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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar alguns resultados obtidos em atividades de 

investigação com as equações do segundo grau incompletas da forma  e  

realizadas com alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola publica do Estado de Pernambuco. As 

atividades foram realizadas em dois momentos, o primeiro com o uso do lápis e papel e o segundo com o 

auxilio do computador por meio do programa Office Microsoft Excel 2010. Neste trabalho, entendendo o 

processo de construção do conhecimento como uma relação que se da na interação entre um coletivo formado 

por seres humanos-com-mídias Borba (2001), os autores procuram observar quais os tipos de erros 

apresentados pelos alunos nos dois momentos, analisando-os segundo o Modelo de Análise Didática dos 

Erros (MADE) Torre (2007) a partir da observação da produção matemática dos alunos nestes dois 

momentos. 
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1.  Introdução 

 

Vivemos e fazemos parte de uma sociedade - denominada sociedade da informação 

- que se encontra em constantes mudanças e transformações nas maneiras como as 

informações são transmitidas e captadas pelos seus indivíduos. A cada dia surgem novos 

modelos de celulares e computadores, novas formas de utilização da internet, sem falar em 

várias outras tecnologias da informação e comunicação (TIC) que são rapidamente 

introduzidas no mercado e passam a fazer parte das nossas vidas. Dentro deste turbilhão de 

informações se encontra a escola que é diretamente afetada por este processo, pois, os 

sujeitos que estão sendo introduzidos na mesma são sujeitos que possuem uma nova 

maneira de se relacionarem com estas informações, de se utilizarem destas para 
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construírem novos conhecimentos e de lidarem com as TIC na produção destes Kenski 

(2006). Diante de tal fato concordamos com Kenski (2007), quando esta afirma que a 

educação deve ser adaptada à nossa nova realidade, e que várias mudanças devem ocorrer 

na maneira como vemos o processo de ensino e a construção do conhecimento por parte 

destes sujeitos. De fato, esta afirmação esta de acordo com o que Moran afirma utilizando 

outras palavras quando diz que: “Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo 

a conhecer, a comunicarmos, a ensinar e a aprender; a integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupal e o social.” (Moran, 2000, p. 01). Diante deste novo 

contexto social e educacional é indispensável para todo professor que deseje atuar de 

maneira dinâmica, contextualizada e atualizada com seus alunos, o interesse e a busca por 

um maior domínio e utilização destas tecnologias em suas aulas, dado que estas além de 

poderem contribuir para a formação de sujeitos capazes de atuar nesta sociedade que a 

cada dia se torna mais dependente destes recursos tecnológicos em todos os seus setores, 

também servem como utilíssimos recursos didáticos que podem possibilitar um conjunto 

enorme e variado de situações que induzam a uma aprendizagem mais rica e significativa 

por parte dos alunos.  

 

2.  Tecnologias nas aulas de matemática.   

 

Mas, e o ensino de matemática, como este tem sido reelaborado diante destas 

mudanças? E como as TIC podem ser aliadas dos professores e alunos na avaliação da 

construção do conhecimento matemático em sala de aula? E quais as possibilidades que 

estas tecnologias oferecem nos processos avaliativos em matemática?  

Com respeito ao ensino de matemática temos visto que muito tem sido feito no 

sentido de tentar acompanhar o ritmo acelerado destas constantes mudanças, mas por outro 

lado, é possível ver que ainda é grande a resistência por parte de muitos professores e 

instituições de ensino, nos seus variados níveis, em aderirem ao uso das tecnologias da 

informação e comunicação em suas praticas, e a parte que nos cabe aqui é que isto ocorre 

inclusive nas aulas de matemática. Um dos muitos argumentos utilizados é o de que, por 

exemplo, no caso do uso do computador “[...] se o raciocínio matemático passa a ser 

realizado pelo computador, o aluno não precisará raciocinar mais e deixará de desenvolver 

sua inteligência.” (Borba e Penteado, 2007, p.11), ou seja, os que defendem este ponto de 

vista alegam que o uso deste tipo de tecnologia diminuiria a capacidade de raciocínio por 

parte dos alunos e ainda que os mesmos se tornariam preguiçosos ao utilizarem 

calculadoras, computadores munidos de softwares e programas ou outras ferramentas de 

caráter matemático em vez do lápis e papel na realização dos seus  velhos conhecidos 

cálculos e exercícios em sala de aula. O próprio senso comum e a nossa experiência diária 

nos mostram que este tipo de argumento realmente não faz sentido, pois, se este é o caso 

todos nós nos tornaríamos preguiçosos ao escrevermos, por exemplo, um artigo como este, 

utilizando um computador e não utilizando papel e caneta ou deixaríamos de raciocinar ao 

usarmos uma calculadora para pesquisar sobre os melhores preços em nossas compras no 

supermercado em vez de fazer as contas com lápis e papel.  

