstração e decomposição para tornar problemas complexos em problemas tratáveis 

(WING, 2006). 

Wing (2006; 2008) descreve as características fundamentais que estão 

relacionadas ao “pensar computacionalmente”, conforme detalhado a seguir: 

a) Pensar computacionalmente não é, necessariamente, o ato de programar. É uma 

tarefa que, acima de tudo, consiste em abstração; 
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b) Não é uma tarefa mecânica, mas uma habilidade fundamental para qualquer 

pessoa na atualidade, cujo intuito não é fazer humanos pensar como 

computadores, pois contempla a forma como o ser humano pensa e resolve 

problemas; 

c) Integra conhecimentos tanto do pensamento matemático quanto da engenharia 

para a descrição de sistemas; 

d) É um conjunto de conceitos utilizados para a solução de problemas, e não apenas 

para gerar artefatos. 

Pode-se afirmar, objetivamente, que pensar computacionalmente consiste em 

apropriar-se de elementos e estratégias da ciência da computação para resolver 

sistemas complexos reduzindo-os, se necessário, a sistemas menores, mais simples 

de resolver. Desenvolver o pensamento complexo na sala de aula é visto como um 

desafio de difícil solução (JOHNSON et al., 2015), e embora pensar 

computacionalmente não implique o ato de programar, atividades relacionadas ao uso 

de programação indicam ser um caminho viável para o desenvolvimento desta 

habilidade. 

Conforme Valente (2016), não há unanimidade na definição da natureza do que 

é pensamento computacional, de forma que até mesmo a denominação inicial de Wing 

(2006, 2008) foi atualizada. O pensamento computacional é indicado como um 

processo relacionado tanto à formulação quanto à descrição da solução de um 

problema. Nas palavras da autora, “o pensamento computacional descreve a atividade 

mental na formulação de um problema para admitir uma solução computacional” 

(WING, 2014, p. 1). 

 No entanto, dentre as características presentes na literatura para tentar defini-

lo é possível verificar similaridades com o propósito do construcionismo. Nota-se que 

dentre a caracterização de pensamento computacional de Wing (2006, 2008, 2014), 

a abstração, o protagonismo discente e a resolução sistêmica de problemas estão 

presentes. É devido a esses aspectos que Vieira, Santana e Raabe (2017) afirmam 

que o legado da linguagem LOGO no desenvolvimento de habilidades educacionais 

deve ser aproveitado pelos educadores que optem por trabalhar com o 

desenvolvimento do pensamento computacional na sala de aula, indicando que “o 

empoderamento digital é a intersecção entre o Construcionismo e o Pensamento 



42 

Computacional, permitindo identificar nos erros do passado, estratégias para a 

popularização da tecnologia na Educação Básica.” (VIEIRA; SANTANA; RAABE, 

2017, p. 96). 

De modo geral, pode-se afirmar que essas ações estão diretamente ligadas ao 

ato de resolver problemas, e não na construção de artefatos. Isso fica claro ao analisar 

os pilares referentes ao “pensar computacionalmente”, descritos por Csizmadia et al. 

(2015), conforme detalhado a seguir: 

 Decomposição: refere-se a dividir um problema em unidades menores, com 

soluções mais simples; 

 Reconhecimento de padrões: consiste na análise das unidades de decomposição, 

na busca por interpretações particulares; 

 Abstração: foco apenas nos dados relevantes do problema, no sentido de abstrair 

a essência do problema; 

 Algoritmos: descrição de regras ou passos para tentar resolver o problema. 

Entretanto, mesmo sendo possível enumerar e descrever as etapas para 

resolver um problema computacionalmente, não há consenso sobre como 

desenvolver o pensamento computacional de forma plena (BRACKMANN, 2017). 

Além disso, é importante dar destaque ao protagonismo discente, para que não se 

crie uma “computofobia”, resultante da aversão a atividades envolvendo programação 

(VIEIRA; SANTANA; RAABE, 2017). 

Outro ponto importante neste contexto é a provável relação entre pensamento 

computacional e pensamento matemático. Embora o pensamento computacional não 

seja uma habilidade especificamente relacionada à disciplina de matemática, sua 

importância é destacada mediante a possibilidade de combinar aspectos da 

representação simbólica, bem como da resolução de problemas. Na versão preliminar 

da BNCC para o Ensino Médio, a necessidade de abordagens contemplando 

pensamento computacional no contexto da educação matemática é evidenciada, 

indicando-se que 

A área de Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se no 

desenvolvimento da compreensão de conceitos e procedimentos em seus 
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diferentes campos, visando à resolução de situações-problema. No Ensino 

Médio, na área de Matemática e suas Tecnologias, os estudantes devem 

utilizar conceitos, procedimentos e estratégias não apenas para resolver 

problemas, mas também para formulá-los, descrever dados, selecionar 

modelos matemáticos e desenvolver o pensamento computacional, por meio 

da utilização de diferentes recursos da área (BRASIL, 2018, p. 470). 

Um aspecto importante destacado por Valente et al. (2017) é o fato de que um 

modelo computacional é equivalente a uma abstração lógico-matemática. Desta 

forma, para desenvolver um modelo computacional é necessário, primeiramente, 

utilizar o pensamento matemático. Com isso, é possível questionar a ordem da 

dependência entre pensamento matemático e do pensamento computacional, ou seja, 

qual precede qual. 

Ao analisar o propósito inicial do construcionismo, pode-se inferir, ao menos 

em parte, uma dependência do pensamento computacional em relação ao 

pensamento matemático. Conforme citado no início deste capítulo, nos experimentos 

iniciais realizados com a linguagem LOGO, Papert (1988; 2008) buscou investigar 

como era possível desenvolver habilidades matemáticas por meio do uso de uma 

linguagem de programação. Ou seja, a linguagem de programação seria uma 

ferramenta para, de certa forma, externalizar pensamentos matemáticos de quem a 

usa. Logo, pensar matematicamente parece preceder o ato de pensar 

computacionalmente. 

No entanto, Valente et al. (2017) sugerem uma intersecção entre aspectos do 

pensamento computacional e do pensamento algébrico (habilidade relacionada ao 

uso de simbologia e abstração), ao afirmar que há uma conexão natural entre a 

matemática e o pensamento computacional. Esta é uma das premissas sob as quais 

esta tese foi embasada: o fato de que o uso de uma linguagem de programação pode 

auxiliar na manifestação do pensamento algébrico. 

3.3 RECENTES PESQUISAS ENVOLVENDO PROGRAMAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MATEMÁTICA 

Conforme evidenciado na seção 3.2, a concepção de atividades educativas no 

contexto da educação matemática que combinem aspectos do construcionismo e do 
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pensamento computacional tem caráter harmônico, principalmente se considerarmos 

as novas tecnologias digitais que foram desenvolvidas nas últimas décadas. 

A relevância do uso de elementos da ciência da computação para o 

desenvolvimento de habilidades educacionais é corroborada pela diversidade nas 

recentes propostas educativas envolvendo o uso de programação na educação 

básica. A robótica educacional na educação básica no Brasil, por exemplo, é 

apresentada como uma área com potencial de aplicação desde a educação infantil 

até o ensino superior (CAMPOS, 2017), devido ao fato de possibilitar a combinação 

de saberes de diferentes áreas para a solução de problemas. 

Igualmente relevantes são as pesquisas relacionadas ao uso de softwares para 

implementação de jogos, animações e aplicativos, cujos resultados convergem para 

evidenciar que o uso de programação possibilita desenvolver diferentes habilidades 

de dimensões cognitivas e metacognitivas em diferentes etapas da educação formal 

(ROSA, 2008; VECCHIA, 2012; FESSAKIS, GOULI, MAVROUDI, 2013; PEREIRA, 

2013; BARCELOS, 2014; VENTORINI, 2015; LUMMERTZ, 2016; SÁEZ-LÓPEZ, 

ROMÁN-GONZALEZ, VÁZQUEZ-CANO, 2016; AZEVEDO, 2017). 

Ao analisar essas publicações, é possível verificar que atividades educativas 

envolvendo conceitos matemáticos e programação podem ser realizadas desde os 

primeiros estágios da educação básica. Fessakis, Gouli e Mavroudi (2013) evidenciam 

isso ao relatar resultados de uma pesquisa realizada com crianças em idade pré-

escolar. Por meio de um estudo de caso realizado com crianças com idade entre 5 e 

6 anos, os autores apresentam resultados referentes ao uso de uma ferramenta 

computacional baseada no ambiente LOGO. 

É evidente que por se tratar de uma ferramenta derivada da linguagem LOGO, 

aspectos motivacionais e cognitivos característicos da prática construcionista estão 

presentes nos resultados dessa pesquisa, demonstrando a relevância de atividades 

envolvendo programação para o desenvolvimento de habilidades em matemática, 

orientação e resolução de problemas. 

Dentre as pesquisas nacionais, são escassas as teses e dissertações 

idealizadas com o intuito de desenvolver habilidades específicas em matemática por 

meio do uso da programação. Nos poucos estudos encontrados predomina a 

utilização da ferramenta Scratch, portanto, faz-se uso de uma linguagem de 

programação visual. No entanto, nesses estudos são relatados diferentes aspectos 

do pensamento matemático discente e se constituem em importantes contribuições 
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para a área. Uma característica comum dessas pesquisas é o enfoque qualitativo, 

decorrente da necessidade de interpretação dos resultados considerando aspectos 

subjetivos presentes no contexto construcionista. 

Com base no construcionismo e amparado na teoria dos campos conceituais 

de Gèrard Vergnaud, Pereira (2013) apresenta resultados provenientes de uma 

pesquisa realizada com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental com a 

utilização do ambiente LOGO. Dentre os conteúdos matemáticos envolvidos na 

proposta, elencam-se o trabalho com coordenadas cartesianas, o uso de relações 

funcionais e conceitos referentes a ângulos. 

A pesquisa realizada por Barcelos (2014), desenvolvida com alunos do ensino 

médio e do ensino superior, buscou identificar competências e habilidades referentes 

à matemática e ao pensamento computacional por meio de atividades envolvendo o 

desenvolvimento de jogos digitais via programação visual com o software Scratch. A 

pesquisa foi delineada sob a ótica do construcionismo e da aprendizagem baseada 

em problemas e os resultados evidenciam que após a realização das atividades 

propostas, os alunos apresentaram melhorias significativas com relação à 

identificação de padrões (habilidade referente à abstração) e percepção sobre 

conceitos de geometria plana. 

Por meio de uma pesquisa de caráter qualitativo realizada com graduandos de 

um curso de licenciatura em matemática, Vecchia (2012) apresenta resultados que o 

leva a considerar a existência de uma associação entre atividades de modelagem 

matemática e a prática construcionista. Na descrição dos dados coletados, ressalta 

quatro aspectos derivados do construcionismo manifestados durante a construção de 

jogos com o software Scratch: a depuração compartilhada de idéias, a execução 

compartilhada e a reflexão/discussão. 

A depuração compartilhada provém de uma ampliação do conceito de 

depuração, indicada no trabalho de Rosa (2008). Na prática construcionista, o 

processo depuratório é oriundo da relação aprendiz-computador. Já na depuração 

compartilhada, consideram-se aspectos referentes às interações entre os indivíduos 

envolvidos na execução de uma tarefa, de forma que não ocorre somente a revisão 

dos comandos, mas a discussão compartilhada de idéias que possam solucionar um 

determinado problema. 

O conceito de execução compartilhada deriva não apenas do uso do software 

com o qual se faz uso da linguagem de programação, mas também de outras mídias 
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e até mesmo de anotações com lápis e papel, que agregam informações necessárias 

para a solução do problema. Já o processo de reflexão/discussão é proveniente das 

interações entre os indivíduos envolvidos, de forma que a discussão de ideias origina 

a reflexão, ou seja, está presente também no contexto que origina a depuração 

compartilhada. 

No conjunto de ações apresentado por Rosa (2008) e corroborado por Vecchia 

(2012), amplia-se o conceito de construcionismo ao considerar aspectos do coletivo 

no processo depuratório. Desta forma, caracteriza-se que a aprendizagem na 

perspectiva construcionista pode derivar tanto da relação aprendiz-computador 

quanto da relação aprendiz-computador-grupo. 

Ventorini (2015), também com base nos campos conceituais de Vergnaud, 

apresenta resultados referentes ao uso da ferramenta Scratch com alunos do Ensino 

Médio. Os resultados indicam que o uso do Scratch possibilita que o aluno realize 

experimentações relacionadas a diferentes conceitos referentes à relações funcionais. 

Ventorini (2015) destaca uma característica notável do Scratch, que também é comum 

nos softwares de programação baseados em programação visual: se um erro for 

detectado no processo de depuração, o processo não necessariamente deve ser 

reiniciado. Isso decorre da possibilidade de substituição ou remodelagem do conjunto 

de blocos que ocasionam o erro. Segundo o autor, essa é uma característica que 

possibilita a experimentação. 

Lummertz (2016) analisou os aspectos comuns entre o trabalho com 

programação e prática construcionista, relacionando-os com a literacia digital. As 

atividades de coleta de dados foram realizadas com alunos do quarto ano do ensino 

fundamental de uma escola do Rio Grande do Sul e os resultados enfatizam a 

importância do uso da linguagem de programação visual na construção de conceitos 

matemáticos, como o uso de coordenadas no plano cartesiano, números negativos e 

o uso de variáveis. 

Também derivado do uso do Scratch na construção de jogos realizada com 

alunos do Ensino Fundamental, Azevedo (2017) indica a necessidade da construção 

compartilhada de conhecimentos, sem deixar de lado os interesses individuais 

presentes em sua proposta criativa. Por mais que não as cite, essa indicação se 

assemelha às definições de Rosa (2008), que demonstram a importância de aspectos 

oriundos do coletivo. 
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Na descrição dos resultados dessas pesquisas, percebe-se que o 

desenvolvimento da autonomia discente na busca por solução de problemas, a 

capacidade de abstração, o ciclo descrição-execução-reflexão-depuração e a espiral 

de aprendizagem estão presentes, ou seja, por mais que o foco do processo educativo 

envolvendo linguagens de programação não seja necessariamente a prática 

construcionista, ao descrever computacionalmente um processo, acaba-se por 

manifestar características atitudinais referentes ao construcionismo. 
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4 O PENSAMENTO ALGÉBRICO 

Neste capítulo são caracterizados aspectos da educação algébrica e do 

pensamento algébrico. Embora na literatura não haja uma definição concisa do que 

significa “pensar algebricamente”, é possível elencar características essenciais 

referentes à abstração e uso de representações simbólicas, que serão apresentadas 

na seção 4.1. 

Na seção 4.2 são apresentados recentes trabalhos correlatos e considerações 

sobre a temática, presente em documentos oficiais que norteiam a educação básica 

brasileira. Por fim, na seção 4.3 é feita uma síntese do referencial teórico abordado 

nesta tese, justificando o uso de uma linguagem de programação na educação 

algébrica. 

4.1 ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E PENSAMENTO ALGÉBRICO 

A álgebra é uma das temáticas mais relevantes no estudo da matemática e 

pode ser compreendida como uma generalização da aritmética (CARRAHER; 

BRIZUELA; SCHLIEMANN, 2000). Sua construção histórica teve a participação de 

diferentes culturas, de forma que se podem identificar registros particulares de 

diferentes civilizações (FIORENTINI, MIORIM, MIGUEL, 1993). 

Seu estudo faz parte do currículo elementar da educação básica, cujo enfoque 

não se trata apenas de uma simples abordagem do uso de simbologia, mas de um 

processo de construção de conhecimento denominado pensamento algébrico. 

Entretanto, evidencia-se que é comum que os alunos das séries finais do ensino 

fundamental e alunos do ensino médio apresentem dificuldade na compreensão e 

utilização da álgebra para a solução de problemas, principalmente na manipulação de 

expressões simbólicas (BONADIMAN, 2012; SUSAC et al., 2014; PEDERSEN, 2015). 

Como pensamento algébrico, aqui será adotada a perspectiva de Fiorentini, 

Miorim e Miguel (1993) e de Blanton e Kaput (2005), por contemplar aspectos 

presentes em diversas denominações de diferentes pesquisadores sobre a temática. 

Para compreensão do que os autores constituem como educação algébrica, 

inicialmente é necessário abordar as quatro concepções de álgebra apresentadas por 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), conforme elencado a seguir: 
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 Processológica: caracterizada pela visão algorítmica da álgebra, como um 

conjunto de procedimentos específicos para a solução de determinados 

problemas; 

 Linguístico-estilística: visão da álgebra como linguagem artificial, desenvolvida 

para expressar os procedimentos descritos na concepção processológica; 

 Linguístico-sintático-semântica: concepção da álgebra como uma linguagem 

concisa, diferindo-se da visão lingüístico-estilística por considerar o caráter 

sintático-semântico, que potencializa o poder instrumental da álgebra. 

 Linguístico-postulacional: concepção que, além de conceber a álgebra como uma 

linguagem simbólica, contempla todos os campos da matemática no domínio da 

álgebra. 

Segundo os autores, essas quatro concepções influenciam a forma como foi 

tratada a educação algébrica, para a qual são descritas três concepções. A concepção 

linguístico-pragmática coloca a álgebra como um conjunto de técnicas resolutivas e 

está relacionada à concepção linguístico-sintático-semântica da álgebra. Essa visão 

predominou até meados do século XX, quando emerge a concepção fundamentalista-

estrutural da educação algébrica, que influenciou a reorganização dos tópicos 

algébricos na educação básica, sob a ótica de que 

“a introdução de propriedades estruturais das operações, que justificassem 

logicamente cada passagem presente no transformismo algébrico, 

capacitaria o estudante a identificar e aplicar essas estruturas nos diferentes 

contextos em que estivessem subjacentes.” (FIORENTINI, MIORIM, 

MIGUEL, 1993, p. 84). 

Por fim, sob a concepção fundamentalista-analógica surge a “álgebra 

geométrica” como forma de dar visibilidade a determinadas identidades algébricas. 

Embora também se remeta à concepção linguístico-sintático-semântica da álgebra, 

seus aspectos predominantes são uma síntese das duas concepções de educação 

algébrica anteriores. É nesse contexto que surge o uso do princípio da balança no 

estudo de resolução de equações, como forma de “concretizar” e contextualizar a 

álgebra por meio de objetos físicos. 
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No entanto, Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) afirmam que, apesar de 

fundamentalmente distintas, as três concepções tem um ponto negativo em comum: 

o transformismo algébrico. Nas três visões predomina o uso da linguagem algébrica, 

sem menção à construção do pensamento algébrico. Desta forma, os autores 

destacam a necessidade de repensar a educação algébrica no sentido de estabelecer 

relações entre linguagem e pensamento. Destacam também que o pensamento 

algébrico é um tipo especial de pensamento, manifestável em diferentes campos da 

matemática e de outras áreas do conhecimento. E complementam, afirmando que 

A análise das situações em que esse pensamento pode se manifestar levou-

nos, ainda, a concluir que não existe uma única forma de se expressar o 

pensamento algébrico. Ele pode expressar-se através da linguagem natural, 

através da linguagem aritmética, através da linguagem geométrica ou através 

da criação de uma linguagem específica para esse fim, isto é, através de uma 

linguagem algébrica, de natureza estritamente simbólica (FIORENTINI, 

MIORIM, MIGUEL, 1993, p. 88). 

Da mesma forma, para Blanton e Kaput (2005) é comum que os alunos 

expressem generalidades com base em um conjunto particular de exemplos. Essas 

representações podem ser efetuadas de diferentes formas, por meio de notações que 

são adequadas à faixa etária e experiência do aprendiz. Dessa forma, o pensamento 

algébrico pode ser manifestado tanto por palavras quanto símbolos. 

Para Kaput (1999), o pensamento algébrico pode ser expresso das seguintes 

maneiras: 

a) O uso da aritmética como domínio para expressar regularidades (aritmética 

generalizada); 

b) Generalização de padrões numéricos por meio de relacionais funcionais 

(pensamento funcional); 

c) Modelagem para expressar e formalizar generalizações; 

d) Generalizações de sistemas matemáticos por meio de cálculos e relações. 

Essa visão possibilita perspectivar abordagens para esta temática desde as 

séries iniciais. Não se trata de iniciar um estudo já com a introdução de simbologia 

algébrica, mas de abordar situações onde o aluno não apenas solucione problemas, 

mas exercite a prática da generalização de soluções, a busca de regularidades em 

concomitância com a abstração. 
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Evidências de que isso é possível são apresentadas por Radford (2010), cujo 

estudo indica que formas iniciais do pensamento algébrico são manifestadas a partir 

de sete anos de idade. Nesta fase, embora não se mencione o uso de símbolos para 

a representação de números, está presente a representação retórica, ou verbal, para 

representação do pensamento algébrico. Esta tendência é caracterizada na literatura 

como a Early Algebra, e diz respeito aos primeiros passos discentes na construção de 

conhecimentos algébricos. 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) destacam que há uma relação entre 

pensamento e linguagem simbólica análoga à relação entre pensamento e linguagem 

natural, que influencia o desenvolvimento psico-cognitivo. A linguagem simbólica 

cumpre ainda o papel de constituição do pensamento abstrato e da simplificação de 

cálculos, por possibilitar a transformações de expressões em outras mais simples. 

Resumidamente, pode-se dizer que o pensamento algébrico consiste na 

utilização de linguagem simbólica para solucionar e descrever problemas, modelando-

os e fazendo generalizações. Estas perspectivas estão presentes em diferentes 

denominações na literatura (FIORENTINI, MIORIM, MIGUEL, 1993; KIERAN, 2007; 

CAI; MOYER, 2008; GROENWALD; BECHER, 2010; FERNANDES; SAVIOLI, 2016). 

Estas denominações contemplam as componentes relacionadas à construção do 

sentido de símbolo de Arcavi (2007), descritas a seguir: 

a) Simpatia com os símbolos: inclui a compreensão dos símbolos e sobre como e 

quando podem ser utilizados como forma de generalização, que com uso de outras 

notações ficariam ocultas. 

b) Capacidade para manipular e interpretar expressões algébricas, como aspectos 

complementares para a resolução de problemas: trata-se de adotar uma visão 

global da simbologia, contemplando a atribuição de significados e a razoabilidade 

na busca por soluções. 

c) Consciência sobre a possibilidade para utilizar relações simbólicas que expressem 

determinadas informações, como o uso de gráficos, por exemplo; 

d) Capacidade de escolher uma notação simbólica adequada, modificando-a para 

outra mais adequada, se necessário; 

e) Consciência da necessidade de revisão da simbologia algébrica utilizada em 

determinadas situações; 

f) Compreender que os símbolos podem desempenhar diferentes sentidos, como 

variáveis, parâmetros e incógnitas. 
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No entanto, não há unanimidade sobre a forma de trabalho que melhor favoreça 

este processo de construção de conhecimento. Isso é evidenciado pela diversidade 

de estratégias que, com suas particularidades, agregam elementos que possibilitam 

um melhor entendimento sobre como explorar habilidades relacionadas ao uso de 

álgebra. Para isso, mesmo nas séries iniciais, recomenda-se não menosprezar a 

notação simbólico-formal, pois isto pode impedir o pleno desenvolvimento discente 

(FIORENTINI, MIORIM, MIGUEL, 1993). 

Um detalhamento sobre características dos níveis de algebrização elementar é 

apresentado por Godino et al. (2014), com base na teoria antropológica do didático de 

Yves Chevallard. Esta divisão de etapas contempla o pensamento algébrico no Ensino 

Fundamental, conforme descrito a seguir: 

a) Nível 0: uso de linguagens alternativas para representar generalidades, como a 

natural, a numérica, a gestual ou a icônica, podendo ocorrer o uso de símbolos 

para representar dados desconhecidos; 

b) Nível 1: assim como no nível 0, ocorre o uso de linguagens alternativas para 

representar generalidades, propriedades do conjunto dos números naturais e uso 

de equivalências; 

c) Nível 2: uso de representação simbólica-literal, com descrição de problemas no 

formato 𝑎𝑥 ± 𝑏 = 𝑐 em tarefas estruturais. Em tarefas referentes ao pensamento 

funcional, padrões são reconhecidos, mas há ausência de operações com formas 

simbólicas para obter suas formas canônicas; 

d) Nível 3: uso de representação simbólico-literal. Em tarefas estruturais, usa 

equações de primeiro grau do tipo 𝑎𝑥 ± 𝑏 = 𝑐𝑥 ± 𝑑, operando com variáveis e 

incógnitas para obter formas canônicas; 

Na educação básica no Brasil, a introdução de simbologia algébrica 

propriamente dita ocorre a partir do sétimo ano do ensino fundamental, pois nos 

estágios de desenvolvimento descritos na teoria piagetiana, é por volta dos 12 anos 

de idade que o ser humano manifesta características relacionadas à operação mental 

de hipóteses, característica do período operacional formal (MOREIRA, 2015). 

No entanto, por tratar do estudo representativo e interpretativo de elementos 

abstratos, não é uma habilidade que se desenvolve de forma imediata. Desta forma, 
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seu desenvolvimento consiste em um processo gradativo, que culmina no ensino 

médio em uma formação que possibilite que o aluno perceba a matemática como um 

sistema de códigos que permitem descrever, modelar e interpretar a realidade 

(BRASIL, 2000). 

Embora sejam habilidades importantes a serem desenvolvidas desde os anos 

iniciais, é comum que os alunos ingressem no ensino médio apresentando severas 

dificuldades com relação ao uso da álgebra (BECHER, 2009; BONADIMAN, 2012; 

SUSAC et al., 2014; PEDERSEN, 2015), desenvolvendo até mesmo aversão à 

realização de tarefas que envolvem a temática. Conforme Cai e Moyer (2008), isto 

seria reduzido se álgebra e aritmética não fossem trabalhadas de formas dissociadas. 

Com isso, a álgebra no ensino médio seria encarada como uma extensão da aritmética 

estudada em anos anteriores. 

Desta forma, torna-se necessário propiciar ambientes de aprendizagem para 

reconstrução deste conjunto de habilidades, além da necessidade de ampliar 

pesquisas sobre a temática (CYRINO; OLIVEIRA, 2011; FUCHS, et al., 2012, 

STEPHENS; RIBEIRO, 2012), especialmente com relação às séries finais do ensino 

fundamental e ensino médio (LYNCH; STAR, 2014). Igualmente relevante é a 

necessidade de realização de estudos sobre os fatores que dificultam a transição da 

aritmética para a álgebra (CAI; MOYER, 2008). 

4.2 ALGUMAS PESQUISAS SOBRE O PENSAMENTO ALGÉBRICO 

Em diferentes estudos evidenciam-se formas de se desenvolver habilidades 

relacionadas ao uso da álgebra, onde é abordado o estudo de álgebra por meio de 

situações-problema que possibilitam a identificação dos principais passos do 

desenvolvimento algébrico discente (MATOS; PONTE, 2008; STEPHENS; RIBEIRO, 

2012; BONADIMAN, 2012; KERN; GRAVINA, 2012; FUCHS, et al., 2012; 

DOUGHERTY, et al., 2015). 

Estratégias que envolvem o pensamento relacional, relações funcionais e 

questões de reversibilidade, flexibilidade e generalização são indicadas para este 

processo e, conforme evidenciado por Beck e Silva (2015), em grande parte, as 

pesquisas remetem-se ao estudo de sequências e combinações como forma de 

desenvolver o pensamento algébrico. 
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Conforme relatam Rodrigues e Pires (2017), a inclusão do pensamento 

algébrico nas orientações curriculares da educação brasileira é recente. O 

mapeamento de teses e dissertações realizado pelos autores permite obter um 

panorama geral das pesquisas realizadas no período de 2008 a 2015. Neste 

levantamento, nota-se a predominância da realização de pesquisas voltadas para a 

formação de professores e de alunos das séries finais do Ensino Fundamental, assim 

como carência de trabalhos sobre a temática no âmbito da educação matemática no 

Brasil. 

Baqueiro (2016), ao mapear as estratégias utilizadas para desenvolver 

habilidades referentes à generalização de padrões no período 2003-2013, conclui que 

essas pesquisas podem ser classificadas em duas vertentes, uma relacionada à 

importância da generalização e uma relacionada à álgebra como modo de pensar, 

destacando a necessidade de que atividades com este cunho estejam presentes 

desde as séries iniciais da educação básica. 

Desta forma, a seguir são apresentadas diferentes estratégias relatadas na 

literatura nacional e internacional para expor um panorama diversificado. É evidente 

que as pesquisas aqui descritas não se constituem no estado da arte do que se 

entende por educação algébrica. No entanto, são relatadas experiências que 

envolvem diferentes perspectivas exploratórias, como o estudo de relações 

funcionais, pensamento relacional, reversibilidade, flexibilidade e generalização, 

realizadas em todas as etapas da educação básica. 

Em um estudo sobre as potencialidades de investigações matemáticas no 

desenvolvimento do pensamento algébrico, Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005) 

destacam o caráter significativo de tarefas exploratório-investigativas para a 

construção de conhecimento em matemática. Este tipo de atividade se diferencia de 

exercícios e problemas por propiciarem uma diversidade de alternativas exploratórias 

e investigativas que facilitam a aprendizagem. Isso é evidenciado na descrição dos 

resultados, onde é mencionado o salto qualitativo entre as ações desenvolvidas pelos 

indivíduos da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa são enquadrados em três fases evolutivas do 

pensamento algébrico. A fase pré-algébrica se constitui no estágio em que o aprendiz 

concebe o símbolo como unidade representacional, mas não o concebe ainda como 

número generalizado ou variável. O momento a partir do qual o aluno concebe o 

conceito de variabilidade presente na descrição de regularidades, fazendo ou não o 
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uso de simbologia algébrica, é denominado como uma fase transitória entre a fase 

pré-algébrica e a terceira fase, do “pensamento algébrico mais desenvolvido”. Esta 

terceira fase é mencionada como um estágio no qual o aluno não só compreende a 

noção de variabilidade e representação algébrica, mas também emergem ações 

operacionais com essas representações. 

Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005) também elencam oito aspectos 

manifestados pelos alunos que caracterizam o pensamento algébrico: 

a) O estabelecimento de relações ou comparações entre padrões geométricos ou 

expressões numéricas; 

b) A percepção e expressão de estruturas aritméticas no contexto de uma situação-

problema; 

c) A produção de mais de um modelo aritmético para a solução de uma mesma 

situação-problema; 

d) A produção de diferentes significados para uma mesma expressão numérica; 

e) A interpretação de uma igualdade como equivalência de duas grandezas ou 

expressões numéricas; 

f) Transformismo de uma expressão aritmética em outra mais simples; 

g) Percepção e expressão de regularidades ou invariâncias; 

h) Desenvolvimento de uma linguagem concisa ou sincopada para se expressar 

matematicamente. 

Carraher, Brizuela e Schliemann (2000), relatam que, em um trabalho com 

crianças do terceiro ano do ensino fundamental na cidade de Boston, explorações 

com situações contextualizadas instigaram o uso de variáveis e relações funcionais. 

Foi possível denotar três tipos de raciocínio envolvidos: 

a) Constatações sobre propriedades numéricas; 

b) Constatações sobre operações e funções; 

c) Uso de simbologia algébrica para descrever relações entre grandezas variáveis. 

Também foi possível verificar que, embora a notação utilizada fosse adequada, 

nem todos os indivíduos participantes da pesquisa compreenderam o caráter 

simbólico de forma plena. Esta observação está relacionada com a ausência de 

algumas competências relacionadas à construção de símbolo, descritas por Arcavi 

(2007), como a atribuição de significado à notação simbólica utilizada, se 

enquadrando na fase de transição descrita por Fiorentini, Fernandes e Cristóvão 

(2005). 
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Canavarro (2007) traça um panorama geral sobre o que consiste o pensamento 

algébrico, relatando aspectos manifestados por estudantes das séries iniciais do 

ensino fundamental português ao resolver uma situação-problema envolvendo 

contagem. Por meio de diferentes esquemas e representações simbólicas, 

conseguiram reproduzir o que a autora denomina como indícios do pensamento 

algébrico. 

Na pesquisa de Canavarro (2007), destaca-se que o foco do pensamento 

algébrico consiste na generalização. Por mais que os alunos não tenham utilizado 

simbologia algébrica propriamente dita, valeram-se de uma forma representacional de 

suas percepções e abstrações. Desta forma, nota-se predominância da primeira etapa 

da educação algébrica descrita por Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005). 

De forma semelhante, Radford (2010), Silva e Savioli (2012) e Fernandes e 

Savioli (2016) expõe dados de pesquisas realizadas com alunos que ainda não tinham 

contato com a notação simbólica. Além da noção de variável, implícita na verbalização 

discente, Radford (2010) destaca que as manifestações discentes durante as 

atividades são compatíveis com a construção histórica da álgebra, caracterizando os 

primeiros aspectos processuais do desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Resultados similares são descritos por Silva e Savioli (2012) e Fernandes e 

Savioli (2016), onde é evidenciado que mesmo sem a utilização de linguagem 

simbólica, os discentes desta idade escolar manifestam construções de pensamento 

relacionadas ao pensamento algébrico. 

Matos e Ponte (2008) utilizam o estudo de relações funcionais para a promoção 

do pensamento algébrico com alunos do oitavo ano em Portugal. A proposta é 

baseada na identificação e descrição de padrões regularidades em sequências, 

contemplando generalização e análise de tabelas e gráficos. Na análise de casos 

particulares de indivíduos participantes da pesquisa, constata-se a eficácia da 

abordagem, por mudar a concepção discente sobre o sentido de símbolo. No entanto, 

reforçam que, o processo de construção de conhecimentos referentes à álgebra é um 

processo lento, não limitado a apenas um ano da grade escolar. Neste estudo estão 

presentes as três etapas da educação algébrica descritas por Fiorentini, Fernandes e 

Cristóvão (2005). 

Sob o enfoque da engenharia didática, Kern (2008) apresenta dados de uma 

pesquisa realizada com alunos do sexto ano do ensino fundamental, idealizada na 

perspectiva do uso de relações funcionais e modelagem matemática. A proposta visou 
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evidenciar a necessidade da generalização e utilização da simbologia algébrica. Neste 

trabalho foi utilizado o software “Árvores Algébricas” para a construção do conceito de 

função. Além de possibilitar a construção de expressões algébricas, também é 

possível obter representações gráficas no plano cartesiano. Após a realização da 

sequência didática proposta, Kern (2008) constatou que houve avanços significativos 

com relação ao uso de linguagem algébrica ao migrarem de representações de 

natureza aritmética para uma forma generalizada. 

Bonadiman (2012) buscou explorar aspectos relacionados à atribuição de 

significado às expressões algébricas com alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental. Conforme relata a autora, é comum que os alunos reproduzam a 

álgebra de maneira mecânica e descontextualizada. Por esta razão, sua pesquisa 

consistiu na construção de conceitos concomitantemente com a atribuição de 

significados de forma contextualizada. 

A pesquisa de Bonadiman (2012) aborda um aspecto importante da educação 

algébrica, que é justificar a importância da simbologia. A sistematização de um núcleo 

de saberes a respeito de um determinando tópico de álgebra certamente fará mais 

sentido ao aluno se sua utilidade prática for evidenciada. Além disso, segundo a autora 

A propósito, pensa-se que seja muito útil, para o ensino da álgebra, o 

professor tentar descobrir que relações os alunos constroem durante o 

processo de produção de significados. Isso significa dizer que, mais do que 

selecionar atividades que podem potencialmente envolver pensamento 

algébrico, para o professor torna-se importante identificar os significados 

atribuídos pelos alunos para tais atividades, em especial os que divergem dos 

oficiais. E, não tratar tais significados como erros, mas como uma 

oportunidade de perceber de que forma o aluno está pensando sobre álgebra 

(BONADIMAN, 2012, p. 102). 

Com isso, Bonadiman (2012) fez uso de atividades que evidenciassem a 

necessidade da utilização de um conhecimento que procedimentos aritméticos não 

seriam capazes de descrever para, em seguida, abordar aspectos relacionados à 

operacionalidade de expressões algébricas. 

A proposta de Scheller, Bonotto e Viali (2016) é baseada em atividades com o 

enfoque na modelagem matemática. A proposta diferencia-se das anteriores por 

apresentar situações efetivamente reais, oportunizando a contextualização 

significativa. Os resultados demonstram que atividades com o enfoque da modelagem 
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matemática possibilitam que o aluno vivencie o pensamento algébrico, contemplando 

o uso de diferentes representações semióticas além de propiciar o desenvolvimento 

do pensamento funcional, habilidade relacionada ao conceito de função. 

Embora a proposta tenha obtido resultados significativos, as autoras frisam que 

o papel do professor na condução das atividades envolvendo modelagem matemática 

é essencial para o sucesso, uma vez que a atividade de generalização pode ser lenta. 

Além das perspectivas anteriormente citadas, diversas propostas apresentam 

o uso de tecnologias digitais como recurso de ensino auxiliar para o desenvolvimento 

do pensamento algébrico, como o uso de planilhas eletrônicas, objetos de 

aprendizagem e softwares de autoria. Nestes casos, o papel das tecnologias tem o 

papel de auxiliar no processamento de cálculo, verificação de padrões observados e 

“contextualizações virtuais” de caráter lúdico. Apesar de apresentarem resultados e 

propostas relevantes para o desenvolvimento do pensamento algébrico, pouco se 

diferem das experiências aqui relatadas, razão pela qual não foram detalhadas nesta 

síntese. 

Dentre os trabalhos baseados na perspectiva construcionista, elencamos o 

trabalho de Ventorini (2015), já citado no capítulo 3. O estudo trata de uma habilidade 

específica referente ao pensamento algébrico, que é o uso de relações funcionais. Por 

meio do uso da programação visual, foram explorados os conceitos de variável, 

domínio, imagem e função inversa por meio de recursos presentes na ferramenta 

Scratch. 

Os resultados de Ventorini (2015) destacam a importância do protagonismo 

discente, decorrente da prática construcionista. Além disso, ao optar pela utilização 

do software Scratch, possibilita que os alunos tenham contato com a álgebra 

contextualizada, face à necessidade de usar variáveis combinadas com comandos 

lógicos para executar cálculos recursivamente. 

No entanto, apesar de o pensamento algébrico, ou raciocínio algébrico, ser uma 

habilidade fundamental que deve ser desenvolvida ao longo da educação básica, há 

necessidade de ampliação de pesquisas sobre o desenvolvimento desta habilidade, 

pois são escassos os estudos sobre o tema. Mesmo em países onde o sistema 

educacional é tido como referência internacional, como a Noruega, é comum o baixo 

desempenho discente no trabalho com a álgebra (PEDERSEN, 2015). 

Embora escassas, se comparadas ao quantitativo de produções acadêmicas 

referentes a outras áreas da educação matemática, os trabalhos aqui elencados 
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apresentam importantes contribuições no sentido de tentar definir componentes que 

permeiam o processo de desenvolvimento do pensamento algébrico. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Conforme descrito no capítulo introdutório, esta pesquisa foi idealizada com o 

intuito de contemplar uma demanda educacional proveniente da prática 

construcionista, com uso de uma linguagem de programação visual para favorecer a 

manifestação do pensamento algébrico. Desta forma, neste capítulo é feito o 

delineamento metodológico que corresponda às características desta temática, para 

o qual foram consideradas as particularidades da prática pedagógica mediada por 

tecnologias digitais sob a perspectiva do construcionismo e aspectos relacionados ao 

pensamento algébrico. 

Ao optar pelo uso de um contexto envolvendo uma linguagem de programação 

visual, vislumbra-se um ambiente de aprendizagem com a possibilidade de aproveitar 

o potencial da aprendizagem ativa como caminho para explorar as componentes 

referentes à construção de símbolo, descritas por Arcavi (2007). 

Conforme indicado por Valente et al. (2017), há elementos comuns entre o 

“pensar computacionalmente” e o “pensar algebricamente” e como destacado no 

referencial teórico exposto no Capítulo 3, também há elementos comuns entre a 

prática construcionista e o pensamento computacional, pois contemplam abstração e 

sistematização para descrever processos. Desta forma, a diretriz desse estudo foi 

baseada na possibilidade de que a combinação de aspectos relacionados a essas 

perspectivas possam estimular manifestações do pensamento algébrico discente. 

Além disso, a combinação de saberes das três práticas agregam um dinamismo 

singular ao uso das tecnologias digitais destacado por Borba e Penteado (2015) e 

Ventorini (2015), que são a experimentação e a simulação, no sentido de proporcionar 

a validação das ideias construídas e a reflexão, no que diz respeito a possíveis 

correções na simbologia utilizada. Desta forma, esta perspectiva se enquadrada na 

defendida por Lins (1992), Radford (2011) e Almeida (2016), que é a intencionalidade 

do pensar algebricamente, ou seja, o pensamento algébrico deve emergir em um 

contexto por interesse discente. 

Corroborando com a proposta de pesquisa aqui delineada, conforme destacado 

no capítulo 3, na proposta preliminar da BNCC para o Ensino Médio, indica-se que o 

aluno deve utilizar conceitos e estratégias não apenas para resolver problemas, mas 

também trabalhar modelos matemáticos e desenvolver o pensamento computacional 
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(BRASIL, 2018). Destaca-se também a necessidade de abordagens que contemplem 

situações contextualizadas, preferencialmente relacionadas a problemas reais. 

Isso fica claro ao se propor que dentre as habilidades relacionadas às 

competências específicas referentes às diferentes representações matemática, 

inclua-se a necessidade de o aluno “Utilizar os conceitos básicos de uma linguagem 

de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou 

matemática.” (BRASIL, 2018, p. 531). 

Por fim, conforme delineado no referencial teórico adotado nesta pesquisa, a 

justificativa de optar pela utilização da ferramenta App Inventor para analisar 

manifestações do pensamento algébrico consiste na relação existente entre 

programação, álgebra e linguagem. Isso é justificado pela perspectiva de Papert 

(1998), na qual a linguagem de programação é definida como o meio pelo qual ocorre 

a comunicação humano-máquina, de forma que ambos compreendam. Similarmente, 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) definem que há uma relação entre pensamento e 

linguagem simbólica, de forma que a notação simbólica é uma forma de expressar o 

pensamento abstrato. 

Desta forma, a atividade de programar envolvendo a descrição de contextos 

com relações numéricas contempla a interseção entre essas duas perspectivas, de 

forma que é possível supor que ao usar a programação visual para descrever um 

algoritmo, o aluno fará uso de habilidades relacionadas ao pensamento algébrico, no 

sentido de que manipulações espontâneas de blocos de programação visual serão o 

meio pelo qual ele fará a comunicação de suas ideias com a máquina. 

Com isso, supõe-se também que é possível identificar quais são as 

manifestações do pensamento algébrico que emergem com maior frequência e de 

forma espontânea em um ambiente em que as atividades sejam idealizadas para 

estimular o ciclo construcionista, pois, segundo Maltempi (2005a) o construcionismo 

possibilita que o professor analise e compreenda o processo de construção de 

significados discente. 

Por se tratar de uma pesquisa que será realizada no ambiente escolar, 

correspondendo a uma demanda referente à sistematização de conhecimentos para 

melhorias no processo de aprendizagem de conceitos algébricos, trata-se de uma 

investigação em que o ambiente de pesquisa será a principal fonte de dados, com o 

objetivo de analisar, compreender e descrever o fenômeno observado. Devido a isso 

e por contemplar aspectos relacionados à prática docente mediada por tecnologias 
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digitais, visando à aquisição de conhecimentos para aplicação em um contexto 

específico, caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada (GIL, 2010). 

O pensamento algébrico pode ser manifestado de diferentes formas, e isso 

decorre de diferentes aspectos presentes na formação e desenvolvimento discente, 

razão pela qual quantificá-lo não é uma forma representativa relevante para o escopo 

desta pesquisa. Devido a isso, a abordagem do problema dessa pesquisa foi efetuada 

de forma qualitativa, cujos aspectos essenciais são a apropriabilidade de teorias e 

métodos, a diversidade de perspectiva dos participantes da pesquisa, a reflexividade 

tanto do pesquisador quanto da pesquisa e variedade de abordagens e métodos de 

pesquisa (FLICK, 2009). 

Além disso, segundo Bogdan e Biklen (2013), as características da pesquisa 

qualitativa no contexto educativo contemplam também a ênfase no processo em 

relação ao produto, a predominância do aspecto descritivo na etapa de coleta de 

dados e a importância do significado pessoal dos sujeitos da pesquisa. O contexto 

educativo no qual foi realizada esta pesquisa é complexo devido à pluralidade de 

significados que as ações dos sujeitos podem representar, o que implicou o uso de 

uma abordagem metodológica que possibilitasse a valorização desses aspectos, uma 

vez que as produções discentes no contexto da abordagem construcionista têm 

caráter heterogêneo, devido à multiplicidade de formas de descrição, interpretação e 

representação de uma mesma situação. 

Como o foco deste estudo é explorar relações entre a prática construcionista 

mediada pelo software App Inventor e a manifestação do pensamento algébrico e por 

se tratar de uma análise de dados provenientes da abstração discente e de suas 

percepções acerca de processos descritivos de ações, essa pesquisa assume o 

caráter interpretativo, uma vez que a análise dos dados não se limita apenas a 

aspectos descritivos, mas busca compreender as diferentes formas de manifestação 

do pensamento abstrato. 

Portanto, nesta pesquisa vale-se da perspectiva de Lüdke e André (1986), no 

sentido de que o conceito de causalidade abre espaço para a multiplicidade de 

variáveis que influenciam os cenários educativos, de forma que o isolamento de uma 

ou mais variáveis não necessariamente auxilia na compreensão geral do fenômeno 

investigado. 

Em resumo, os aspectos considerados para o delineamento desta pesquisa 

foram baseados nas características dos ambientes construcionistas, que contemplam 
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o ato de projetar e o ato de aprender, além de possibilitar a explicitação de ideias, o 

que favorece a construção de conhecimentos (MALTEMPI, 2005a).  

Considerando este contexto, nas seções a seguir são detalhadas as 

características da população investigada, as etapas do estudo, os instrumentos de 

coleta de dados e a metodologia de análise. Também é apresentada a proposta de 

produção técnica decorrente desta pesquisa, estruturada com o intuito de subsidiar a 

estruturação de ambientes de aprendizagem que potencializem o uso de linguagens 

de programação em atividades educativas no âmbito da educação matemática, em 

especial, no que diz respeito à contextualização do uso da álgebra. 

5.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

Este estudo foi realizado com alunos ingressantes dos cursos técnicos de nível 

médio do Instituto Federal do Paraná, da unidade localizada na cidade de Irati. Esta 

escolha foi justificada pela distribuição heterogênea dos sujeitos da pesquisa, por 

serem oriundos de diferentes realidades, tanto de escolas públicas quanto de escolas 

particulares. Desta forma, o conjunto de indivíduos participantes da pesquisa é 

formado por indivíduos com idade de 14 e 15 anos. 

A participação na pesquisa foi de caráter voluntário, ou seja, os 160 alunos 

ingressantes nos cursos técnicos da instituição no ano de 2019 foram consultados 

sobre interesse e disponibilidade para participação nas atividades relacionadas à 

pesquisa. Este processo foi realizado mediante manifestação com instrumentos legais 

de consentimento, seguindo as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o que determinou efetivamente o 

tamanho da amostra pesquisada. 

O levantamento inicial sobre disponibilidade para participação nas atividades 

de pesquisa resultou no conjunto de vinte e dois alunos, sendo quatorze alunos do 

período matutino e oito do período vespertino. Desse quantitativo apenas dezessete 

participaram efetivamente das atividades onde foi realizada a coleta de dados. No 

entanto, nem todos os alunos estiveram presentes em todos os encontros. 

Por se tratar de uma prática na qual os participantes da pesquisa participaram 

mediante livre consentimento, de cunho não obrigatório, as atividades envolvendo o 

desenvolvimento de aplicativos foi realizada no contraturno escolar. 
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5.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Conforme relatado no capítulo introdutório, a ferramenta de desenvolvimento 

utilizada nessa pesquisa foi a plataforma App Inventor, com a qual é possível 

desenvolver aplicativos para dispositivos móveis com o sistema Android por meio de 

programação visual. Esta escolha se justifica pela rica biblioteca de comandos de 

matemática presentes na plataforma de desenvolvimento. Com isso, buscou-se 

investigar a viabilidade dos alunos inter-relacionarem a álgebra e os comandos de 

programação para resolver as atividades propostas de forma espontânea. 

O papel do computador na abordagem construcionista é de interação do aluno 

com o objeto de aprendizagem, permitindo que o aluno construa conhecimento 

mediante desafios e explorações envolvendo diferentes saberes (CAMPOS, 2013). 

Remetendo-se ao princípio do construcionismo, no qual a interação do aluno com o 

computador deve gerar uma ação concreta e resultando em um produto palpável, a 

utilização do App Inventor possui o diferencial de contemplar não apenas o 

computador, mas também o uso de dispositivos móveis (tablets e smartphones). 

No entanto, os dispositivos móveis não têm papel secundário no processo de 

desenvolvimento de aplicativos, pois são utilizados como ferramenta auxiliar para 

testes de execução e depuração das ações programadas pelo usuário, uma etapa 

relevante no processo de construção de conhecimento na prática construcionista. A 

visualização do que está sendo desenvolvido pelo aluno é efetuada por meio do uso 

de um emulador presente em um dispositivo móvel. 

O diferencial do uso do App Inventor é a possibilidade de estruturação de 

aplicativos de execução de cálculos, pois a galeria de opções do software contempla 

uma biblioteca com comandos relacionados a diferentes tipos de operações 

numéricas, conforme ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4 - Biblioteca de comandos referentes à matemática no App Inventor 

 
Fonte: Autoria Própria 

O uso de programação visual consiste na estruturação de comandos via 

combinação de blocos com encaixe semelhante ao de peças de quebra-cabeça 

(WOLBER et al., 2011). Determinados componentes de entrada de dados podem ser 

renomeados, o que viabiliza o uso de simbologia algébrica em sua forma pura, 

conforme indicado na Figura 5, onde é representado um comando no qual, ao 

pressionar um botão, o campo de texto “x” receberá o valor “a+b”. 

Figura 5 - Exemplo de comando estruturado com programação visual 

 

Fonte: Autoria Própria 

O processo educativo mediado por tecnologias digitais requer um ambiente 

onde o acesso ao computador seja facilitado. Essa pesquisa, que contemplou também 

o uso de dispositivos móveis com conexão Wi-fi para emulação dos aplicativos 

desenvolvidos, demandou uma infraestrutura específica, que possibilitasse o trabalho 

de depuração sem interrupções advindas de falhas referentes à conexão de internet. 

Dessa forma, as atividades foram desenvolvidas nos laboratórios de informática 

do Campus Irati do IFPR, pelo fato de existir ambiente adequado para a realização da 

proposta e facilitar o acesso aos participantes da pesquisa. 

A coleta dos dados analisados nesse estudo decorre de um ambiente de 

aprendizagem delineado em duas etapas. A primeira etapa consistiu em um minicurso 
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com caráter formativo e exploratório sobre o uso da plataforma App Inventor. Para que 

a coleta de dados não fosse prejudicada por conta de dificuldades referentes à 

utilização da ferramenta App Inventor, proporcionou-se o primeiro contato discente 

com a ferramenta por meio de um minicurso instrucional de curta duração, realizado 

em três encontros. 

Nesses encontros foram abordadas funcionalidades dos componentes para 

estruturação de aplicativos e formas de estruturação de comandos com programação 

visual, com base em atividades propostas por Wolber et al. (2011), conforme descrito 

a seguir: 

a) Aplicativo Hello Purr (WOLBER et al., 2011, p. 1); 

b) Aplicativo PaintPot  (WOLBER et al., 2011, p. 19); 

c) Aplicativo Molemash  (WOLBER et al., 2011, p. 38); 

d) Adaptação do aplicativo Paris Map Tour  (WOLBER et.al 2011, p. 89), com uso de 

pontos turísticos do Brasil. 

Por se tratar do primeiro contato discente com a ferramenta App Inventor, foram 

abordadas as formas de utilização dos componentes básicos necessários para a 

construção de aplicativos de execução de cálculos, transição entre telas do aplicativo, 

formatação do layout e conexão com dispositivos móveis para a realização de testes 

de depuração. 

Também foi efetuada a estruturação de um aplicativo com o qual é possível 

somar, subtrair, dividir ou multiplicar dois números reais, com o intuito de apresentar 

a biblioteca de comandos de matemática aos participantes da pesquisa. 

A segunda etapa, na qual foi realizada a coleta de dados, decorreu da 

realização das atividades 1 a 5, efetuadas posteriormente ao minicurso, dispostas em 

cinco encontros presenciais, sendo uma atividade em cada encontro, conforme o 

Apêndice A. 

Conforme destacado no referencial teórico, na prática construcionista o 

professor deve subsidiar elementos para que o ciclo de descrição-execução-

depuração-reflexão não seja interrompido. Em consequência disso, as propostas de 

atividades de desenvolvimento de aplicativos foram idealizadas com o intuito de 

estimular o processo depuratório, considerando que o uso da linguagem de 

programação visual possibilita experimentação sem que um processo de codificação 

seja reiniciado. 
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As atividades 1 a 5 foram estruturadas pelo pesquisador, considerando os 

níveis de algebrização descritos por Godino et al. (2014) e os pilares do “pensar 

computacionalmente” descritos por Csizmadia et al. (2015). Justifica-se pela 

necessidade de idealizar situações-problema que contemplem conhecimentos 

matemáticos abordados nas séries finais do Ensino Fundamental, de forma que o ciclo 

construcionista fosse contínuo e não fosse impactado pela ausência de 

conhecimentos matemáticos desconhecidos pelos participantes da pesquisa. 

Outro fator considerado para estruturar as atividades foi o formato aberto para 

apresentar estratégias de resolução, para que o aluno exercitasse a prática da 

generalização de forma espontânea, contemplando aspectos indicados por Borba e 

Penteado (2015). 

Considerando o período de permanência dos alunos na instituição e também o 

fato de que a heterogeneidade dos participantes da pesquisa e de suas formas de 

pensar influencia no tempo individual para o desenvolvimento dos aplicativos, 

estipulou-se o tempo máximo de 3 horas para conclusão de cada atividade. 

As atividades propostas foram realizadas de forma individual, conforme 

descrição a seguir: 

a) Atividade 1: desenvolvimento de aplicativo relacionado à conversões cambiais. 

Propôs-se o desenvolvimento de um aplicativo com o qual fosse possível 

converter moedas com base em taxas cambiais. Justifica-se pela possibilidade dos 

alunos utilizarem o raciocínio funcional ou o raciocínio proporcional para solucionar o 

problema. 

b) Atividade 2: desenvolvimento de um aplicativo com o qual seja possível calcular 

acréscimos e decréscimos percentuais em valores monetários, com o intuito de 

calcular o valor do lucro e de descontos em operações de compra e venda. 

Esta proposta é justificada pelo fato de que normalmente o cálculo de 

porcentagem é sistematizado por meio de proporcionalidade, com a utilização da 

igualdade entre os produtos dos meios e dos extremos de uma proporção (regra de 

três simples). No entanto, ao descrever o algoritmo do cálculo de porcentagem, o 

aluno pode ter uma visão ampliada sobre a temática e sobre as relações entre os 

valores necessários para efetuar o cálculo. Nesta atividade, esperava-se que os 

alunos descrevessem a solução do problema por meio do uso de relações funcionais. 

c) Atividade 3: desenvolvimento de um aplicativo para análise do uso de etanol e 

gasolina 
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Foi proposto o desenvolvimento de um aplicativo baseado em uma regra 

informal amplamente disseminada entre os usuários de veículos do tipo flex, ou seja, 

veículos que podem ser abastecidos tanto com etanol quanto com gasolina. Essa 

regra consiste em analisar se o valor do litro do etanol é inferior ou superior a 70% do 

valor do litro da gasolina (BRASIL, 2013). 

O intuito desta atividade foi verificar se os alunos conseguiriam sistematizar o 

processo por meio do uso de desigualdades e, eventualmente, de estruturas 

condicionais. Esta atividade pode ser permeada por estratégias referentes ao 

pensamento computacional, já que há três possibilidades na comparação entre os 

valores dos combustíveis. 

d) Atividade 4: Desenvolvimento de aplicativo para comparação de preços de 

produtos 

Neste encontro os participantes da pesquisa desenvolveram um aplicativo com 

o qual deveria ser possível obter a análise de preços de produtos, com o intuito de 

definir qual tem o menor custo por unidade. Por exemplo, o aplicativo deveria definir 

se é mais vantajoso comprar um produto cuja embalagem contém 300 gramas com 

custo de R$ 2,75 ou comprar um com conteúdo de 1300 gramas com custo de R$ 

10,50. 

Para esta atividade, esperava-se a utilização de combinações de relações 

funcionais, proporcionalidade e condicionais. 

e) Atividade 5: Desenvolvimento de aplicativo para resolução de equações do 

primeiro grau do tipo ax+b=c 

Neste encontro foi proposto o desenvolvimento de um aplicativo com o qual 

fosse possível resolver equações do primeiro grau do tipo ax+b=c. A decomposição 

do processo de resolução exige uma análise de como os valores a, b e c se inter-

relacionam para se obter o valor de x. 

Justifica-se pela possibilidade de verificar se o processo de resolução de 

equações de primeiro grau, foco de estudo nas séries finais do ensino fundamental, 

foi assimilado de forma significativa ou mecânica. Embora o processo analítico seja 

simples de ser realizado, é comum que os educandos apenas reproduzam passos de 

forma mecânica. 

As atividades 2, 3 e 4 foram estruturadas de forma que demandassem uma 

característica específica do pensamento computacional descrita por Wing (2006), que 
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é a divisão de um problema em unidades menores, analisando cada caso em 

particular, para solucionar o problema de forma integral. 

A priori, cogitou-se que o processo de desenvolvimento de aplicativos poderia 

demandar registros escritos auxiliares, como apoio na elaboração do conjunto de 

códigos que estruturam os cálculos a serem executadas pelo aplicativo. Dessa forma, 

o objeto de análise desta pesquisa consiste no conjunto dos eventuais registros 

escritos e códigos dos aplicativos desenvolvidos na fase de coleta de dados. 

Como o contexto de desenvolvimento de aplicativos foi realizado em um 

ambiente com conexão à internet, é razoável supor que o processo tenha sido 

influenciado por outros elementos. Existia a possibilidade de que os participantes da 

pesquisa optassem pela busca de informações complementares em vídeos e tutoriais 

disponíveis na rede mundial de computadores. 

Essas interferências poderiam ser benéficas ou negativas para o processo de 

coleta de dados, implicando inclusive no descarte de soluções que se constituíssem 

meramente em reproduções oriundas de outras fontes, razão pela qual foi utilizado 

um software de captura de tela no formato de vídeo para posterior análise quanto à 

eventual influência nas soluções apresentadas pelos alunos. 

Dessa forma, os instrumentos de coleta referente à produção discente foram 

os seguintes: 

a) Filmagem das ações executadas na tela do computador durante o processo de 

criação dos aplicativos desenvolvidos pelos participantes da pesquisa. Para isso, 

foram utilizados os softwares de captura de tela aTube Catcher e Simple Screen 

Recorder; 

b) Coleta de registros escritos eventualmente criados pelos participantes da pesquisa 

durante o desenvolvimento das propostas de aplicativos. Esses dados foram 

coletados por meio do formulário contendo as instruções de cada atividade; 

c) Coleta dos arquivos com extensão “.aia” desenvolvidos no App Inventor, contendo 

a codificação construída pelos participantes da pesquisa, com o intuito de analisar 

manifestações do pensamento algébrico na estruturação dos códigos relacionados 

à execução de cálculos. 

Ressalte-se que a captura de tela no formato de vídeo foi realizada com caráter 

preventivo, com o intuito de atestar a fidedignidade dos dados coletados. Após análise 
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de todas as gravações, contatou-se que os alunos utilizaram acesso à internet apenas 

como fonte de pesquisa para dados complementares, como cotação de moedas, de 

forma que não foi necessário descartar material coletado por conta de reprodução 

oriunda de outras fontes. 

5.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO SEGUNDO BARDIN (2011) 

Segundo Lüdke e André (1986), os documentos se constituem em um 

instrumento que podem facilitar a obtenção de evidências que fundamentam 

asserções do pesquisador, além de se constituírem em uma forma natural de 

informação de um determinado contexto. Desta forma, os dados documentais 

decorrentes da pesquisa (registros escritos dos alunos e os códigos de programação 

dos aplicativos desenvolvidos) foram analisados por meio da análise de conteúdo, 

com base em Bardin (2011). 

Bardin (2011, p. 48) define a análise de conteúdo como sendo 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/percepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 

No processo de desenvolvimento de aplicativos, os sistemas de códigos 

utilizados pelo usuário se constituem no meio de comunicação entre usuário e 

máquina, ou seja, são a linguagem com a qual o ser humano se comunica com a 

máquina. Desta forma, o uso da análise de conteúdo nesta pesquisa é justificado pela 

necessidade de analisar aspectos presentes na comunicação entre máquina e ser 

humano por meio de uma simbologia específica. 

Segundo Bardin (2011), o processo de análise de conteúdo demanda três 

fases. A primeira, denominada pré-análise, consiste na organização do material com 

o objetivo de sistematizar e operacionalizar os aspectos gerais. Nessa etapa, ocorre 

a “leitura flutuante” dos documentos, a escolha dos documentos e a formulação de 

hipóteses e objetivos. 

É na pré-análise que são escolhidos os documentos que serão submetidos aos 

procedimentos analíticos e este processo deve ser baseado nas regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, de forma que: 
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a) Nenhum documento deve ser descartado para a análise (exaustividade); 

b) Se realizada uma amostragem dos documentos, a amostra deve efetivamente 

representar o universo pesquisado (representatividade); 

c) Os dados devem ser referentes ao mesmo conteúdo, obtidos de forma semelhante 

(homogeneidade); 

d) Os documentos devem ser adaptados à pesquisa (pertinência). 

Durante a pré-análise dos dados podem ser definidas as hipóteses e objetivos 

da pesquisa. Entretanto, não é obrigatório que as hipóteses sejam emergentes do 

corpus documental. 

Por fim, é imprescindível delimitar os índices e indicadores referentes à análise. 

Os índices se referem à caracterização de aspectos relacionados a uma determinada 

temática e os indicadores são definidos com base em recortes precisos nos 

documentos que serão analisados. 

A segunda etapa da análise de conteúdo se refere à exploração do material, no 

sentido de decompô-lo e codificá-lo com base nas regras formuladas. Por fim, na 

terceira fase, é realizado o tratamento dos resultados, a inferência e sua interpretação. 

Segundo Bardin (2011), este tratamento deve ser efetuado de forma que se atribua 

significado aos resultados da etapa anterior. 

Para isso, é necessário ter em mente as motivações que implicam a análise, 

para que seja possível saber como analisar. Desta forma, o processo de codificação 

do material consiste em transformar o conteúdo, de forma que se obtenha uma forma 

representativa de seu teor. 

Segundo Bardin (2011), o processo de organização da codificação é composto 

por três etapas. Inicialmente, identificam-se as unidades de registro, que são as 

unidades de significado consideradas como unidade base da análise da comunicação. 

A segunda etapa do processo de codificação consiste na escolha do método de 

contagem, por meio do qual é possível estabelecer indicadores de sentido. Por fim, a 

terceira etapa da codificação diz respeito à categorização propriamente dita, ou seja, 

a escolha das categorias de análise. Essa etapa consiste em organizar os dados por 

diferenciação. 

Embora existam diferentes aspectos passíveis de categorização, Bardin (2011) 

ressalta que uma categorização adequada é caracterizada pelos seguintes aspectos: 
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a) Exclusão mútua: a exclusão mútua implica que cada elemento não pode estar em 

outras categorias, ou seja, a categorização é baseada em aspectos mutuamente 

exclusivos, de forma a eliminar ambiguidades; 

b) Homogeneidade: a organização dos dados deve ser baseada em um único 

princípio de classificação, de forma que as categorias não sejam amplas demais, 

ou seja, não devem contemplar elementos demasiadamente distintos; 

c) Pertinência: aspecto relacionado à adaptação das categorias ao quadro teórico 

pertinente à análise, de forma que represente, efetivamente, as intenções da 

investigação; 

d) Objetividade e a fidelidade: refere-se à eliminação de distorções relacionadas à 

subjetividade dos codificadores. Em resumo, trata-se da definição precisa de 

variáveis que determinam a entrada de um elemento em uma categoria, 

eliminando a subjetividade na classificação. É o que garante a replicação da 

pesquisa, já que por não ser uma classificação subjetiva, é passível de ser 

efetuada por outros pesquisadores; 

e) Produtividade: aspecto relacionado à consistência dos resultados obtidos, no que 

diz respeito às hipóteses, índices de referências e dados exatos. 

Além das categorias de interesse, é possível que nos documentos existam 

elementos que não se encaixem em nenhuma delas. Para isso, é comum utilizar uma 

categoria residual, em geral denominada como “outros” (CARLOMAGNO, ROCHA, 

2016). No entanto, essa classe não deve se contrapor às demais em quantidade de 

elementos, pois se isso acontecer, é um forte indício de que as categorias utilizadas 

não sejam adequadas à análise proposta. 

A diretriz que norteou a leitura e exploração dos dados coletados é a 

possibilidade de que atividades educacionais de desenvolvimento de aplicativos com 

o software App Inventor favoreçam a manifestação do pensamento algébrico, por 

propiciarem um ambiente de aprendizagem onde é necessário mobilizar diferentes 

formas de representação simbólica. 

Um aspecto especial que a prática construcionista propicia é que a ação 

executada pelo computador não consiste apenas na ideia de representação do 

conhecimento do aluno, mas ilustra a forma como o aluno raciocina, possibilitando 

que o professor possa analisar o processo de construção de significados e melhor 

compreendê-lo (MALTEMPI, 2005b). 
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O pensamento algébrico pode ser manifestado de diferentes formas e níveis de 

complexidade. No contexto no qual esta pesquisa foi realizada isso foi potencializado, 

devido à pluralidade de aspectos subjacentes presentes no contexto construcionista. 

Não se objetivou, portanto, quantificar o nível de abstração manifestado pelos 

discentes, mas analisar e interpretar se foi manifestado e quais elementos indicam 

sua manifestação. 

Dessa forma, apesar da análise de conteúdo ser uma metodologia de caráter 

quantitativo de tratamento de dados, na operacionalização da análise dos dados 

buscou-se analisar evidências de manifestações do pensamento algébrico discente, 

predominando a análise sobre os aspectos qualitativos das soluções apresentadas 

pelos participantes da pesquisa. 

5.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS 

Segundo Bardin (2011), a pré-análise é a fase inicial da análise de conteúdo. 

Dessa forma, considerando as recomendações da autora, a “leitura flutuante” 

consistiu na análise preliminar dos conjuntos de blocos estruturados com 

programação visual e dos registros efetuados nos formulários auxiliares que 

continham as orientações sobre cada atividade. 

Ao realizar esse procedimento, constatou-se que nenhum participante da 

pesquisa fez uso do formulário para estruturar algoritmos de resolução de forma 

completa. O documento foi utilizado apenas como esboço de estratégias, layouts e 

cálculos utilizados como base para estruturar os aplicativos. Por essa razão, optou-se 

por não utilizá-los como parte do corpus documental a ser analisado, pois não se 

enquadra no princípio de pertinência descrito por Bardin (2011), ou seja, não se 

enquadra no escopo da pesquisa. Entretanto, os poucos registros efetuados nesses 

formulários auxiliam a compreender melhor o fenômeno observado. 

Na pré-análise dos dados coletados, buscou-se identificar elementos presentes 

na estruturação de códigos de execução de cálculos que caracterizassem 

manifestações do pensamento algébrico segundo o referencial teórico adotado. 

Conforme mencionado no referencial teórico, na literatura não há uma definição 

precisa do que é pensamento algébrico. São inúmeros os aspectos presentes na 

literatura que indicam a manifestação deste tipo de pensamento, devido à 
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multiplicidade de formas distintas do aluno sistematizar seu raciocínio. Entretanto, no 

ambiente de aprendizagem sob o qual foi realizada a pesquisa predomina a abstração 

na estruturação de códigos referente a cálculos. 

Utilizou-se a perspectiva de Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) para referenciar 

os índices indicadores de manifestações do pensamento algébrico, ao se considerar 

que a linguagem simbólica tem o papel de constituição do pensamento abstrato. Por 

essa razão, os registros de natureza simbólica presentes na operacionalização dos 

processos de cálculo serão considerados como elemento característico de 

manifestação do pensamento algébrico. Com isso, parte-se do pressuposto que a 

manifestação do pensamento algébrico não implica o uso de símbolos algébricos 

formais, mas o uso de uma forma representacional que tenha sentido simbólico. 

Considerando as particularidades da análise de conteúdo, a codificação dos 

resultados é apresentada no Quadro 2, de forma que a característica corresponde às 

categorias e o estilo de notação utilizada corresponde às subcategorias. 

Quadro 2 - Codificação das formas representacionais presentes na estruturação de códigos 

relacionados à execução de cálculos com base na análise de conteúdo segundo Bardin (2011) 

Característica Estilo de notação utilizada 

Simbólica 
Notação algébrica simbólica 

Notação algébrica retórica 

Não simbólica Notação do software 

Fonte: Autoria Própria 

Os estilos de representação presentes no Quadro 2 são diferenciados pela 

presença ou ausência de notação representacional que foi utilizada de forma 

espontânea pelo aluno. Os aspectos que delimitam cada um dos estilos de linguagem 

apresentados na estruturação dos algoritmos de execução de cálculos são detalhados 

a seguir: 

a) Notação algébrica simbólica: uso de notações algébricas formais no formato de 

letras ou alfanumérico, utilizadas para designar um valor numérico em um 

algoritmo de execução de cálculos, como por exemplo, o símbolo “x”, a notação 

“v1”, etc; 

b) Notação algébrica retórica: uso de palavras ou expressões que traduzem o 

significado do elemento utilizado na estruturação do algoritmo; 
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c) Notação do software: ausência de modificação na sintaxe nativa do App Inventor, 

caracterizando indiferença quanto ao uso de uma forma representacional própria. 

Desta forma, note-se que: 

a) As classes são mutuamente exclusivas, ou seja, a classificação das unidades de 

registro é definida de forma que aspectos diferentes definem estilos de 

representações simbólicas distintas; 

b) A homogeneidade é garantida, com base na escolha de um único princípio para a 

classificação (o estilo de linguagem utilizada); 

c) A codificação é pertinente ao quadro teórico definido para a pesquisa, que é 

relacionado às manifestações do pensamento algébrico com base na literatura; 

d) A objetividade e fidelidade são definidas pela precisão na indicação da variável 

que foi utilizada para classificar os dados; 

e) A priori, a classificação é consistente no que diz respeito à diretriz da pesquisa, 

pois das três formas representacionais presentes no corpus documental, três delas 

são relacionadas ao que se caracteriza como manifestação de pensamento 

algébrico por Fiorentini, Miorim e Miguel (1993). 

Os conjuntos de blocos relacionados à execução de cálculos foram definidos 

como unidades de registro. Cada conjunto de blocos estruturado no App Inventor 

representa a indicação de um ou mais comandos correlatos, ou seja, é um conjunto 

de instruções ordenadas pelo programador, por meio de programação visual. 

Vale ressaltar que dentre os conjuntos de blocos de cada aplicativo, são os 

blocos relacionados diretamente à solução do problema que fazem parte do escopo 

desta pesquisa, ou seja, são as unidades de contexto. Conjuntos de blocos 

relacionados a processos triviais, como transição de telas, por exemplo, são obsoletos 

ao propósito deste estudo, pois não estão relacionados a processos de cálculo. 

Por se tratar de uma análise de formas representacionais presentes em códigos 

relacionados a processos de cálculo, a contagem de frequência simples possibilita 

identificar a proporção de estilos de notação presentes no código desenvolvido pelo 

aluno. Dessa forma, a apresentação dos dados será no formato percentual de 

frequências. 

Os demais aspectos relacionados à consistência da classificação dos dados 

são detalhados na discussão dos resultados em cada uma das atividades. Por fim, 
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cabe destacar que a codificação aqui apresentada foi adequada à classe completa de 

resoluções apresentadas pelos alunos. A apresentação e discussão dos resultados 

foram organizadas por atividade, com o intuito de pormenorizar os aspectos de cada 

situação-problema. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É fato que apesar de ser relevante para o desenvolvimento da matemática e 

para a resolução de problemas, nem todos os alunos fazem uso da álgebra para 

resolver problemas matemáticos. Considerando esse aspecto, as atividades 

desenvolvidas para a coleta de dados foram idealizadas sem direcionamento para uso 

da linguagem algébrica, ou seja, não foi solicitada a utilização de simbologia aos 

alunos participantes da pesquisa, buscando contemplar a intencionalidade no uso da 

notação algébrica, conforme Lins (1992), Radford (2011) e Almeida (2016). 

Justifica-se o formato das atividades pelo fato de se considerar que o 

pensamento algébrico deve emergir por necessidade do aluno. Ocorrendo 

direcionamento pelo professor, o processo de pesquisa estaria comprometido, pois é 

claro que os participantes da pesquisa usariam notações simbólicas em um contexto 

induzido. 

 No entanto, como na literatura pesquisada existe indicação de possíveis elos 

entre as perspectivas que nortearam a estruturação das atividades de coleta de 

dados, esperava-se que o aluno, ao comunicar seu pensamento ao computador, 

utilizasse alguma notação representacional e operações com objetos simbólicos, 

conforme indicam Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), e essas notações deveriam ser 

condizentes com o nível de escolarização dos participantes da pesquisa. 

Embora as propostas de atividades do presente estudo tenham sido as 

mesmas para todos os participantes, é fato que os ambientes de aprendizagem 

baseados na prática construcionista são permeados de cenários imprevisíveis 

motivados pelo protagonismo discente, também justificados pelo não direcionamento 

docente na resolução dos problemas apresentados. Devido a isso, antes de iniciar 

cada atividade de coleta de dados, foi realizada uma breve explanação sobre a 

proposta do aplicativo a ser concebido e como seria o desenvolvimento das 

atividades. 

Ao apresentar as cinco atividades aos participantes da pesquisa, buscou-se 

preservar a individualidade discente na busca por soluções, de forma que os alunos 

pudessem optar pelo estilo cognitivo que melhor os amparasse para desenvolver o 

aplicativo solicitado. Esclareceu-se que o auxílio do pesquisador durante a execução 

dessas atividades consistiria em fomentar o desenvolvimento de estratégias e 

fornecer subsídios de forma dialogada, individualmente ou coletivamente, para que 
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cada atividade fosse concluída com êxito, conforme recomendações de Valente 

(2002) e Scheller, Bonotto e Viali (2016). 

No entanto, também foi dada liberdade para o aluno encerrar a atividade sem 

apresentar uma solução para o problema, caso não conseguisse elaborar uma 

estratégia de solução. Dessa forma, foi oportunizado o direito de declinar sua 

participação em cada atividade, mediante comunicação ao pesquisador no decorrer 

do processo. Essa comunicação foi realizada de forma individual e reservada, com o 

intuito de não causar constrangimento ao participante da pesquisa. 

Ressalte-se que nem todos os alunos compareceram nas datas agendadas 

para a realização das atividades de coleta de dados. Não foi agendada nova 

oportunidade para os alunos ausentes, sob a justificativa de que a interação pós-

atividade entre alunos presentes e ausentes poderia influenciar nas soluções 

apresentadas em eventuais reagendamentos. 

Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, na descrição dos 

resultados foi utilizada a simbologia “An" para representar cada aluno, onde n é 

posição do nome do aluno, considerando a ordem alfabética dos nomes. Dessa forma, 

A1 é o primeiro aluno da lista e A17 é o último. 

A segunda fase da análise de conteúdo consiste na exploração do material, 

momento em que são identificadas as unidades de registro e as unidades de contexto, 

ou seja, consiste na aplicação sistemática das decisões efetuadas na pré-análise. 

Dessa forma, a seguir são detalhadas as diferentes perspectivas de resolução, com 

base na análise de conteúdo, segundo Bardin (2011). 

6.1 ATIVIDADE 1 - APLICATIVO PARA CONVERSÕES MONETÁRIAS 

Na data agendada para realização dessa etapa, treze alunos estiveram 

presentes. Nessa atividade, solicitou-se que os participantes da pesquisa 

desenvolvessem um aplicativo com o qual fosse possível realizar conversões de 

moedas, conforme disposto no Apêndice A. 

Com o intuito de estimular um processo relacionado ao pensamento algébrico, 

essa atividade foi idealizada sob a concepção de que os alunos utilizassem o 

raciocínio funcional ou o raciocínio proporcional para estruturar o aplicativo. Embora 

o raciocínio proporcional não seja um conhecimento específico relacionado ao 
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pensamento algébrico, a relação proporcional entre grandezas poderia ser descrita 

por meio de um padrão ou linguagem simbólica. 

Ao analisar o conjunto de dados referente à Atividade 1, um aspecto 

relacionado ao processo de abstração fica evidente: apenas três alunos utilizaram o 

formulário de papel para registrar cálculos auxiliares e sistematizar os processos 

relacionados ao algoritmo de conversão. Conforme mencionado no referencial teórico, 

a abstração é a essência do pensamento computacional (Wing, 2008). A baixa 

ocorrência do uso do formulário de papel para registro de estratégias de solução do 

problema é um indicativo de que a maioria dos participantes da pesquisa conceberam 

as soluções por meio de modelos mentais, ilustrando o processo de abstração citado 

por Wing (2008). 

Embora o processo de abstração seja parte essencial do pensamento 

algébrico, é o uso de elementos simbólicos que melhor caracteriza a manifestação do 

pensar algebricamente, principalmente na idade escolar dos participantes da 

pesquisa, que já passaram pela fase escolar onde o uso de notações algébricas é 

objeto de estudo. Dessa forma, para evidenciar que foram utilizadas habilidades 

relacionadas ao pensamento algébrico, buscou-se identificar elementos presentes 

nos códigos que caracterizassem tal manifestação. 

Considerando os procedimentos técnicos referentes à Análise de Conteúdo, as 

diferentes simbologias presentes nos algoritmos de cálculos foram utilizadas como 

unidades de registro. Com isso, considerando as características descritas no Quadro 

2, foram identificadas duas subcategorias referentes ao pensamento algébrico. A 

síntese dessa análise é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Categorização das manifestações simbólicas na Atividade 1 

Categoria Subcategoria Alunos % 

Pensamento algébrico 

Notação algébrica simbólica A1 e A8 15,39 

Notação algébrica retórica 
A3, A10, A13, A15, A16 

e A17 
46,15 

Pensamento aritmético Notação do software A6, A7, A9, A12 e A14 38,46 

Fonte: Autoria Própria 

Conforme indicado na Tabela 1, houve predominância tanto no uso da 

linguagem materna quanto na utilização de linguagem própria do software, de forma 

que o uso da simbologia algébrica convencional está presente em apenas duas das 

treze soluções. No entanto, o número de soluções com base em representações 
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simbólicas superou o número de soluções com base em representações não 

simbólicas. 

Apesar de os alunos A1, A13 e A16 terem utilizado o formulário de papel como 

recurso auxiliar para estruturar o aplicativo, nesses registros não foram estruturados 

códigos de programação. Na Figura 6, por exemplo, o aluno A1 detalha o raciocínio 

utilizado para elaborar o algoritmo. No entanto, abstém-se da utilização tanto da 

linguagem de programação visual quanto de caracteres algébricos para descrever o 

processo. 

Figura 6 - Registros efetuados pela aluna A1 na Atividade 1 

 
Fonte: Autoria Própria 

Entretanto, ao estruturar o conjunto de blocos referente à conversão monetária, 

o aluno A1 utilizou formas simbólicas para indicar esses valores, conforme 

apresentado na Figura 7. 

Figura 7 - Algoritmo de conversão idealizado pelo aluno A1 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Conforme indicado na Figura 7, note-se que o aluno A1 utilizou símbolos 

algébricos convencionais para designar variáveis numéricas (x e y), caracterizando 

uma manifestação do pensamento algébrico, por contemplar a “simpatia” com o uso 

de símbolos descrita por Arcavi (2007). 

No registro efetuado pelo aluno A13 há o uso de símbolos algébricos para 

designar as moedas elencadas para realizar as conversões monetárias e também a 

indicação do uso do bloco lógico de clique relacionado ao elemento “spinner”, que 

consiste em uma listagem para seleção de opções. No entanto, não foi efetuado 

registro manual do algoritmo de conversão, sendo apenas especificada a operação 

necessária para realizar as conversões, conforme apresentado na Figura 8. 

Figura 8 - Registros efetuados pela aluna A13 na Atividade 1 

 

Fonte: Autoria Própria 

Embora o aluno A13 tenha sido utilizada a nomenclatura D, L, R e E para 

designar as moedas dólar, libra, real e euro, respectivamente, essa simbologia não foi 

utilizada na estruturação do algoritmo de conversão, sendo adotada a notação literal 

“Valor1”, conforme apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Algoritmo de conversão idealizado pelo aluno A13 

 
Fonte: Autoria Própria 

Na Figura 9, o formato apresentado pelo aluno A13 ilustra um raciocínio no qual 

a abstração da solução foi estruturada com base em representação algébrica retórica, 

ou seja, usando linguagem materna para descrever um processo operatório. 

Entretanto, é um formato simbólico que caracteriza pensamento algébrico, conforme 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) e traduz um processo de abstração de quem o 

idealizou, conforme afirma Valente (2017). 

Nota-se, também, que as representações presentes nos algoritmos de cálculo 

da Figura 9 são características do pensamento funcional, onde o campo “Valor1” se 

constitui como a variável livre. Segundo Blanton e Kaput (2005), essa estrutura é uma 

forma de expressão do pensamento algébrico. 

 O registro efetuado pelo aluno A16 foi o melhor apresentado, contendo mais 

detalhes sobre a estratégia adotada para desenvolver o aplicativo, conforme 

apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Registros efetuados pela aluna A16 na Atividade 1 

 
Fonte: Autoria Própria 

Note-se que o aluno A16 usa o símbolo algébrico “x” para designar o valor 

numérico correspondente ao valor da conversão. O uso de simbologia algébrica e a 

capacidade de operar com símbolos são habilidades diretamente ligadas à 

manifestação do pensamento algébrico (ARCAVI, 2007; FIORENTINI, FERNANDES, 

CRISTÓVÃO, 2005). 

No entanto, ao elaborar os algoritmos de execução de cálculos, o aluno A16 

utilizou as notações literais “reais”, “cotação” e “dólares” e a estrutura do aplicativo foi 

simplificada, de forma que a conversão dependa apenas da quantia monetária a ser 

convertida e da cotação da moeda. Em ambos os casos de conversão, a estratégia 

registrada no papel foi sintetizada como algoritmo de conversão, conforme 

apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 - Algoritmos de conversão idealizados pelo aluno A16 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

Dessa forma, os registros apresentados nas Figuras 6 a 11 se complementam 

e estão em consonância com a perspectiva de pensamento algébrico de Blanton e 

Kaput (2005), por se constituírem como representações derivadas de exemplos 

numéricos particulares. 

Entretanto, no conjunto de soluções apresentadas pelos alunos, também há 

representações que caracterizam pensamento puramente aritmético, por ser 

desconsiderado o potencial de notações simbólicas para designar quantidades 

numéricas, conforme exemplificado na Figura 12. 

Figura 12 - Algoritmo de conversão real-dólar descrito pelo aluno A14 

 

Fonte: Autoria Própria 

Ao utilizar as notações “TextBox1” e “TextBox2”, ambas nativas da plataforma 

App Inventor, o aluno A14 deixa de contemplar as componentes de construção de 

símbolo de Arcavi (2007), em especial, a simpatia com os símbolos, caracterizada 

pela utilização intencional de simbologia própria para descrever quantidades 

numéricas. 

No que diz respeito às estratégias de resolução, ocorreram os formatos 

funcional e proporcional. O formato proporcional é caracterizado pela descrição da 

solução como uma relação proporcional entre os elementos numéricos do problema. 

Essa resolução poderia ser expressa em diferentes formatos, como razão entre 

grandezas ou regra de três simples. 

No entanto, observaram-se nos dados coletados que foram registradas 

soluções apenas no formato de razão ou produto entre dois valores monetários. Esse 

tipo de raciocínio evidencia a busca por um padrão que melhor sintetize o processo 
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de conversão entre moedas, caracterizando o processo de abstração. Um exemplo 

dessa notação é apresentado na Figura 13, elaborada pelo aluno A3. 

Figura 13 - Algoritmo de conversão elaborado pelo aluno A3 

 
Fonte: Autoria Própria 

Estratégias de resolução similares foram utilizadas pelos alunos A1, A8, A14, 

A16 e A17. Observa-se predominância do conceito de variável ao ser explicitado o 

campo da cotação como livre para inserção da cotação diária. Nesse formato de 

estratégia de resolução, embora o campo da cotação sirva como entrada de dados 

pelo usuário, ele tem característica de valor fixo, pois é utilizado para realizar 

conversões de diferentes quantidades monetárias usando a mesma cotação. 

Dessa forma, essas representações se assemelham ao modelo m=n.c ou 

m=n/c, onde a conversão depende do parâmetro “c”, que é o valor da cotação diária. 

Assim, esse formato evidencia o uso de variáveis e parâmetros, que também é um 

aspecto relacionado à construção símbolo, segundo Arcavi (2007). 

Entretanto, é predominante a percepção de estruturas aritméticas e sua 

descrição no formato simbólico em notação semelhante ao que se descreve na 

literatura sobre pensamento algébrico como pensamento funcional (KAPUT, 1999; 

GODINO et al., 2014). O formato funcional é caracterizado pelo uso de uma cotação 

fixa, que é utilizada como base para efetuar a conversão de uma quantidade monetária 

em outra, com formato do tipo f(x)=c.x, onde “c” é um valor de cotação fixado pelo 

criador do aplicativo e f e x são quantidades monetárias. 

Com isso, o formato das respostas similares às apresentadas na Figura 16 tem 

característica puramente funcional, tal que as quantidades monetárias têm significado 

de variável dependente (f) e independente (x). Esse processo foi utilizado pelos alunos 

A6, A7, A9, A10, A12, A13 e A15. Na Figura 14 é apresentado o algoritmo idealizado 

pelo aluno A15 para a conversão de quantias em dólares para reais. 
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Figura 14 - Algoritmo de conversão dólar-real idealizado pelo aluno A15 

 
Fonte: Autoria Própria 

Nesse algoritmo, o campo “Valor_da_operacao” tem sentido de variável 

dependente que deverá ser modificada para o triplo do valor presente no campo 

“dolar” (variável independente), sempre que o botão “Dolars_p_reais” for pressionado. 

Neste caso, o valor “3” se refere à cotação fixada pelo aluno A15. 

Complementando o algoritmo de conversão idealizado pelo aluno A15, o 

processo inverso foi descrito conforme apresentado na Figura 15, onde a variável 

dependente é denominada “Valor_da_operacao” e a variável dependente é 

denominada “Real”. 

Figura 15 - Algoritmo de conversão real-dólar elaborado pelo aluno A15 

 
Fonte: Autoria Própria 

É evidente que o raciocínio proporcional foi explicitado em ambos os formatos 

de algoritmo. Entretanto, formatos similares ao ilustrado na Figura 13 indicam um 

estilo de pensamento distinto do formato funcional, por ser estruturado sem a 

indicação de uma variável independente e sem relacionar elementos de dois conjuntos 

específicos (GODINO et al., 2014). 

6.2 ATIVIDADE 2 - APLICATIVO PARA CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS E 
DECRÉSCIMOS PERCENTUAIS 

Na data agendada para a realização da Atividade 2, apenas onze alunos 

estiveram presentes. Nessa atividade, foi solicitada a criação de um aplicativo com o 

qual fosse possível calcular acréscimos e decréscimos percentuais, conforme 

detalhado no Apêndice A. 

Assim como na Atividade 1, o uso do formulário de papel para elaborar 

algoritmos foi insignificante, reforçando o caráter abstrato das estratégias de solução. 
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Apenas o aluno A16 fez uso desse recurso para registrar o processo de cálculo a ser 

implementado, conforme ilustrado na Figura 16. 

Figura 16 - Registro manual efetuado pelo aluno A16 na Atividade 2 

 

Fonte: Autoria Própria 

A estratégia registrada manualmente pelo aluno A16 consistiu em usar o 

conceito de fração centesimal para calcular o valor do decréscimo, com registro de 

exemplos numéricos. É possível observar que esse registro serviu como base para 

definir como é realizado o processo de cálculo de porcentagem e como esse valor se 

caracteriza como desconto ou acréscimo. 

No entanto, ao estruturar o algoritmo de cálculo, o aluno a16 utilizou um formato 

que caracteriza a simbologia retórica, conforme apresentado na Figura 17. 

Figura 17 - Algoritmos de conversão elaborados pelo aluno A16 na Atividade 2 

 

 
Fonte: Autoria Própria 

Os registros apresentados na Figura 16 e os conjuntos de blocos apresentados 

na Figura 17 se complementam. Os registros manuais são uma organização estrutural 

da essência do problema, de forma que foram a base para o processo de 

generalização necessário para descrever os algoritmos de cálculo. Dessa forma, 
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percebe-se que o aluno A16 agiu de acordo com o descrito por Blanton e Kaput (2005) 

ao generalizar a partir de um exemplo em particular. 

Na análise estrutural dos algoritmos de cálculo foram constatadas formas 

simbólicas similares às registradas na Atividade 1. A síntese dos estilos de 

representação é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Categorização das manifestações simbólicas na Atividade 2 

Característica Descrição Alunos % 

Simbólica 

Notação algébrica simbólica A2 e A8 18,18 

Notação algébrica retórica 
A3, A6, A7, A9, A13, 

A14, A16 e A17 
72,73 

Não simbólica Notação do software A10 9,09 

Fonte: Autoria Própria 

Assim como nos resultados obtidos na Atividade 1, houve predominância no 

uso de linguagem materna na estruturação dos algoritmos, com ausência de notações 

sincopadas. No entanto, o quantitativo de soluções contendo representações 

simbólicas é predominante, sendo um indicativo de manifestação do pensamento 

algébrico, conforme Fiorentini, Miorim e Miguel (1993). 

Entretanto, embora os algoritmos estruturados contemplem notações 

simbólicas, constatou-se que não foi realizado o transformismo algébrico, ou seja, a 

transformação de uma estrutura algébrica em outra, que também é um aspecto 

caracterizador do pensamento algébrico (FIORENTINI; FERNANDES; CRISTÓVÃO, 

2005). Exemplos de algoritmos com possibilidade de modificação por operações são 

apresentados na Figura 18. 

Figura 18 - Algoritmos de variações percentuais elaborado pelo aluno A2 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Note-se que no primeiro conjunto de blocos na Figura 18, o algoritmo que 

calcula o valor que deve ser visualizado no campo “valor_final” é baseado na diferença 

entre o valor “X” e o valor “(p/100).X”. O algoritmo descreve o cálculo do desconto 

percentual corretamente. No entanto, a notação final poderia ser escrita no formato 

[(1-p)/100].X, por exemplo. Estratégias similares à utilizada pelo aluno A2 foram 

utilizadas pelos alunos A3, A8, A9, A10, A13 e A16. 

Com isso, constata-se predominância de aspectos relacionados ao nível 2 de 

algebrização descrito por Godino et al. (2014). Apesar de estimular o uso de notações 

simbólicas relacionadas à manifestação do pensamento algébrico, a estruturação de 

algoritmos de cálculo com a linguagem de programação visual da ferramenta App 

Inventor não propiciou visão global das estruturas algébricas aos alunos. 

Dessa forma, as soluções apresentadas pelos alunos A2, A3, A8, A9, A10, A13 

e A16 não se configuram como uma manifestação do “pensamento algébrico mais 

evoluído” descrito por Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005). Evidenciam 

fragilidade referente à construção de símbolo de Arcavi (2007), já que manipular e 

interpretar notações algébricas é uma das componentes relacionadas a esse 

processo. 

O aluno A7 utilizou linguagem simbólica para descrever o algoritmo, mas sua 

descrição é incorreta. Embora o cálculo do percentual tenha sido estruturado de forma 

correta (bloco “Calcular”), o mesmo não é descontado ou acrescido corretamente ao 

valor inicial, conforme indicado na Figura 19. 

Figura 19 - Algoritmo de variação percentual apresentado pelo aluno A7 

 

Fonte: Autoria Própria 

O erro indicado na Figura 19 ilustra um caso de estratégia mal elaborada pelo 

aluno A7, com ausência do uso de recursividade. O comando referente ao bloco 

“Calcular2” se refere ao acréscimo percentual no valor de um produto. O valor a ser 

acrescido é calculado pelo comando presente no bloco “Calcular”, de forma que 
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poderia ser utilizado de forma recursiva, bastando somá-lo ao valor do produto. 

Analogamente, o mesmo procedimento poderia ter sido efetuado para o cálculo do 

decréscimo percentual. 

Como o processo de elaboração do aplicativo foi sinalizado pelo aluno A7 como 

completo, o erro apresentando na Figura 19 sugere que o aluno não efetuou 

realização de testes de depuração de forma satisfatória, ou seja, parte da espiral 

construcionista de Valente (2002) não ocorreu de forma satisfatória. 

O aluno A17 descreveu o algoritmo de forma incorreta. Embora também tenha 

utilizado notação simbólica para descrever o cálculo, o algoritmo resulta apenas na 

soma ou diferença do valor inicial com o valor nominal da porcentagem, conforme 

indicado na Figura 20. 

Figura 20 - Algoritmo de variação percentual apresentado pelo aluno A17 

 
Fonte: Autoria Própria 

Embora incorreto, o formato do algoritmo de cálculo também poderia ser 

reescrito. Dessa forma, o aluno A17 também não manifestou a capacidade de 

manipular e interpretar notações simbólicas. Além disso, evidencia que parte da 

espiral construcionista de Valente (2002) não ocorreu, já que os erros de cálculo 

facilmente poderiam ser detectados nos testes de depuração finais. 

Por fim, o aluno A14 apresentou uma estratégia de resolução correta, porém 

distinta das demais. A estrutura do aplicativo contempla o uso do componente 

“ListPicker”, por meio do qual é possível selecionar opções em um menu pré-

configurado. Na Figura 21 é apresentada a estrutura da tela de cálculo. 
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Figura 21 - Tela de cálculo elaborada pelo aluno A14 

 

Fonte: Autoria Própria 

Na tela indicada na Figura 21, o usuário insere o valor sobre o qual incidirá a 

variação percentual. Ao selecionar a opção “ACRÉSCIMO”, é exibida a listagem de 

opções indicada na Figura 22 e ao selecionar a opção “DESCONTO”, a listagem 

indicada na Figura 23. 

Figura 22 - Opções de seleção para o cálculo de acréscimos percentuais elaboradas pelo aluno 
A14 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 23 - Opções de seleção para o cálculo de decréscimos percentuais elaboradas pelo 
aluno A14 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Na Figura 22, os valores “1,10”, “1,15”, “1,20”, “1,27”, “1,50”, “1,525” e “1,61” se 

referem, respectivamente, a aumentos de 10%, 15%, 20%, 27%, 50%, 52,5% e 61%, 

obtendo-se, respectivamente, 110%, 115%, 120%, 127%, 150%, 152,5% e 161% do 

valor original. De forma similar, na Figura 23 os valores “0,90”, “0,85”, “0,80”, “0,73”, 

“0,50”, “0,475”, “0,39” e “0,30” se referem, respectivamente, a descontos de 10%, 

15%, 20%, 27%, 50%, 52,5%, 61% e 70%. 

A forma representacional utilizada pelo aluno A14 contempla o uso de 

linguagem simbólica baseada em língua materna, conforme indicado na Figura 24. 

Figura 24 - Algoritmos de variações percentuais idealizados pelo aluno A14 

 
Fonte: Autoria Própria 

Nesse caso, o aluno A14 deixa explícito o uso do raciocínio funcional, ao fixar 

o valor do fator de desconto e indicar o uso do campo “variavel” como variável 

independente. Os campos de seleção “ACRESIMO” e “desconto”, que correspondem 

a valores pré-fixados pelo aluno são caracterizados como o uso de uma variável como 

número genérico. Dessa forma, a solução contém aspectos caracterizadores do 

pensamento algébrico indicadas por Fernandes, Fiorentini e Cristóvão (2005) e 

Blanton e Kaput (2005). 
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6.3 ATIVIDADE 3 - APLICATIVO PARA ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DE 
COMBUSTÍVEIS 

Na data agendada para a realização dessa atividade, participaram treze alunos. 

Nessa atividade foi solicitada a estruturação de um aplicativo para comparar a 

viabilidade de abastecimento com etanol ou gasolina, conforme descrito no Apêndice 

A. A solução desse problema requer a estruturação de três casos possíveis: etanol 

mais vantajoso do que gasolina, gasolina mais vantajosa do que etanol e ambos com 

mesmo custo-benefício. 

O uso do formulário de papel para registro escrito foi efetuado pelos alunos A4, 

A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13, A 14 e A15. Prevaleceu o uso do formulário como 

rascunho, de forma que apenas os alunos A4, A7, A10, A13 e A15 efetuaram registros 

com a síntese da estratégia adotada. Entretanto, nenhum dos registros consiste em 

uma estruturação completa do algoritmo resolutivo do problema. Essas notações são 

apresentadas a seguir. 

O aluno A4 efetuou o registro apenas da sua compreensão sobre o problema. 

Conforme indicado na Figura 25, o aluno considerou apenas a possibilidade na qual 

o abastecimento com o etanol é mais vantajoso em relação ao abastecimento com 

gasolina. 

Figura 25 - Registro manual efetuado pelo aluno A4 na Atividade 3 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Ao organizar os algoritmos do aplicativo, o aluno A4 usou uma estrutura 

condicional do tipo “se p, então q, senão r” para análise comparativa dos valores, 

conforme apresentado na Figura 26. 

Figura 26 - Modelagem da Atividade 3 efetuada pelo aluno A4 

 
Fonte: Autoria Própria 
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 Observou-se, nesse caso, a decomposição do problema em partes, em 

consonância com Wing (2006, 2008) e Csizmadia et al. (2015), e o uso de 

representações em linguagem materna para designar quantidades numéricas. 

Entretanto, o aluno desconsiderou a possibilidade de mesmo custo benefício entre 

etanol e gasolina, de forma que a solução apresentada foi parcialmente correta. 

 Embora seja uma solução parcial para o problema apresentado, o formato do 

algoritmo ilustrado na Figura 29 contempla o estabelecimento de relações de 

comparação entre expressões simbólicas, que segundo Fiorentini, Fernandes e 

Cristóvão (2005), é um indicativo de manifestação do pensamento algébrico. 

Entretanto, a ausência da possibilidade de custo benefício igual permite deduzir que 

o processo de depuração não foi efetuado de forma satisfatória, indicando que a fase 

final da espiral construcionista de Valente (2002) não foi realizada com êxito. 

 O aluno A7 efetuou o registro de exemplos numéricos referentes ao cálculo de 

70% do valor do litro tanto do etanol quanto da gasolina. No registro também há a 

indicação de uma análise comparativa para definição de qual combustível é 

recomendável, conforme indicado na Figura 27. 

Figura 27 - Registro manual efetuado pelo aluno A7 na Atividade 3 

 
Fonte: Autoria Própria 

Ao estruturar os algoritmos, o aluno A7 desconsiderou a possibilidade de 

mesmo custo benefício, assim como fez o aluno A4, conforme ilustrado na Figura 28. 
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Figura 28 - Modelagem da Atividade 3 efetuada pelo aluno A7 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Na Figura 28, constata-se o mesmo estilo de notação literal apresentado pelo 

aluno A4, bem como a decomposição do problema em partes, característico do 

pensamento computacional segundo Wing (2006, 2008) e Csizmadia et al. (2015). A 

ausência da condicional referente ao caso de mesmo custo-benefício dos 

combustíveis permite cogitar falhas nos testes de depuração, assim como efetuado 

pelo aluno A4, de forma que a espiral construcionista não ocorreu de forma completa. 

 O aluno A10 usou o formulário de papel para esboçar a tela do aplicativo e 

elencar possibilidades referentes à análise comparativa dos combustíveis, conforme 

apresentado na Figura 29. 

Figura 29 - Registro manual efetuado pelo aluno A10 na Atividade 3 

 
Fonte: Autoria Própria 
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 Na Figura 29, o aluno A3 utilizou as notações “Ve” e “x” para indicar o valor do 

litro do etanol e a notação “y” para indicar o valor do litro da gasolina. Ambos os 

registros evidenciam que a atividade estimulou o uso de notações simbólicas formais. 

Entretanto, ao estruturar os algoritmos de cálculo, o aluno utiliza um terceiro estilo de 

notação, no qual a forma retórica e a forma algébrica formal são combinadas, 

conforme apresentado na Figura 30. 

Figura 30 - Modelagem da Atividade 3 efetuada pelo aluno A7 

 

Fonte: Autoria Própria 

Na Figura 30, apresenta-se a descrição completa do algoritmo, porém em 

formato distinto dos apresentados pelos alunos A4 e A7. A estrutura condicional foi 

estruturada com base na razão entre o valor do litro do etanol e o valor do litro da 

gasolina. 

A solução presente na Figura 30 ilustra o uso de razão entre quantidades para 

expressar uma taxa percentual, caracterizando o uso de variáveis para designar 

quantidades genéricas “e” (valor do litro do etanol) e “g” (valor do litro da gasolina). 

Nota-se um estilo de linguagem misto, contendo tanto a simbologia algébrica formal 

quanto a simbologia retórica. No entanto, por conter linguagem materna na 

designação de uma quantidade numérica, enquadra-se como linguagem simbólica 

literal, se constituindo como um aspecto característico de manifestação do 

pensamento algébrico segundo Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005) e Blanton e 

Kaput (2005). 

Assim como o aluno A7, o aluno A13 utilizou o formulário de papel para esboçar 

o layout do aplicativo e um resumo da estratégia de análise comparativa, conforme 

apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Registro manual efetuado pelo aluno A13 na Atividade 3 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Entretanto, ao estruturar os algoritmos de cálculo, o aluno A13 optou por não 

utilizar uma simbologia própria para designar as quantidades numéricas relacionadas 

ao valor do litro dos combustíveis, conforme registrado na Figura 32. 

Figura 32 - Modelagem da Atividade 3 elaborada pelo aluno A13 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Nesse caso, embora a resolução contemple as três possibilidades em relação 

ao custo benefício e contemple a decomposição, que é um dos pilares do pensamento 

computacional segundo Csizmadia et al. (2015), considera-se que os algoritmos de 
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cálculo não são representativos do pensamento algébrico, por não conter uma forma 

de representação simbólica criada pelo aluno. 

O aluno A15 utilizou o formulário de papel para registrar dados referentes ao 

cálculo de porcentagem usando regra de três, conforme ilustrado na Figura 33.  

Figura 33 - Registro manual efetuado pelo aluno A15 na Atividade 3 

 
Fonte: Autoria Própria 

No primeiro registro da Figura 33 o aluno estruturou a regra de três completa, 

anotando o processo resolutivo completo para obter o valor 2,45. Em seguida, para 

calcular 70% de R$ 4,00 o processo é registrado de forma curta, sem registrar a 

estrutura da regra de três, caracterizando uma pré-generalização do processo de 

cálculo a partir do primeiro registro. Esses registros resultam no formato final dos 

algoritmos de cálculo, apresentado na Figura 34. 
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Figura 34 - Modelagem da Atividade 3 elaborada pelo aluno A15 

 
Fonte: Autoria Própria 

Na Figura 34, constata-se que o formato do algoritmo de cálculo difere do 

formato registrado no papel, evidenciando que o aluno A15 partiu de exemplos 

particulares para generalizar o processo, conforme descrevem Blanton e Kaput 

(2005). Complementarmente, a linguagem simbólica retórica utilizada pelo aluno A15 

se constitui como característica do pensamento algébrico, conforme descrevem 

Blanton e Kaput (2005) e Fiorentini, Miorim e Miguel (2005). 

Dentre as soluções apresentadas pelos alunos que não usaram o formulário de 

papel foram registradas estratégias similares às anteriormente descritas. Os 

algoritmos estruturados pelos alunos A2, A5, A6, A9 e A17 são baseados na 

comparação entre o valor do litro do etanol e 70% do valor do litro da gasolina e se 

assemelham às soluções apresentadas pelos alunos A7, A13 e A15, diferindo-se pela 

ausência de notação simbólica própria ou pelo estilo de linguagem simbólica adotado 

para designar as quantidades numéricas. Nas soluções apresentadas por esses 

alunos foram considerados os três casos possíveis, conforme exemplo ilustrado na 

Figura 35. 
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Figura 35 - Modelagem da Atividade 3 elaborada pelo aluno A2 

 
Fonte: Autoria Própria 

Os algoritmos idealizados pelos alunos A8 e A11 contêm erros estruturais. 

Conforme a Figura 36, embora tenha utilizado a notação algébrica formal e o uso de 

desigualdades, na estruturação do bloco referente à comparação, o aluno A8 

desconsiderou a variação percentual para efetuar a análise comparativa. 

Figura 36 - Modelagem da Atividade 3 elaborada pelo aluno A8 

 

Fonte: Autoria Própria 

O erro ilustrado na Figura 36 também é um indício de fragilidade nos testes de 

depuração, de forma que a espiral construcionista de Valente (2002) não ocorreu de 

forma satisfatória. 

O algoritmo estruturado pelo aluno A11 contém um erro parcial. Conforme 

ilustrado na Figura 37, a primeira condição é baseada na comparação entre o valor 

do litro do etanol em relação a 70% do valor do litro da gasolina, descrito como “etanol 

≤ (70/100).gasolina”, procedimento que não foi utilizado na segunda condicional, onde 

“etanol ≥ gasolina”. 
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Figura 37 - Modelagem da Atividade 3 elaborada pelo aluno A11 

 

Fonte: Autoria Própria 

Note-se que no algoritmo da Figura 37, o caso em que o valor do litro do etanol 

é igual a 70% do litro da gasolina é contemplado nas duas estruturas condicionais, ou 

seja, o aluno A11 desconsidera a existência de três casos possíveis, de forma similar 

à apresentada pelos alunos A4 e A7. Dessa forma, embora as estratégias utilizadas 

contemplem a decomposição do problema em partes menores, característica do 

pensamento computacional conforme Wing (2006, 2008), há indícios de que os testes 

de depuração não foram realizados de forma satisfatória, por não ter sido detectada 

inconsistência quanto à possibilidade de mesmo custo benefício, de forma similar aos 

casos anteriormente detalhados.  

Por fim, o aluno A14 encerrou a atividade sem apresentar solução para o 

problema, mesmo com as intervenções auxiliares do pesquisador. Dessa forma, o 

arquivo contendo os códigos de blocos não foi utilizado como objeto de análise, por 

não se enquadrar no escopo da pesquisa. 

Quanto ao estilo de notação simbólica, assim como nas atividades anteriores, 

prevaleceu o uso de simbolismo retórico para a estruturação dos algoritmos de 

cálculo, com baixa frequência de uso da simbologia nativa do App Inventor. A síntese 

dos dados coletados é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 - Categorização das manifestações simbólicas na Atividade 3 

Característica Descrição Alunos % 

Simbólica 

Notação algébrica simbólica A8 8,33 

Notação algébrica retórica 

A2, A4, A6, A7, A9, 

A10, A11, 

A15 e A17 

75 

Não simbólica Notação do software A5, A13 16,67 

Fonte: Autoria Própria 
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Em resumo, além do uso de uma notação simbólica criada pelo aluno, que é 

um aspecto característico do pensamento algébrico, as estratégias de resolução 

contemplam a comparação entre expressões simbólicas por meio de desigualdades 

ou igualdades, semelhantes às indicadas por Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005) 

como caracterizadoras de manifestação do pensamento algébrico. 

A priori, supunha-se o uso de estruturas condicionais e desigualdades para 

modelar o problema, o que acabou se concretizando. Esses algoritmos contemplaram 

a divisão da solução em partes para então resolver o problema como um todo, 

contemplando características do pensamento computacional descritas por Wing 

(2006, 2008) e Csizmadia et al. (2015). 

6.4 ATIVIDADE 4 - APLICATIVO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO DE 
EMBALAGENS DE PRODUTOS 

Na data agendada para a realização da Atividade 4, apenas onze alunos 

estiveram presentes. Nessa atividade foi solicitada a estruturação de um aplicativo 

para comparação de custo-benefício entre embalagens de produtos com conteúdo e 

preços distintos. As orientações sobre o trabalho a ser desenvolvido são detalhadas 

no Apêndice A. Esperava-se que as soluções apresentadas pelos alunos 

contemplassem três possibilidades: embalagem A com melhor custo-benefício do que 

a embalagem B, embalagem B com melhor custo-benefício do que a embalagem A e 

ambas com o mesmo custo-benefício. 

O uso do formulário de papel para registro da solução do problema não foi 

efetuado por nenhum aluno, de forma que os únicos registros consistiram em 

rascunhos de cálculo desorganizados, razão pela qual não serão aqui detalhados. 

Nessa atividade o número de soluções incorretas foi maior em relação às 

demais. O índice de alunos que não apresentaram solução também foi maior, pois os 

alunos A3, A4 e A5 sinalizaram que não conseguiram elaborar uma estratégia que 

resolvesse o problema, mesmo após todas as intervenções do pesquisador para 

fomentar a continuidade dos ciclos construcionistas. Por essa razão, os códigos 

estruturados por esses alunos não foram objeto de análise. 
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Nessa atividade foi predominante o uso da linguagem materna para nomear 

elementos que designam números, com ausência de notações contemplando o uso 

de álgebra formal, conforme apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Categorização das manifestações simbólicas na Atividade 4 

Característica Descrição Alunos % 

Simbólica 

Notação algébrica simbólica - 0 

Notação algébrica retórica 
A2, A8, A9, A10, A12, 

A15, A16 e A17 
100 

Não simbólica Notação do software - 0 

Fonte: Autoria Própria 

A priori, supunha-se o uso de combinações de relações funcionais, 

proporcionalidade e estruturas condicionais para a estruturação dos algoritmos. No 

entanto, não foram registradas estratégias com relações funcionais. O formato com 

base em proporcionalidade e uso de condicionais foi registrado de forma parcial em 

todas as soluções apresentadas, conforme será apresentado a seguir. 

O aluno A2 efetuou a decomposição do problema em partes, considerando três 

possibilidades em relação ao custo-benefício, conforme apresentado na Figura 38. 

Figura 38 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A2 

 

Fonte: Autoria Própria 

 No algoritmo presente na Figura 38 se observa o uso de recorrência para 

efetuar a análise quanto ao custo-benefício. São estruturadas duas variáveis 

denominadas “teste” e “teste2” nas quais são armazenadas a razão entre as 

quantidades em cada embalagem. Esses valores são utilizados de forma recursiva na 

estrutura condicional de análise. Dessa forma, nota-se a presença de ações 
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características do pensamento computacional, segundo Wing (2008) e Csizmadia et 

al. (2015). 

 No entanto, há um erro relacionado à propriedades das equivalências que não 

foi percebido pelo aluno na estrutura comparativa das expressões. Note-se que a 

variável “Preço_1” é o denominador em ambos os membros das comparações. Dessa 

forma, a estrutura de análise consiste apenas em comparar a razão entre a 

“Quantidade_1” e a “Quantidade_2” e a razão entre “Quantidade_2” e a 

“Quantidade_1”, respectivamente. 

 Dessa forma, embora o aluno tenha utilizado uma representação simbólica com 

sentido pessoal e a comparação entre expressões simbólicas, a representação literal 

e o uso da linguagem de programação visual não favoreceram a operacionalidade 

entre formas algébricas, que é apontada como aspecto relacionado ao pensamento 

algébrico por Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005) e Arcavi (2007). 

 O aluno A8 utilizou uma estratégia distinta das anteriores, baseada na razão 

entre o valor da embalagem e a quantidade do produto presente nela, conforme o 

algoritmo registrado na Figura 39. 

Figura 39 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A8 

 

Fonte: Autoria Própria 

Uma estrutura similar foi apresentada pelo aluno A9, conforme indicado na 

Figura 40. 

Figura 40 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A9 

 

Fonte: Autoria Própria 

Tanto a estratégia quanto o algoritmo apresentados nas Figuras 39 e 40 são 

similares e satisfazem de forma parcial o solicitado no enunciado da atividade. A 

decomposição, característica do pensamento computacional, é evidente. No entanto, 
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o algoritmo de comparação é composto por apenas duas possibilidades, com a 

ausência da possibilidade de mesmo custo benefício. 

Com isso, apesar de se constituírem como manifestação do pensamento 

algébrico, as estruturas permitem conjecturar que o processo de depuração não foi 

realizado de forma plena, de forma que a espiral construcionista de Valente (2002) 

não ocorreu de forma satisfatória. 

O algoritmo de forma completa somente foi observado nos algoritmos 

estruturados pelos alunos A10, A12, A15, A16 e A17. As estruturas desses algoritmos 

são apresentadas nas Figuras 41 a 45. 

Figura 41 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A10 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 42 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A12 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 43 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A15 

 
Fonte: Autoria Própria 

Figura 44 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A16 

 
Fonte: Autoria Própria 

Figura 45 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A17 

 

Fonte: Autoria Própria 

Em todos os algoritmos de cálculos apresentados pelos alunos que concluíram 

a atividade, predominou o uso de representações simbólicas características do 

pensamento algébrico segundo Blanton e Kaput (2005) e Fiorentini, Miorim e Miguel 

(2005), com ausência do uso da linguagem nativa do App Inventor. 
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Nessa atividade, tanto o número de algoritmos de cálculo contendo a sintaxe 

nativa do App Inventor quanto o número de algoritmos estruturados com linguagem 

algébrica formal foram nulos. 

6.5 ATIVIDADE 5 - APLICATIVO PARA RESOLVER EQUAÇÕES DO PRIMEIRO 
GRAU 

No dia agendado para a realização da Atividade 5, apenas dez alunos 

compareceram. Nessa atividade foi solicitada a estruturação de um aplicativo com o 

qual fosse possível resolver equações de primeiro grau do tipo ax+b=c, cuja solução 

é 
c-b

x=
a

, com a≠0. O formulário com as instruções sobre essa atividade está 

detalhado no Apêndice A. 

Essa atividade se difere das demais por apresentar uma estrutura algébrica no 

enunciado, ou seja, a indicação de “ax+b=c” como formato estrutural da equação do 

primeiro grau para o qual o aplicativo deve apresentar uma solução. 

O uso do formulário de papel nessa atividade foi maior do que em todas as 

outras atividades. Somente os alunos A2 e A15 não efetuaram registros manuais 

complementares. 

Ao analisar os algoritmos, constatam-se dois grupos de soluções. O primeiro 

se refere ao grupo de soluções incompletas. Nesse grupo, apesar do aplicativo 

possibilitar o cálculo da solução da equação, não há restrições nos campos de 

entradas de dados, de forma que o aplicativo apresenta um resultado para equações 

do tipo 0x+b=c. No primeiro grupo, enquadram-se as soluções dos alunos A2, A5, A8, 

A11 e A15. Os algoritmos do grupo de soluções incompletas são apresentados a 

seguir. 

Conforme mencionado anteriormente, o aluno A2 não utilizou o formulário de 

papel como recurso complementar. Ao estruturar o aplicativo, vale-se de notação 

formal, usando a nomenclatura “a”, “b” e “c” para designar os valores numéricos 

necessários para efetuar o cálculo, conforme apresentado na Figura 46. 

Figura 46 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A2 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 Cabe destacar que resolver uma equação do primeiro grau não implica pensar 

algebricamente. Esse formato de solução por si só não se configura como uma 

manifestação do pensamento algébrico, pois pode ser reproduzido de forma 

mecânica. No entanto, a ausência do uso de anotações complementares para chegar 

à solução literal da equação ilustra a capacidade de operar mentalmente com 

símbolos algébricos, tratando o desconhecido como conhecido. Essa característica, 

segundo Lins (1992), enquadra-se como uma forma de pensamento analítico 

relacionada ao pensamento algébrico. 

 O aluno A5 estruturou um algoritmo similar ao apresentado pelo aluno A2, 

conforme indicado na Figura 47. 

Figura 47 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A5 

 

Fonte: Autoria Própria 

No entanto, o aluno A5 efetuou um registro manual no formulário da atividade, 

conforme a Figura 48. 

Figura 48 - Registro manual efetuado pelo aluno A4 na Atividade 5 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Esse registro permite compreender melhor como o aluno concebeu a solução. 

Além da identificação dos valores de a, b e c, o aluno detalha o processo resolutivo 
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com base em novos coeficientes, com a presença de d=c-b, e=d/a e x=e como 

detalhamento de cada linha da solução. 

No entanto, na Figura 47 o algoritmo elaborado pelo aluno A4 foi estruturado 

apenas com os valores de a, b e c, ilustrando a necessidade de modificar a notação 

algébrica registrada no papel para outra mais simples. Segundo Arcavi (2007), essa 

ação é característica do processo de construção de símbolo. Porém, no algoritmo não 

foi incluída a restrição para a=0, sendo um indício de que o processo de depuração, 

relacionado à espiral de aprendizagem de Valente (2002) não foi realizado de forma 

plena. 

O aluno A8 registrou o processo resolutivo da equação do enunciado da 

atividade, identificando os valores a, b e c, conforme a Figura 49. 

Figura 49 - Registro manual efetuado pelo aluno A8 na Atividade 5 

 

Fonte: Autoria Própria 

 O algoritmo referente ao aplicativo desenvolvido pelo aluno A8 é apresentado 

na Figura 50. 

Figura 50 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A8 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Denota-se que o processo resolutivo foi abstraído com base no exemplo 

numérico registrado na Figura 51, ilustrando, conforme descrevem Blanton e Kaput 

(2005), a generalização a partir de um exemplo numérico. 

 O registro complementar efetuado pelo aluno A11 é apresentado na Figura 51. 



110 

Figura 51 - Registro manual efetuado pelo aluno A11 na Atividade 5 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Compreende-se que o aluno A11 usou parte da resolução da equação do 

enunciado da atividade para identificar o formato final da solução. No entanto, foi 

registrado um erro ao ser considerado que a solução da equação seria no formato c/a. 

Ao analisar o algoritmo estruturado pelo aluno, nota-se que foi estruturado de 

forma correta, apesar de não conter a restrição quando a=0, conforme indicado na 

Figura 52. 

Figura 52 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A11 

 

Fonte: Autoria Própria 

 O aluno A15 não usou o formulário de papel para efetuar registros e estruturou 

o algoritmo conforme a Figura 53. 

Figura 53 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A15 

 

Fonte: Autoria Própria 

Nesse primeiro grupo, denota-se pertinência a uma fase transitória entre as 

fases pré-algébrica e pensamento algébrico mais desenvolvido, descritas por 

Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005). Conclui-se que há a concepção de símbolos 

como unidade representacional, que é característico da fase pré-algébrica. No 
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entanto, a operacionalidade com formas simbólicas é característica do pensamento 

algébrico mais desenvolvido. 

Embora os algoritmos desse grupo de soluções contemplem o uso de notações 

simbólicas, denota-se que nos testes de depuração não foi testado o número zero 

como valor de “a”, ou seja, equação do tipo “0x+b=c”. Dessa forma, é um indicativo 

de que a espiral construcionista de Valente (2002) não ocorreu de forma completa e 

que as soluções não contemplam plenamente o sentido de construção de símbolo de 

Arcavi (2007). Outra possibilidade é que a ausência de restrição quanto ao coeficiente 

da incógnita se remeta ao fato que a equação só admita solução real caso “a” seja 

diferente de zero. 

O segundo grupo se refere às soluções completas, no qual o algoritmo de 

cálculo possibilita o cálculo da solução da equação e foram utilizadas restrições 

quanto aos valores numéricos que podem ser inseridos nos campos de entrada de 

dados. No segundo grupo, enquadram-se as soluções dos alunos A4, A6, A13, A14 e 

A17, detalhadas a seguir. 

O registro manual realizado pelo aluno A4 se configura como uma anotação 

utilizada para identificar os elementos necessários para o cálculo da solução, 

conforme ilustrado na Figura 54. 

Figura 54 - Registro manual efetuado pelo aluno A4 na Atividade 5 

 

Fonte: Autoria Própria 

 O algoritmo referente ao aplicativo desenvolvido é apresentado na Figura 55. 
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Figura 55 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A4 

 

Fonte: Autoria Própria 

Embora o aluno A4 tenha incluído a restrição quando a=0, na Figura 55 há um 

erro conceitual: o valor de “a” é indicado como “valor_x”. O mesmo erro está presente 

na estruturação do algoritmo da mensagem de erro, onde é informado ao usuário que 

o valor de “x” não pode ser igual a zero. 

Isso implica que o aluno não concebe “x” como incógnita, ou seja, por mais que 

tenha utilizado caracteres algébricos e realizado um processo analítico para obter o 

algoritmo, o nível de compreensão sobre a situação foi precário, caracterizando 

pertinência à fase pré-algébrica descrita por Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005). 

O aluno A6 usou o formulário de papel apenas para descrever a solução da 

equação, fazendo registro posterior utilizando os dados da equação presente no 

enunciado da Atividade 5. Há também o registro de outra equação similar à presente 

no enunciado, utilizada nos testes de depuração para teste do algoritmo resolutivo, 

conforme apresentado na Figura 56. 

Figura 56 - Registro manual efetuado pelo aluno A6 na Atividade 5 

 
Fonte: Autoria Própria 

O registro presente na Figura 56 caracteriza o uso de um símbolo algébrico 

como aritmética generalizada, baseado na operacionalidade com os símbolos 
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algébricos da equação apresentada no enunciado. Um registro complementar 

efetuado pelo aluno A6 permite identificar também a compreensão dos diferentes 

significados de uma notação simbólica, conforme apresentado na Figura 57. 

Figura 57 - Registro complementar efetuado pelo aluno A6 no enunciado da Atividade 5 

 

Fonte: Autoria Própria 

Na Figura 57, note-se que o aluno A6 circulou o símbolo “x”, reconhecendo-o 

como incógnita e utilizou os símbolos “a”, “b” e “c” como números genéricos. Ambos 

os aspectos são caracterizadores do pensamento algébrico segundo Fiorentini, 

Miorim e Miguel (2005). 

Por fim, o aluno A6 estruturou o algoritmo conforme indicado na Figura 58, 

contemplando também a restrição para a=0. 

Figura 58 - Modelagem da Atividade 4 elaborada pelo aluno A6 

 

Fonte: Autoria Própria 

O aluno A13 utilizou o formulário de papel para esboçar a estrutura do 

aplicativo. No entanto, realizou essa etapa de forma incompleta, conforme 

apresentado da Figura 59. 
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Figura 59 - Registro manual efetuado pelo aluno A6 na Atividade 5 

 

Fonte: Autoria Própria 

Constatou-se que a estrutura indicada na Figura 59 contempla a concepção 

dos valores a, b e c como números genéricos. No entanto, o uso do sinal “±” implica 

que o aluno concebeu “v.2” como sendo necessariamente um número real positivo. 

Essa diferenciação está presente no algoritmo de cálculo. O aluno utilizou o 

componente “Spinner”, que é um componente de seleção de opções, para que o 

usuário indique o sinal de “v.2”, conforme apresentado na Figura 60. 

Figura 60 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A13 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Os registros das Figuras 59 e 60 possibilitam afirmar que embora o aluno tenha 

utilizado formas representacionais adequadas e demonstre domínio em manipular 
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representações simbólicas, o sentido de símbolo descrito por Arcavi (2007) é 

incompleto. Observa-se que para o aluno, o símbolo -b representa um número 

negativo. 

O aluno A14 usou o formulário de papel para fazer o esboço da resolução da 

equação do enunciado da Atividade 5, conforme a Figura 61. O algoritmo 

correspondente é apresentado na Figura 62. 

Figura 61 - Registro manual efetuado pelo aluno A14 na Atividade 5 

 
Fonte: Autoria Própria 

Figura 62 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A14 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Como o registro manual não contém registro de operações simbólicas, denota-

se que a estruturação do algoritmo de cálculo foi efetuada mentalmente, ou seja, a 

habilidade de operar hipóteses mentalmente e a prática da generalização ocorreram 

concomitantemente. 

Por fim, o aluno A17 registrou o início da solução algébrica da equação indicada 

no enunciado da Atividade 5 usando o princípio da balança. Além da concepção do 

princípio de igualdade como equivalência, esse registro denota que o aluno não 
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concebe o processo resolutivo de forma mecânica. No entanto, essa descrição foi 

registrada de forma incompleta, conforme a Figura 63. 

Figura 63 - Registro manual efetuado pelo aluno A17 na Atividade 5 

 
Fonte: Autoria Própria 

 Ao analisar a estrutura da tela do aplicativo e o respectivo algoritmo, constata-

se que o aluno A17 não implementou o princípio da balança, limitando-se a descrever 

o processo de cálculo de forma concisa, conforme indicado na Figura 64. 

Figura 64 - Modelagem da Atividade 5 elaborada pelo aluno A17 

 

Fonte: Autoria Própria 

Os registros das Figuras 63 e 64 possibilitam afirmar que o aluno reconhece a 

possibilidade de operacionalizar em ambos os membros da igualdade para obter o 

valor de x em função de a, b e c, ou seja, opera com o desconhecido como se fosse 

conhecido, operando símbolos algébricos para obter uma forma canônica. Segundo 

Lins (1992) e Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005), sendo uma característica de 

manifestação do pensamento algébrico, além de se enquadrar no nível 3 do 

pensamento algébrico segundo Godino et al. (2014). 

Uma característica que chama a atenção nos formatos dos algoritmos 

presentes nas soluções: o número de manifestações não simbólicas nessa atividade 

foi nulo, prevalecendo o uso da notação simbólica no formato algébrico. A síntese de 

estilos de representação referente a essa atividade é apresentada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Categorização das manifestações simbólicas na Atividade 5 

Característica Descrição Alunos % 

Simbólica 

Notação algébrica simbólica 
A2, A5, A6, A8, 

A14 e A17 
60 

Notação algébrica retórica 
A4, A11, A13 e 

A15 
40 

Não simbólica Notação do software - 0 

Fonte: Autoria Própria 

O estudo de equações do primeiro é grau é iniciado no sétimo ano do Ensino 

Fundamental, de forma que é compreensível que a estratégia de resolução seja 

conhecida pelos alunos. Dessa forma, a ação discente na Atividade 5  consistiu em 

sistematizar o processo resolutivo de forma que o aplicativo fosse intuitivo e funcional 

para o usuário e, concomitantemente, organizar os elementos necessários para 

estruturar o algoritmo. 

A predominância de simbologia formal na Atividade 5 contrasta com os cenários 

anteriores, indicando que o uso de símbolos algébricos foi evitado nos contextos de 

resolução de problemas contextualizados. Com isso, evidencia-se que embora os 

alunos conheçam símbolos algébricos formais, evitam sua utilização para resolver 

problemas onde não seja necessariamente solicitado o uso de expressões algébricas. 

O processo de emulação do aplicativo é o momento no qual o aluno verifica se 

a solução apresentada pelo aplicativo corresponde efetivamente às instruções 

repassadas para o computador ou se algum processo pode ser modificado ou 

aprimorado. Nesse momento, os alunos A4, A6, A13, A14 e A17 verificaram uma 

inconsistência quando o valor do coeficiente de x não era indicado ou era nulo. 

Nas estratégias utilizadas na Atividade 5 está presente um aspecto relevante 

para futuros desdobramentos no uso da ferramenta App Inventor em atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de aplicativos de execução de cálculos. Embora a 

simbologia algébrica convencional não tenha sido registrada em todas as soluções 

apresentadas, o percentual de uso de representação algébrica simbólica foi 

significativamente superior ao registrado nas atividades anteriores. 

Note-se que no enunciado da Atividade 5 foi indicado o formato algébrico da 

equação de primeiro que o aplicativo deveria resolver, ou seja, ax+b=c. Dessa forma, 

é possível cogitar a possibilidade de que a presença de um ou mais elementos 

simbólicos no enunciado da atividade possam favorecer o uso de notações simbólicas 

formais nas soluções desse tipo de atividade. 
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6.6 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Considerando o conjunto de todas as atividades, a categorização dos aspectos 

em comum com essas simbologias é apresentada na Tabela 6. Nessa tabela, foi 

utilizado um código para diferenciar os tipos de manifestações em cada atividade, por 

aluno. Por exemplo, a notação A2-3 é referente ao tipo de notação usado pelo aluno 

A2 na atividade 3, e assim sucessivamente. 

Tabela 6 - Categorização das manifestações simbólicas nas atividades da pesquisa 

Estilo de 

pensamento 
Característica Descrição Alunos % 

Algébrico Simbólica 

Notação algébrica 

simbólica 

A1-1, A8-1, A2-2, A8-2, A8-3, 

A2-5, A5-5, A6-5, A8-5, A14-5 

e A17-5 

20,37 

Notação algébrica 

retórica 

A3-1, A10-1, A13-1, A15-1, 

A16-1, A17-1, A3-2, A6-2, 

A7-2, A9-2, A13-2, A14-2, 

A16-2, A17-2, A2-3, A4-3, 

A6-3, A7-3, A9-3, A10-3, 

A11-3, A15-3, A17-3, A2-4, 

A8-4, A9-4, A10-4, A12-4, 

A15-4, A16-4, A17-4, A4-5, 

A11-5, A13-5 e A15-5 

64,82 

Algorítmico Não simbólica 
Notação do 

software 

A6-1, A7-1, A9-1, A12-1, A14-

1, A10-2, A5-3 e A13-3 
14,81 

Fonte: Autoria Própria 

Tanto em cada atividade quanto no universo completo dos códigos de cálculos, 

o uso da linguagem materna para designar quantidades numéricas foi predominante. 

Segundo Arcavi (2007), a “simpatia” com o uso de simbologia é um fator relacionado 

à construção de símbolo. Reforçando esse aspecto, Fiorentini, Fernandes e Cristóvão 

(2005) indicam que a apropriação da linguagem é um aspecto diretamente relacionado 

à potencialização e desenvolvimento do pensamento algébrico e que “o pensamento 

algébrico se potencializa à medida que, gradativamente, o estudante desenvolve uma 

linguagem mais apropriada a ele” (FIORENTINI; FERNANDES; CRISTÓVÃO, 2005, 

p. 6). 

Entretanto, os resultados desse estudo indicam um nível de manifestação 

simbólica característico de um pensamento protoalgébrico intermediário, transitório 



119 

entre o pensamento algébrico incipiente e o pensamento algébrico consolidado, que 

é o uso da linguagem simbólica retórica (GODINO et al., 2014). 

De acordo com os níveis de Godino et al. (2014), esse tipo de manifestação é 

próprio do nível 2 de algebrização. No entanto, as demais características presentes 

nas soluções são próprias dos níveis 2 e 3, evidenciando fatores predominantes 

característicos do nível intermediário e do nível consolidado de algebrização. 

Considerando que os participantes da pesquisa são alunos do primeiro ano do 

ensino médio, o nível da linguagem utilizada transita entre o elementar e o formal. 

Além disso, por já terem formação escolar na qual os aspectos elementares da 

utilização de símbolos para designar quantidades já foi objeto de estudo, nota-se a 

não familiaridade com a sua utilização para resolver problemas em um ambiente de 

aprendizagem construcionista. São aspectos subjacentes relacionados às distintas 

realidades de formação escolar anterior dos participantes da pesquisa que emergiram 

durante a realização das atividades de coleta de dados. 

No entanto, como o percentual de atividades não resolvidas, com resolução 

incorreta ou com resolução incompleta foi baixo, indica que a abstração necessária 

para estruturar os padrões resolutivos ocorreu de forma satisfatória. Isso é justificado 

pelo número de alunos que necessitou de anotações auxiliares para estruturar os 

algoritmos. Em sua maioria, o formulário de papel foi utilizado apenas para fazer um 

esboço da estrutura do aplicativo, de forma que o algoritmo foi externalizado de forma 

direta, por meio da combinação de blocos. 

No que diz respeito aos demais elementos que caracterizam manifestações do 

pensamento algébrico, algumas características se complementam e foram 

manifestadas concomitantemente com outras. Embora não tenham sido utilizadas 

como critério para a categorização dos dados coletados, estão implícitas nas soluções 

apresentadas. 

Com base nos resultados obtidos, infere-se que o uso de representações 

simbólicas de forma espontânea ocorrido na coleta de dados evidencia o potencial do 

uso do App Inventor como recurso auxiliar na educação algébrica, por demandar 

habilidades que podem culminar na atribuição de sentido a elementos abstratos. 

Aspectos subjacentes observados durante a oficina para familiarização com a 

linguagem de programação visual permitem perspectivar maior engajamento discente 

em atividades que contemplem o uso da plataforma App Inventor como ferramenta 

auxiliar no processo de aprendizagem. Como durante a oficina não foi realizada coleta 
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de dados, a ação gerou um ambiente de aprendizagem com colaboração mútua, onde 

os alunos compartilharam ideias e conjecturaram estratégias diferentes para fazer os 

aplicativos propostos, bem como aprimorá-los. 

Parte disso decorreu de pesquisa extraclasse realizada por livre e espontânea 

vontade por uma pequena parcela dos alunos, que mesmo sem a obrigatoriedade, 

buscaram novas fontes sobre o App Inventor por interesse próprio. Nesse contexto, 

observam-se ações relacionadas às interações sociais, conforme descrito por Valente 

(2002). 

Durante as atividades de coleta de dados, onde o objetivo era coletar 

informações individuais, não houve colaboração entre os participantes da pesquisa. 

Justifica-se pela necessidade de que a estratégia idealizada por um aluno não fosse 

replicada pelos demais. No entanto, é claro que ações conjuntas de resolução de 

problemas podem resultar em ambientes de aprendizagens eficientes, onde o 

processo de depuração compartilhado descrito por Vecchia (2012) pode fomentar 

discussões sobre as temáticas abordadas. 

7. Considera-se que o tempo necessário para que os alunos apresentassem 

soluções para esse tipo de atividade foi relativamente grande se comparado ao tempo 

que seria demandado se os problemas fossem estruturados no formato de questões 

curtas. No entanto, considera-se que a demanda maior de tempo culmina em ganho 

qualitativo, no sentido de que o aluno não estará apenas reproduzindo conhecimento 

previamente aprendido, mas exercitando a prática da generalização, 

concomitantemente com a prática do “pensar computacionalmente”.
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7 PRODUÇÃO TÉCNICA DECORRENTE DA PESQUISA 

Na proposta preliminar da BNCC para o Ensino Médio, elenca-se a 

possibilidade de contemplar linguagens de programação dentre os objetivos da 

disciplina de matemática. Torna-se evidente que isso demandará preparação técnica 

docente e predisposição discente para que ambientes de aprendizagem com este 

cunho sejam efetivamente produtivos para a construção de conhecimentos e 

desenvolvimento de habilidades. 

Conforme mencionado no referencial teórico, integrar tecnologia na formação 

de professores é relevante para que os desafios difíceis e complexos possam ser 

superados (JOHNSON et al., 2015). Desta forma, como produção técnica derivada 

desta pesquisa, objetivou-se proporcionar formação docente e discente, favorecendo 

a implementação e desenvolvimento de atividades educativas envolvendo a 

linguagem de programação visual, com o intuito de minimizar aspectos referentes à 

zona de risco citadas por Borba e Penteado (2015). 

Para isso, foi desenvolvido material audiovisual no formato de videoaulas sobre 

a utilização de componentes do App Inventor e o desenvolvimento de materiais de 

apoio no formato de texto para uso em sala de aula. A proposta é justificada pelo fato 

de que, embora existam diversos tutoriais online sobre a utilização do App Inventor, 

predomina o caráter informal, com intuito comunicativo ou comercial, sem contemplar 

aspectos referentes à educação escolar. 

Estes materiais foram disponibilizados gratuitamente à comunidade por meio 

do website www.ifdroid.com.br. Esta escolha é justificada por possibilitar rápida 

disseminação das informações por meios digitais de comunicação. Com isso, 

objetivou-se: 

 Disseminar o uso da ferramenta App Inventor na comunidade acadêmica por meio 

de ações de extensão; 

 Promover ações futuras de capacitação docente sobre o uso da ferramenta App 

Inventor em atividades educativas na área de matemática; 

 Estimular o desenvolvimento de habilidades discentes relacionadas ao 

pensamento computacional e pensamento algébrico. 

O diferencial do que se propõe como produto decorrente desta pesquisa é a 

estruturação de um referencial didático com base na teoria construcionista voltado 

para a área de matemática. Os materiais instrucionais contemplam adaptações das 
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atividades propostas por Wolber et al. (2011) referentes aos componentes básicos do 

App Inventor e também processos de elaboração de aplicativos de execução de 

cálculos, conforme as temáticas elencadas a seguir: 

 Proporcionalidade (regra de três); 

 Teorema de Pitágoras; 

 Resolução de equações do primeiro grau; 

 Resolução de equações do segundo grau; 

 Resolução de equações exponenciais; 

 Cálculo de áreas de figuras planas. 

A validação do produto educacional como recurso para formação docente foi 

realizada mediante avaliação realizada pelo Comitê de Pesquisa e Extensão do 

Campus Irati do Instituto Federal do Paraná (Anexo A e Apêndice C). Embora o 

material instrucional se constitua na produção técnica, propriamente dita, a 

sistematização de sua disseminação será realizada por meio de ações de extensão 

posteriores a esse estudo, tendo graduandos de cursos de licenciatura em matemática 

e professores da rede pública de ensino como público alvo. 

Desta forma, além da idealização do produto didático, buscar-se-á disseminar 

os conhecimentos construídos ao longo desta pesquisa por meio de ações com a 

comunidade. Com isso, visa-se contemplar objetivos institucionais do IFPR, com 

ações que busquem melhorar a qualidade da educação básica e contemplem a tríade 

ensino-pesquisa-extensão. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo foi idealizado com o intuito de suprir uma demanda que se refere 

ao uso de tecnologias digitais como recurso de ensino e aprendizagem, com a 

finalidade de compreender de que forma o uso da ferramenta App Inventor na 

perspectiva construcionista pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à educação algébrica. Especificamente, buscou-se investigar relações 

entre o desenvolvimento de aplicativos com programação visual e 

manifestações do pensamento algébrico discente no primeiro ano do ensino 

médio, ou seja, analisar se atividades estruturadas com o App Inventor são 

potencialmente significativas para o desenvolvimento do pensamento algébrico em 

um contexto não direcionado. 

Para cumprir o objetivo geral desse estudo, o ambiente de aprendizagem 

idealizado para a coleta de dados contemplou diversas características relacionadas à 

autonomia discente e o uso de tecnologias digitais na sala de aula. Ao abordar o uso 

de uma tecnologia digital no processo de resolução de problemas de matemática, 

supriu-se uma demanda característica da geração discente atual, constituindo-se 

como uma forma de utilizar algo de interesse dos jovens, os nativos digitais, no 

processo educativo. 

Dentre as diferentes ferramentas computacionais à disposição, a escolha da 

ferramenta App Inventor para a resolução dos problemas foi baseada na possibilidade 

de ocorrer manifestação simbólica de forma espontânea, mediante a renomeação dos 

campos de entrada e saída de dados numéricos na estruturação de algoritmos de 

execução de cálculos. Dessa forma, por mais que o uso de uma linguagem de 

programação se constitua em uma a ação abstrata, os blocos da programação visual 

se configuram como elementos concreto-abstratos, ou seja, manipuláveis 

virtualmente. Além disso, o uso da programação visual se justifica pelo fato de ser 

intuitiva, de forma que não se constitui como um obstáculo para o aluno. 

Buscou-se, também, contemplar uma demanda presente nos documentos 

norteadores da educação básica brasileira, onde o uso de tecnologias digitais e de 

linguagens de programação é incentivado como meio de desenvolver habilidades 

relacionadas à matemática. Por ser algo relativamente novo para a maioria dos 

docentes da área de matemática, cabe delinear formas e elencar ferramentas que 

viabilizem esse processo de forma efetiva. 
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Com isso, cabe aqui revisitar os objetivos específicos desse estudo e tecer 

considerações sobre as etapas realizadas. É importante ressaltar que investigar 

relações entre o uso do software App Inventor na perspectiva construcionista e 

a construção de conceitos algébricos implicou melhor compreensão sobre as 

relações entre a teoria de aprendizagem que norteia os cenários de aprendizagem 

construcionistas, bem como traçar um panorama sobre a educação algébrica e 

perspectivas sobre a caracterização do que é o pensamento algébrico. 

A revisão de literatura sobre o tema permitiu delinear que é provável a 

existência de uma intersecção entre as perspectivas do construcionismo, do 

pensamento computacional e do pensamento algébrico, de forma que uma linguagem 

de programação pareceu se constituir como um elemento facilitador para a 

manifestação do pensamento algébrico. Com isso, é razoável supor que a 

combinação das três perspectivas culminaria em um cenário onde o pensamento 

algébrico seria manifestado de forma espontânea. 

Reflexões sobre as relações existentes entre o uso do App Inventor na 

perspectiva construcionista e a construção de conceitos algébricos possibilitaram 

traçar diferentes perspectivas acerca do uso da programação visual em atividades 

relacionadas ao desenvolvimento do pensamento algébrico. É fato que a abstração e 

decomposição de um problema em partes não são aspectos exclusivos do 

pensamento computacional, tampouco do pensamento algébrico, mas ao solicitar que 

um aluno desenvolva um aplicativo para resolver um problema matemático, esses 

elementos estão intrínsecos no processo, pois a abstração e decomposição são 

essenciais para a resolução de problemas em quaisquer ramos da matemática. 

Dessa forma, optou-se por estruturar atividades para a coleta de dados em 

formato aberto, ou seja, atividades onde a solução não é pontual e é fruto da 

criatividade e autonomia discente, e não da mera reprodução de conceitos 

previamente estudados. O formato aberto das atividades permitiu que cada aluno 

explorasse o seu estilo cognitivo, a sua forma de pensar. 

De fato, a familiarização dos participantes da pesquisa com a sintaxe de 

programação do App Inventor foi satisfatória, evidenciando que a linguagem de 

programação visual não se constituiu como um obstáculo no processo educativo. Com 

isso, as intervenções do pesquisador durante as atividades de coleta de dados foram 

mínimas e pontuais, apenas no sentido de fazer questionamentos pertinentes para 

que o aluno refletisse como dar continuidade ao seu trabalho, ou seja, a ação do 
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pesquisador consistiu em fomentar o ciclo construcionista, tal como indica Papert 

(1988). 

Foi possível observar que tanto o ciclo quanto a espiral construcionista 

ocorrem de maneira dinâmica, integrando saberes prévios dos alunos e o 

desenvolvimento de estratégias que se diferem da simples resolução de exercícios 

comuns que normalmente são realizados em sala de aula. Isso refletiu nas 

funcionalidades dos aplicativos desenvolvidos pelos participantes da pesquisa. 

Diversas das soluções apresentadas não são pontuais e contemplam funções que 

possibilitam refazer os cálculos com simples mudanças nos valores de entrada. 

Uma vez estruturado o ambiente de aprendizagem supracitado e efetuada a 

coleta de dados, buscou-se analisar as formas de representação simbólica 

utilizadas no processo de desenvolvimento de aplicativos com uso da 

ferramenta App Inventor. 

Os blocos de programação visual contendo as informações de texto desses 

campos são caracterizados como elementos concreto-abstratos. São concretos por 

serem unidades gráficas presentes na tela do computador e que podem ser 

manipuladas, mas têm caráter abstrato por representarem construções mentais de 

quem os manipula. Além disso, considera-se que a descrição de um modelo 

computacional é equivalente a uma abstração lógico-matemática de quem o 

estruturou. Estes foram dois aspectos que permitiram delinear a possibilidade de 

manipulação algébrica mediante manipulação de blocos. 

Dessa forma, considerando que a linguagem de programação visual foi a 

forma de comunicação discente-máquina e de organização mental de ideias 

matemáticas, buscou-se analisar indícios da constituição do pensamento algébrico 

nos algoritmos de execução de cálculos desenvolvidos pelos participantes do estudo. 

Dessa forma, a classificação primária dos dados consistiu na identificação do 

uso de uma linguagem própria na descrição dos algoritmos. A classificação 

intermediária consistiu na diferenciação entre os estilos simbólico e não simbólico 

dessas representações e a categorização final consistiu em diferenciar pensamento 

algébrico de pensamento meramente algorítmico. Para isso, recorreu-se à Análise de 

Conteúdo de Bardin (2011) como forma de identificar elementos representativos de 

manifestações do pensamento algébrico. 

De fato, foi possível identificar três estilos de notação simbólica descritos na 

literatura como característica do pensamento algébrico. Esses registros, efetuados de 
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forma espontânea, evidenciam que o ambiente de aprendizagem idealizado para esse 

estudo efetivamente demandou o uso de uma representação pessoal de caráter 

simbólico para registrar as ideias matemáticas do programador. Justifica-se pelo fato 

de que é possível estruturar um algoritmo com programação visual sem a necessidade 

de alterar a sintaxe nativa do App Inventor. O sentido pessoal decorre do fato de o 

aluno repassar instruções apenas para o computador, uma vez que a estrutura de 

blocos não é visível para um usuário do aplicativo. Essas notações simbólicas se 

configuram, portanto, como a externalização de um processo mental. 

Conforme destacado no referencial teórico, o pensamento algébrico pode ser 

expresso de diferentes formas, incluindo o uso de linguagem materna. Isso foi 

observável nos formatos de soluções apresentados nas cinco atividades propostas. 

Embora em alguns momentos os algoritmos tenham sido estruturados sem uso de 

uma notação simbólica, o uso de uma unidade representacional foi predominante, 

evidenciando a espontaneidade no uso de uma forma representacional pessoal para 

dar sentido aos elementos que compõem o algoritmo estruturado. 

Os pilares do pensamento computacional, citados no referencial teórico, estão 

implícitos durante todo o processo de desenvolvimento dos aplicativos. A abstração 

nas ações executadas pelos alunos é enfatizada pela baixa frequência do uso de 

registros escritos no papel para estruturar os algoritmos de cálculos. No contexto 

dessa pesquisa, a abstração se configura como um processo mental que consistiu em 

isolar os elementos relevantes para o desenvolvimento dos aplicativos propostos. O 

resultado desse processo mental consistiu na indicação objetiva dos campos de 

entrada de dados utilizados na estruturação dos algoritmos de execução de cálculos. 

Da mesma forma, a decomposição e o reconhecimento de padrões se 

constituem no tratamento resolutivo e na expressão de regularidades que estruturam 

os algoritmos, fazendo parte do ciclo construcionista e da espiral construcionista. 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que atividades educacionais 

de desenvolvimento de aplicativos com o software App Inventor favorecem a 

manifestação do pensamento algébrico, por propiciarem um ambiente de 

aprendizagem onde é necessário mobilizar diferentes formas de representação 

simbólica. No entanto, isso não ocorre de forma plena e há vários aspectos que 

precisam ser pormenorizados. 

É fato que os algoritmos relacionados à execução de cálculos poderiam ser 

estruturados sem uso de representações simbólicas, denotando pensamento 
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meramente aritmético. Isso, inclusive, aconteceu em determinados momentos. No 

entanto, ao utilizar uma notação representacional nos blocos relacionados a cálculos, 

caracteriza-se a necessidade do aluno organizar seu próprio pensamento. 

Considera-se que as representações simbólicas presentes nas resoluções 

caracterizam uma manifestação do pensamento algébrico. Além disso, são notações 

utilizadas de maneira intencional, enquadrando-se na perspectiva de Lins (1992), 

Radford (2011) e Almeida (2016). Entretanto, o percentual de soluções apresentados 

em formato não simbólico (14,81%) foi relativamente alto se considerado a idade 

escolar dos participantes da pesquisa. Isso evidencia que por mais que um aluno 

esteja em fase escolar na qual o uso de simbologia algébrica formal seja conhecido, 

nem sempre o uso da álgebra formal prevalecerá na resolução de problemas que 

envolvem quantidades numéricas de forma espontânea. 

Outro aspecto que fragilizou o processo é a predominância do uso de formas 

simbólicas retóricas para estruturar os algoritmos. Embora se caracterize como uma 

manifestação do pensamento algébrico, esse formato não é condizente com a fase 

escolar dos participantes da pesquisa. 

Por serem alunos do primeiro ano do ensino médio, é evidente que já tiveram 

contato com simbologia algébrica formal nas séries finais do ensino fundamental. No 

entanto, segundo os níveis de algebrização descritos por Godino et al. (2014), a 

simbologia literal identificada na estrutura dos algoritmos idealizados pelos alunos é 

característica dos níveis elementares de desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Com isso, conclui-se que o ambiente de aprendizagem proposto estimulou o uso de 

habilidades relacionadas ao pensamento algébrico. No entanto, não são 

manifestações características do pensamento algébrico consolidado, segundo Godino 

et al. (2014), ou seja, são características de níveis de desenvolvimento abaixo do 

esperado para a fase escolar dos participantes. 

Das discrepâncias anteriormente citadas emergem novos cenários para 

estudos futuros. O baixo índice do uso de simbologia algébrica formal permite cogitar 

que os educandos buscam formas de resolução que não privilegiam o uso de símbolos 

formais por defasagem conceitual em sua formação. Isso implica futuras investigações 

para identificar aspectos que potencializem o uso de símbolos algébricos formais em 

tarefas envolvendo o uso de programação visual, contemplando melhorias no formato 

estrutural dos enunciados dos problemas, de forma que a intencionalidade no uso de 

simbologia algébrica formal seja contemplada de forma plena. 
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Contudo, é fato que o uso intencional de representações simbólicas presentes 

nas soluções é um indício característico do pensamento algébrico, decorrente da 

necessidade de expressar o pensamento matemático de forma que tanto o homem 

quanto a máquina compreendam. Somam-se a isso a abordagem sistêmica e a 

decomposição de problemas, características do pensamento computacional. Dessa 

forma, o uso do App Inventor para o desenvolvimento de aplicativos de execução de 

cálculos se constitui como uma alternativa para contextualizar o uso da álgebra na 

resolução de problemas de matemática e estimular o pensamento abstrato. 

Considerando que o desenvolvimento de aplicativos com o uso de 

programação visual se configura como estímulo para o uso de habilidades 

relacionadas ao pensamento algébrico, a produção técnica decorrente dessa 

pesquisa consistiu em desenvolver material instrucional sobre o uso da 

ferramenta App Inventor em atividades educativas relacionadas à matemática. 

O material instrucional desenvolvido como complemento a esse estudo pode ser uma 

alternativa para amenizar as prováveis causas das discrepâncias anteriormente 

citadas. 

Espera-se que seu uso como material instrucional para a sala de aula 

possibilite que os alunos da educação básica tenham contato com a contextualização 

do uso da álgebra escolar de forma significativa e desenvolvam habilidades 

relacionadas à autonomia, criatividade e resolução de problemas, características tanto 

dos ambientes construcionistas quanto do pensamento computacional e da 

matemática. 

Enquanto material instrucional para formação docente sobre o uso de 

tecnologias, enseja-se que auxilie a delinear futuros estudos sobre como o App 

Inventor e a programação visual podem potencializar o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas à educação algébrica. 

Dessa forma, almeja-se que os desdobramentos desse estudo contribuam 

significativamente para modificar a dinâmica da sala de aula, especialmente na escola 

pública. Com a democratização do acesso a conhecimentos relacionados ao uso de 

tecnologias digitais e programação nas aulas de matemática, visa-se contribuir 

também para a desmistificação sobre o conceito de pensamento computacional e do 

uso de programação, que infelizmente ainda é visto como um processo mecânico e 

inatingível por uma parcela da sociedade. 
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APÊNDICE A -  Formulário com orientações para as atividades estruturadas para 
a coleta de dados 
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NOME:_____________________________________________________________ 

DATA: ______________ 

ATIVIDADE 1 
 

Você deverá desenvolver um aplicativo com o qual seja possível efetuar 

conversões cambiais. Por exemplo, com seu aplicativo o usuário poderá converter 

reais em dólares e dólares em reais. 

No espaço abaixo você pode registrar as estratégias e raciocínios utilizados e 

também fazer um esboço da (s) tela (s) do aplicativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 



141 

NOME:_____________________________________________________________ 

DATA: ______________ 

ATIVIDADE 2 

 

Você deverá desenvolver um aplicativo com o qual seja possível calcular 

acréscimos e decréscimos percentuais em valores monetários, com o intuito de 

calcular o valor do lucro e de descontos em operações de compra e venda. 

Por exemplo, com seu aplicativo o usuário poderá verificar qual é o valor final 

de um produto após ser concedido um desconto percentual sobre o valor inicial de 

venda, ou calcular o valor de venda ao aplicar uma taxa percentual de acréscimo sobre 

o valor de custo. 

No espaço abaixo você pode registrar as estratégias e raciocínios utilizados e 

também fazer um esboço das telas do aplicativo. 
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NOME:_____________________________________________________________ 

DATA: ______________ 

ATIVIDADE 3 

 

Uma regra informal utilizada para definir a vantagem do abastecimento com 

etanol em veículos tipo flex (que podem ser abastecidos tanto com etanol quanto com 

gasolina) é verificar se o valor do litro do etanol é inferior a 70% do valor do litro da 

gasolina. Por exemplo, se o valor do litro de etanol for 75% do valor do litro da gasolina, 

é recomendável abastecer com gasolina. 

Com base nessa regra, você deverá desenvolver um aplicativo com o qual o 

usuário possa obter a análise sobre qual é o combustível recomendado. 

No espaço abaixo você pode registrar as estratégias e raciocínios utilizados e 

também fazer um esboço das telas do aplicativo. 

 

 

 

 



143 

NOME:_____________________________________________________________ 

DATA: ______________ 

ATIVIDADE 4 

Você deverá desenvolver um aplicativo com o qual seja possível obter a análise 

de preços de produtos, com o intuito de definir qual tem o menor custo por unidade. 

Por exemplo, o aplicativo deverá definir se é mais vantajoso comprar um produto cuja 

embalagem contém 300 gramas com custo de R$ 2,75 ou comprar um com conteúdo 

de 1300 gramas com custo de R$ 10,50. 

Você pode registrar as estratégias e raciocínios utilizados e também fazer um 

esboço das telas do aplicativo. 
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NOME:_____________________________________________________________ 

DATA: ______________ 

ATIVIDADE 5 

 

Você deverá desenvolver um aplicativo com o qual seja possível resolver equações 

do primeiro grau do tipo ax+b=c. Por exemplo, com seu aplicativo o usuário poderá 

digitar a equação 2x+1=7 e o aplicativo deverá obter o conjunto solução desta 

equação, que é x=3. 

No espaço abaixo você pode registrar as estratégias e raciocínios utilizados e 

também fazer um esboço das telas do aplicativo. 
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APÊNDICE B -  Algoritmos de cálculo elaborados pelos participantes da pesquisa 
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ALGORITMOS DE CÁLCULO ELABORADOS PELOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

ATIVIDADE 1 

A1 

 

A3 
 

 

A6 
 

 

 

A7 

 



147 

A8 

 

A9 

 

A10 
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A12 
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A13 

 

A14 

 

A15 

 

A16 

 

 
 

 

A17 
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ATIVIDADE 2 

A2 

 
A3 

 
 

 
 

A6 

 
A7 

 
A8 

 
A9 
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A10 

 

 
A13 

 
A14 

 
A16 

 

 
A17 

 
 

ATIVIDADE 3 

A2 
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A4 

 
A5 

 
A6 

 
A7 

 
A8 
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A9 

 
A10 

 
A11 

 
A13 
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A15 

 
A17 

 
 

ATIVIDADE 4 

A2 

 
A8 

 
A9 
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A10 

 
A12 

 
A15 

 
A16 

 
A17 
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ATIVIDADE 5 

A2 

 
A4 

 
A5 

 
A6 

 
A8 

 
A11 

 
A13 
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A14 

 
A15 

 
A17 
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APÊNDICE C -  Proposta de projeto de extensão apresentado ao Comitê de Pesquisa 
e Extensão do IFPR Campus Irati 



159 

PROPOSTA DE AÇÃO DE EXTENSÃO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Caracterização da Ação  

(   ) Programa 
(   ) Projeto 
( X ) Curso Livre de Extensão (carga horária mínima de 8 horas) 
(   ) Evento (abaixo de 8 horas) 
(   ) Prestação de Serviços 
 
1.2 Título da Ação de Extensão: Uso do App Inventor para o desenvolvimento de aplicativos 
nas aulas de matemática 
 
1.3 Área temática: Formação de professores 
 
1.4 Este projeto está vinculado à algum edital? Sim (   ) Não (X) 
 
2. INTEGRANTES DA PROPOSTA 
 
2.1 Coordenador 
 

 Nome / SIAPE: Rodrigo Duda, matrícula SIAPE nº 1838540 

 Formação / Titulação: Licenciatura em Matemática / Mestre em Matemática 

Campus: Irati 

 Telefone: (42) 99139-0642 

 E-mail: rodrigo.duda@ifpr.edu.br 

 
2.2 Colaboradores 

2.2.1 Colaborador Docente ou Técnico Administrativo/ Titulação/ Formação/ 

SIAPE / Instituição/ Departamento ou Campus/ E-mail 

 

Adilson de Oliveira Pimenta Júnior - Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Especialista em Gestão de Tecnologia da Informação, matrícula SIAPE nº 

2192785, lotado no Campus Irati no Setor de Tecnologia da Informação, email 

adilson.junior@ifpr.edu.br 

 

Atuação: suporte técnico-operacional durante as atividades de formação realizadas 

nos laboratórios de informática do Campus Irati. 

  
2.2.2 Colaboradores Discentes/ Curso/ Período/ Campus/ Modalidade de Bolsa. 
 
Não há. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 
 
3.1 Resumo da ação: A presente proposta se enquadra na perspectiva de uso das 
tecnologias digitais para promoção da aprendizagem. Trata-se de uma proposta de formação 
docente, que terá acadêmicos de cursos de licenciatura em matemática e professores de 
matemática da rede pública de ensino do Estado do Paraná como público alvo. Essa ação foi 
idealizada com o intuito de disseminar o uso da ferramenta App Inventor nas aulas de 
matemática, para o desenvolvimento de aplicativos de execução de cálculos referentes à 
temáticas abordadas nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. O material 
instrucional que será utilizado nas ações de formação foi idealizado como produção técnica 
referente ao projeto de pesquisa “Contribuições do uso de programação visual no 
desenvolvimento do pensamento algébrico”, protocolado no Campus Irati no ano de 2016, sob 
registro nº 23409.000619/2015-11, referente à pesquisa de doutorado realizada junto à 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. As atividades de formação consistirão na oferta 
de oficinas instrucionais a serem realizadas nos laboratórios de informática do Campus Irati. 
Nessas oficinas, além de ter contato com a sintaxe de programação visual, serão abordados 
os aspectos teóricos que embasaram a ação. Com isso, visa-se proporcionar formação 
docente para a idealização de ambientes de aprendizagem construcionistas relacionados à 
resolução de problemas com uso da ferramenta App Inventor, com foco na mobilização de 
conceitos algébricos. 
 

3.1.1 Palavras - chave: Construcionismo, pensamento algébrico, programação visual 
 

 
3.2 Referencial Teórico/ Fundamentação da proposta: 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

A temática deste projeto contempla uma característica predominante 

observada nas gerações discentes nas últimas décadas: a pré-disposição para 

manipulação de tecnologias digitais. É uma característica já destacada por Prensky 

(2001) no início do século XXI, ao afirmar que as novas gerações discentes são 

compostas por nativos digitais, indivíduos que nasceram e cresceram em um universo 

permeado de diferentes tecnologias digitais. 

Por esta razão, Prensky (2001) ressalta que essa aspiração deve ser 

aproveitada como objeto mobilizador da aprendizagem, pois esses alunos não são os 

mesmos para os quais o sistema educacional convencional foi projetado. Desta forma, 

por ser uma variável importante no processo de ensino aprendizagem, é importante 

aproveitar o potencial de determinadas ferramentas tecnológicas digitais para a 

construção de conhecimento. 

Além dos computadores, o uso de dispositivos móveis (tablets e smartphones) 

está em plena ascensão. Os dispositivos móveis, por exemplo, têm a singular 

característica de atrair a atenção dos jovens estudantes de forma que outros recursos 
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digitais talvez não atinjam. O que antes poderia ser feito apenas mediante o uso de 

um computador de mesa, hoje pode ser facilmente realizado com mobilidade. 

Com isso, concebeu-se uma diversidade de aplicativos para comunicação, 

entretenimento e para o acesso e compartilhamento de informações. Esta 

portabilidade de recursos, outrora limitados por espaço físico, gerou novas 

possibilidades para o processo educativo, renovando possibilidades para por em 

prática a filosofia educacional construcionista, delineada em meados do século 

passado. 

É nesse contexto que foi desenvolvida a plataforma App Inventor, concebida 

sob a perspectiva construcionista de Seymour Papert (Wolber et al., 2011). O App 

Inventor foi idealizado com o intuito de popularizar e disseminar o desenvolvimento de 

aplicativos no público jovem. Não se trata de um software específico para 

desenvolvedores profissionais, mas de uma ferramenta idealizada para que pessoas 

leigas em programação possam ter contato com princípios da ciência da computação. 

O processo de desenvolvimento de um aplicativo com o App Inventor é 

facilitado devido a uma interface intuitiva e à utilização de programação visual, que 

não implica conhecimento prévio sobre linguagens de programação, pois os 

comandos são estruturados mediante a combinação de blocos lógicos, com 

comandos de programação pré-definidos. 

A diversidade de componentes no App Inventor, como sensores, área de 

plotagem e botões para acionar outros comandos, permite que a descrição de 

diferentes processos seja efetuada de forma mais abrangente, contemplando 

estratégias para desenvolver o pensamento computacional sejam realizadas em 

concomitância com o desenvolvimento de outras habilidades matemáticas, como a 

utilização de simbologia algébrica, por exemplo. 

Desta forma, é possível idealizar ambientes de aprendizagem nos quais o uso 

da ferramenta App Inventor no processo de desenvolvimento de aplicativos seja 

utilizado como mobilizador da aprendizagem da matemática, face à diversidade de 

comandos operacionais demandados para a execução de cálculos (DUDA, 2015). 

Estes cenários educativos contemplam a perspectiva construcionista de Papert (1988, 

2008), aliando a interação humano-computador ao desenvolvimento de habilidades 

cognitivas. 

Recentes estudos realizados no contexto da educação básica têm investigado 

possibilidades de integrar o pensamento computacional em sala de aula com o intuito 
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de desenvolver diferentes habilidades educacionais (CHAO, 2016; FESSAKIS; 

GOULI; MAVROUDI, 2013; SÁEZ-LÓPEZ; ROMÁN-GONZALEZ; VÁZQUEZ-CANO, 

2016; LYE; KOH, 2014; ISRAEL et al., 2015; WILKERSON-JERDE, 2014). É unânime 

a recomendação de abordagens que contemplem ambientes na perspectiva 

construcionista e, no caso da matemática, que sejam abordados problemas de ordem 

prática. (WEINTROP et al., 2016). 

No entanto, o foco destas pesquisas prevalece no desenvolvimento do 

pensamento computacional. Identifica-se, assim, uma lacuna, indicando a 

necessidade da realização de estudos sobre possíveis formas de estimular o 

desenvolvimento de habilidades específicas em disciplinas do currículo da educação 

básica por meio da utilização de ferramentas de programação não convencional. 

Segundo Wing (2008, p. 3717), “A essência do pensamento computacional é a 

abstração”. Além da utilização da simbologia algébrica para descrever regularidades, 

o processo de estruturação de um aplicativo pode contemplar explorações envolvendo 

diagramas, outro elemento importante na representação algébrica. Neste contexto, 

inclui-se também a abstração numérica, razão pela qual se supõe que é possível 

desenvolver habilidades relacionadas à utilização de linguagem algébrica 

concomitantemente com o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Considerando que pensar computacionalmente envolve abstração e resolução 

de problemas, espera-se que também seja possível desenvolver habilidades 

relacionadas ao uso da álgebra por meio de ferramentas que possibilitam o 

desenvolvimento do pensamento computacional. 

Para que seja entendida a relação entre a possibilidade do uso de programação 

visual em atividades que envolvem habilidades relacionadas ao estudo de 

representações algébricas, deve-se considerar que a matemática é uma área de 

fundamental importância no contexto científico e tecnológico, pois, conforme descrito 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino fundamental, 

“A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a linguagem algébrica, 
sobretudo em relação ao conceito de variável. Outra habilidade relativa à 
álgebra que mantém estreita relação com o pensamento computacional é a 
identificação de padrões para se estabelecer generalizações, propriedades e 
algoritmos.” (BRASIL, 2017, p. 269). 

O fato de poder simular resultados via aplicativos de execução de cálculos 

possibilita um cenário investigativo rico em possibilidades, reforçando o elo entre 

programação visual e pensamento algébrico. Relacionando os objetivos descritos na 
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BNCC com a possibilidade do desenvolvimento de aplicativos em sala de aula é 

possível verificar relação direta entre eles, contemplando o que Papert (2008) chamou 

de construcionismo, aliando teoria e prática em um cenário inovador. 

 

ASPECTOS MOTIVACIONAIS PARA INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA 

ESCOLA 

Desde que Prensky (2001) cunhou o termo “nativos digitais”, muito tem sido 

feito para revisitar técnicas de ensino integrando tecnologias digitais na sala de aula. 

O termo “nativos digitais” foi utilizado para descrever os indivíduos das gerações 

discentes que nasceram e se desenvolveram em um contexto rico em recursos 

tecnológicos digitais, por isso dominam a linguagem digital. (PRENSKY, 2001). 

O autor não apenas insere uma nomenclatura para diferenciar as novas 

gerações discentes, mas também sugere a possibilidade de que a mente dessas 

novas gerações passou por mudanças físicas, que culminaram em uma nova forma 

de pensar, devido à capacidade de realizar múltiplas tarefas. 

Prensky (2001, 2010) nomeia os professores dessas gerações como 

“imigrantes digitais”, que fazem uso de uma linguagem ultrapassada para educar 

indivíduos que fazem uso de uma nova linguagem. E complementa, afirmando que 

métodos educativos que funcionaram em épocas anteriores podem não mais fazer 

sentido para as gerações atuais. Devido a isso, sugere a possibilidade de que esses 

aspectos sejam os responsáveis pelo insucesso e falta de interesse discente, razão 

pela qual é necessário reinventar metodologias para ensinar os nativos digitais. 

(PRENSKY, 2001). 

É fato que no contexto da educação brasileira este processo ocorreu de forma 

tardia, pois somente na última década as tecnologias digitais se tornaram mais 

frequentes no cotidiano discente. Em especial, na atualidade os computadores e 

dispositivos móveis são artefatos com os quais os adolescentes têm notável 

familiaridade. Desta forma, esta aspiração discente pelo universo tecnológico digital 

deve ser considerada como uma variável importante no processo educativo e é devido 

a isso que diferentes iniciativas têm sido idealizadas com o intuito de promover a 

integração destes recursos nos ambientes de aprendizagem formal. 

O relatório “NMC New Horizon Report”, ação colaborativa do New Media 

Consortium (NMC) e do Consortium of School Networking (CoSN), reúne a opinião de 
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especialistas da área de educação e tecnologia sobre o horizonte educacional 

mediante a adoção de tecnologias no contexto educativo. Na publicação são 

apresentadas perspectivas para o cenário educacional mediante a adoção de 

tecnologias digitais emergentes no processo de ensino e aprendizagem. 

O documento reúne informações sobre projetos e iniciativas mundiais e 

indicação de possibilidades a curto, médio e longo prazo, com base na opinião de 

especialistas da área de educação e tecnologias. Para implementação de tecnologias 

digitais, indicam-se ações impactantes a curto, médio e longo prazo, permeadas por 

desafios solucionáveis, difíceis e complexos. 

Nas edições 2015 a 2017 deste relatório são vários os fatores listados como 

necessários para a implementação de ações transformadoras no processo educativo, 

como mudanças significativas nas formas de aprendizagem em sala de aula, na 

formação de professores e, principalmente, na forma estrutural das escolas, 

indicando-se a necessidade de repensar a forma como elas funcionam (JOHNSON et 

al., 2015; BECKER et al., 2016; FREEMAN, et al. 2017). 

A partir da edição 2015, elencou-se a necessidade de aproveitar o potencial 

das tecnologias digitais para proporcionar cenários de criação, para que os 

aprendizes, outrora consumidores de conteúdo, se tornem criadores de conteúdo. 

Desta forma, abre-se espaço para práticas de ensino baseadas em aprendizagem 

ativa, onde o aluno deixa de ser um mero receptor de conteúdo e passa a utilizar as 

tecnologias digitais como ferramenta auxiliar para a resolução de problemas em 

diferentes âmbitos. 

Propostas como as sugeridas no relatório são relevantes no sentido de que 

contribuem para o vislumbramento de um novo horizonte, onde a escola não seja 

apenas um local onde há contato com o conhecimento de forma limitada à sala de 

aula, mas um ambiente onde a criatividade tanto discente quando docente é 

compelida. Um resumo dessas perspectivas referente às projeções relativas ao 

período 2016-2020 é apresentado na Figura 1. 

 
 
 

Figura 1 - Perspectivas para a adoção de tecnologias digitais no período 2016-2020 
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Fonte: Johnson et al. (2015) 

Dentre os desafios apontados como de difícil solução, elencam-se a 

aprendizagem personalizada e a necessidade de repensar o papel dos professores. 

A aprendizagem personalizada refere-se ao ritmo diferenciado de aprendizagem, 

decorrente do ambiente heterogêneo de modos de pensar presentes na sala de aula. 

Sobre a necessidade de repensar o papel dos professores, aponta-se a necessidade 

de se integrar cada vez mais as tecnologias digitais em sala de aula. 

Conforme apontado no documento, essas ações seriam solucionáveis com a 

adoção de tendências que contemplem abordagens de aprendizagem colaborativa e 

o estímulo à criação, transformando os alunos em criadores, ao invés de apenas 

consumidores de conteúdo e materiais. 

Diante das inúmeras ferramentas para criação de documentos, vídeos, áudios 

e outros materiais digitais, indica-se como necessário o estímulo a práticas 

construtivistas, baseadas na construção social do conhecimento, onde além de 

possibilitar a criação de jogos, tutoriais e animações, ocorra cooperação no processo. 

A indicação da necessidade do uso de tecnologias digitais no processo 

educativo está presente, também, nas recentes propostas oficiais para o ensino 

básico brasileiro. Isso foi reforçado recentemente na BNCC para o Ensino 

Fundamental, homologada pelo Ministério da Educação no final do ano de 2017, onde 

são elencados os conhecimentos essenciais que os estudantes brasileiros devem ter 

acesso durante sua trajetória na educação básica. (BRASIL, 2017). 
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Um fato notável em boa parte da BNCC para o Ensino Fundamental é a 

indicação da necessidade de articulação entre conhecimentos de diferentes áreas 

com temas integradores, dentre os quais se elencam as tecnologias digitais, 

evidenciando que na atualidade é necessário que o educando tenha contato com 

tecnologias específicas de cada área do conhecimento, afim de que possa utilizá-las 

para compreender o mundo no qual está inserido e, eventualmente, utilizar-se dessa 

tecnologia para modificar sua realidade. 

No entanto, embora o uso de tecnologias digitais na sala de aula seja uma 

tendência em crescimento na atualidade, há diversos fatores que podem impedir ou 

limitar sua adoção como suporte ao ensino, como por exemplo, a formação docente. 

Conforme destacado por Johnson et al. (2015, p. 24) muitas vezes novas tecnologias 

são inseridas em sala sem a preocupação em se capacitar os docentes sobre sua 

utilização. Somam-se a isso lacunas existentes na formação universitária, muitas 

vezes enraizada em modelos tradicionais onde há pouco ou nenhum espaço para este 

tipo de formação. 

A importância das tecnologias digitais é destacada na versão preliminar da 

BNCC para o Ensino Médio, ao considerá-las como meio para que o aluno raciocine 

logicamente, formule e teste conjecturas e argumente adequadamente, favorecendo 

o processo de resolução de problemas (BRASIL, 2018). No que diz respeito ao uso 

no processo de ensino e aprendizagem de matemática, destaca-se a possibilidade de 

exploração de diferentes aspectos relacionados à solução de problemas e realização 

de atividades que demandariam muito tempo se realizadas sem o computador, face à 

possibilidade de articulação entre diferentes representações e a capacidade de rápido 

processamento de cálculo. 

Em relação à matemática, recomenda-se que o uso de tecnologias ocorra 

concomitantemente com o desenvolvimento da cognição e a aprendizagem da 

disciplina (GRAVINA; BASSO, 2012), ou seja, sua utilização deve se pautar em 

objetivos educacionais, e não apenas para ilustrar casos particulares ou execução de 

cálculos. 

Outra possibilidade de trabalho relevante é aproveitar o potencial das 

tecnologias digitais para compreender como a tecnologia digital funciona. Segundo 

Skovsmose (2007, p. 48), “é impossível considerar o local de trabalho, onde 

computadores estão sendo utilizados, reconhecer que, ao mesmo tempo, a 
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matemática está em operação”, ou seja, é importante explorar a integração entre o 

mundo do trabalho, as tecnologias digitais e a matemática. 

Sabe-se que o computador não é uma caixa mágica, com pensamento 

independente. Suas ações são programadas por seres humanos e, em grande parte, 

essas ações são baseadas em representações e relações matemáticas, nas quais 

houve a necessidade de abstração, generalização, organização e representação 

adequadas, sendo descritas por linguagem específica. 

Este contexto permite perspectivar um cenário educativo com a utilização da 

ciência da computação como meio para destacar a importância do uso de conceitos 

algébricos e estratégias de resolução de problemas. Isso é evidenciado na BNCC para 

o ensino fundamental, onde se indica que 

a aprendizagem de Álgebra, como também aquelas relacionadas a outros 
campos da Matemática (Números, Geometria e Probabilidade e estatística), 
podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos 
alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma 
situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, 
apresentadas em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-
versa. (BRASIL, 2017, p. 269). 

A importância desta perspectiva também é ressaltada na versão preliminar da 

BNCC para o Ensino Médio. Para esta fase, elenca-se o uso de conceitos básicos de 

uma linguagem de programação para implementação de algoritmos (BRASIL, 2018, 

p. 531). Com isso, ressurge a possibilidade de integrar uma linguagem de 

programação no contexto educativo com base no modelo construcionista. 

Face ao exposto, considera-se que renovar técnicas para promoção da 

aprendizagem com a adoção de tecnologias é uma ação necessária para atender a 

demanda das novas gerações discentes, compostas por indivíduos com necessidades 

e aspirações diferenciadas, sendo necessários novos estudos sobre o impacto de 

tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 

Além de contemplar o uso de novas tecnologias digitais no processo de 

aprendizagem, verifica-se a necessidade de atender uma demanda tanto de conteúdo 

quanto de cognição, de forma que os ambientes de aprendizagem não se constituam 

na simples informatização do processo educativo, mas da concepção de cenários 

educativos onde o uso de determinados softwares permitam desenvolver ou 

potencializar habilidades discentes, mediante o desenvolvimento de atividades 

educativas que favoreçam a manifestação de hábitos relevantes ao desenvolvimento 

de habilidades cognitivas. 
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3.3 Objetivos a serem alcançados: 

 Disseminar o uso da ferramenta App Inventor na comunidade acadêmica por meio 

de ações de extensão; 

 Proporcionar capacitação docente sobre o uso da ferramenta App Inventor em 

atividades educativas na área de matemática; 

 Estimular o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem que contemplem 

habilidades relacionadas ao pensamento computacional e pensamento algébrico. 

3.4 Métodos da Ação e técnica de trabalho: 
 
 Inicialmente, serão abordados os aspectos teóricos que norteiam a prática 

construcionista e relações entre o construcionismo, o pensamento computacional e 

pensamento algébrico. Essa etapa é importante para que os participantes compreendam o 

propósito da ação de formação e aspectos da teoria de aprendizagem que fomenta os 

ambientes de aprendizagem construcionistas. 

 As atividades instrucionais da oficina consistirão na exploração da ferramenta App 

Inventor para posteriormente estruturar aplicativos de execução de cálculos. O primeiro 

contato dos participantes será direcionado para a familiarização com a sintaxe de 

programação visual e combinação de componentes para a estruturação de ações, conforme 

detalhamento indicado a seguir: 

Atividade 1: Uso dos componentes botões, som e imagem. Consiste na adaptação da 

atividade “Hello Purr”, proposta por Wolber et al. (2011, p.1). Nessa atividade será 

apresentada a sintaxe de programação visual e será dada ênfase ao uso de botões para 

inicializar procedimentos. 

Atividade 2: Uso do componente Canvas para desenhos. Consiste na adaptação da atividade 

“PaintPot” (Wolber et al., 2011, p. 19). Será dada ênfase ao uso de variáveis. 

Atividade 3: Animações no componente Canvas. Consiste na adaptação da atividade 

“MoleMash” (Wolber et al., 2011, p.37). Será dada ênfase ao uso de notação recursiva para 

efetuar cálculos; 

Atividade 4: Consiste em uma adaptação da atividade “Paris Map Tour”, proposta por Wolber 

et al. (2011, p.89). Nesse aplicativo será abordado o uso do componente ListPicker para 

selecionar opções em uma lista suspensa; 

Atividade 5: Estruturação de aplicativo com o qual é possível somar, subtrair, dividir e 

multiplicar dois números reais. Nesse aplicativo será abordada a biblioteca de matemática 
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presente no App Inventor. 

Atividade 6: Desenvolvimento de um aplicativo para resolver regras de três simples com 

grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse aplicativo será abordado o uso 

de caixas seletoras para indicar o tipo das grandezas a serem utilizadas; 

Atividade 7: Desenvolvimento de um aplicativo relacionado ao teorema de Pitágoras e 

geração de ternas pitagóricas. Refere-se à manipulação de expressões algébricas e relações 

funcionais usando o método de Euclides para geração de ternas pitagóricas; 

Atividade 8: Desenvolvimento de um aplicativo para resolver equações do primeiro grau. 

Nesse aplicativo será abordada a estratégia da balança para indicar o tipo de operação 

necessária para anular termos durante o processo resolutivo; 

Atividade 9: Desenvolvimento de um aplicativo para resolver equações do segundo grau. 

Será abordado o uso de condicionais para indicar o tipo de raízes; 

Atividade 10: Desenvolvimento de um aplicativo para resolver equações exponenciais. Será 

abordado o uso de notificações para indicar restrições na estrutura da equação; 

Atividade 12: Desenvolvimento de aplicativo para o cálculo de áreas. Será abordada a 

combinação dos componentes spinner, caixas de texto e imagens. 

Convém ressaltar que, embora existam outros componentes presentes no App 

Inventor, como sensores e conectividade, esses componentes não serão abordados nas 

oficinas, por não ter relação direta com a estruturação de aplicativos de execução de cálculos. 

As atividades previstas serão realizadas duas a duas, de forma que sejam realizados 

seis encontros presenciais, cada um com duração de quatro horas, totalizando a carga horária 

de vinte e quatro horas. 

Será emitido certificado de participação para os participantes com frequência igual ou 

superior a 75% da carga horária total prevista para as oficinas. 

 
3.5 Recursos disponíveis: 

• 13 tablets com sistema operacional Android. 

• Laboratórios de informática do Campus Irati, com acesso à internet sem fio. 

3.6 Recursos necessários: não se aplica. 
 

3.7 Cronograma: 

Por se tratar de uma ação de formação para professores da rede pública e acadêmicos 
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de cursos de licenciatura, as datas de realização não foram pré-definidas, pois é necessário 

levar em consideração a disponibilidade dos participantes. Dessa forma, a seguir é indicado 

um cronograma de execução, cujas datas de realização efetiva serão definidas considerando 

as demandas do grupo de participantes. 

 Atividades Duração 

Encontro 1 
Atividade 1 

04 horas 
Atividade 2 

Encontro 2 
Atividade 3 

04 horas 
Atividade 4 

Encontro 3 
Atividade 5 

04 horas 
Atividade 6 

Encontro 4 
Atividade 7 

04 horas 
Atividade 8 

Encontro 5 
Atividade 9 

04 horas 
Atividade 10 

Encontro 6 
Atividade 11 

04 horas 
Atividade 12 

 
Previsão de execução: a partir de 01 de abril de 2020, podendo ser replicado, mediante 
demanda. 

3.8 Carga Horária Necessária a ação: oito horas semanais, considerando a execução e 
planejamento das atividades. 

3.9 Participação discente: Por se tratar de uma ação de extensão derivada de uma pesquisa 
de doutorado de autoria do coordenador do projeto, não foi incluída a participação discente 
na execução das etapas. 
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