Argumentos deste tipo, de que os alunos perderiam a capacidade de raciocínio se 

usassem outras tecnologias além do lápis e papel nos seus cálculos têm sido refutados e 

desmentidos por várias pesquisas, por exemplo, no trabalho de Gitirana (2004), a autora 

observa que os alunos que utilizaram calculadoras em suas aulas e tarefas de matemática 

obtiveram em longo prazo um desempenho melhor em atividades exploratórias, em 

atividades de computação e resolução de problemas e também na interpretação de seus 

resultados. Além do mais, podemos ver que os documentos oficiais orientam a utilização 

de computadores e calculadoras nas atividades matemáticas em sala de aula: 
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Entretanto, o emprego da calculadora ou do computador não deve ser 

encarado como limitadores do desenvolvimento da competência 

matemática para operar com números, como tem sido entendido por 

muitos. Ao contrário, devem ser instrumento de expansão dessa 

capacidade de calcular. [...] Não cabe mais, no entanto, o aluno despender 

energia realizando imensas e repetitivas contas, com a pretensão de “fixar 

as regras de cálculo”. O emprego da calculadora, por outro lado, torna 

indispensável desenvolver no aluno a capacidade de efetuar cálculos 

mentais e estimativas. (PE/SE. 2008. p. 117) 
 

 

Diante de tais afirmações, somos levados a supor que de fato Richit e Tomkelski 

(2006), estejam corretos ao suporem que os problemas da ausência ou escassez do uso das 

tecnologias no ensino – e aqui frisamos este uso no ensino de matemática – não estejam 

diretamente relacionados a dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos, quando 

estas são introduzidas, mas sim pelas dificuldades dos professores no que diz respeito ao 

domínio e à utilização adequada das mesmas. Com isso não queremos dizer que os 

professores são os culpados da escassez ou ausência do uso destas tecnologias nas aulas de 

matemática, pois sabemos não ser fácil para os professores, principalmente para os que não 

tiveram a oportunidade de trabalhar com estas tecnologias em sua formação inicial e aos 

que ainda não puderam receber formação continuada nesta área, a mudança de velhos 

hábitos e práticas na sala de aula, (isso quando o professor disponibiliza de material 

adequado para o desenvolvimento de atividades desta espécie). E este ponto de vista é 

confirmado por Lévy quando afirma que: 

 
É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no 

falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, 

em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira integração da 

informática (como do audiovisual) supõe portanto o abandono de um 

habito antropológico mais que milenar, o que não pode ser feito em 

alguns anos. (Lévy, 1993, pp. 8-9) 

 

Porém, queremos dizer que é necessário ao professor interessado em utilizar em 

suas aulas os recursos disponibilizados pelas TIC o enfrentamento de situações novas e 

muitas vezes desafiadoras, no sentido apresentado por Borba e Penteado a seguir: 

 

Alguns professores procuram caminhar numa zona de conforto onde 

quase tudo é conhecido, previsível e controlável. Conforto aqui esta sendo 

usado no sentido de pouco movimento. Mesmo insatisfeitos, e em geral os 

professores se sentem assim, eles não se movimentam em direção a um 

território desconhecido. Muitos reconhecem que a forma como estão 

atuando não favorece a aprendizagem dos alunos e possuem um discurso 

que indica que gostariam que fosse diferente. Porém, no nível de sua 

prática, não conseguem se movimentar para mudar aquilo que não os 

agrada. Acabam cristalizando sua prática numa zona dessa natureza e 

nunca buscam caminhos que podem gerar 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 e Penteado, 2007, pp. 56-57, Grifos no 

original). 

 

Buscando dar uma resposta ao primeiro questionamento podemos afirmar que 

mesmo diante das inúmeras orientações oficiais como as das BCC-PE e dos PCN e dos 
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vários trabalhos que vem sendo realizados referentes ao uso das TIC no ensino de 

matemática, as reelaborações nas práticas de ensino tem sido modestas. Pois, diante da 

demanda atual ainda é muito pequeno o incentivo (seja, do governo, das instituições de 

ensino, dos pais dos alunos, dos professores entre si, etc.) no sentido de ações práticas que 

levem os professores a saírem de suas zonas de conforto conforme colocado acima. O que 

tem levado a manutenção e propagação da tradição nas aulas de matemática onde o foco 

das atividades estão no uso intensivo do modelo quadro negro e giz, com aulas exclusiva e 

predominantemente expositivas onde o objetivo principal do professor é a transmissão do 

conteúdo e a maior concentração dos esforços dos alunos esta na recepção passiva de 

informações, onde o que predomina em suas atividades é a resolução de inúmeros 

exercícios que servem simplesmente para fixar o conteúdo visto em aula. Sendo muitas 

vezes até proibido o uso de outras tecnologias além do lápis e papel para resolver os 

mesmos, ocorrendo esta prática inclusive nos processos avaliativos, perdendo-se assim um 

enorme leque de possibilidades que surgem quando da introdução destas nestes processos.  

 

3.  O computador e novas possibilidades em matemática. 

 

Quanto ao segundo questionamento, gostaríamos de falar um pouco sobre as 

inúmeras possibilidades de utilização das TIC nas aulas de matemática, mais 

especificamente olharemos como o professor, no coletivo formado por seres humanos-

com-mídias Borba (2001), pode se utilizar das mídias lápis e papel e lápis-papel com 

computador para extrair maiores informações advindas dos erros que surgem na interação 

dos alunos com estas duas combinações de mídias.  

Segundo Borba (2002), o uso do computador não só tem mudado a maneira de se 

fazer matemática, como também tem mudado a maneira de como esta é desenvolvida em 

sala de aula. Ou seja, existem certas práticas em sala de aula que não são mais viáveis 

diante desta ferramenta como, por exemplo, a memorização da tabuada ou o uso de tábuas 

de logaritmo e outras que tem sido desenvolvidas e incentivadas e se tornaram viáveis com 

a introdução deste, devido à sua utilidade, velocidade e dinamismo, como é o caso da 

investigação e da modelagem matemática. Em outro trabalho o mesmo autor reforça esta 

ideia quando fala sobre a interação do humano com as mídias, ele diz: 

  

Entendemos que não há apenas uma justaposição de técnica e seres 

humanos, como se a primeira apenas se juntasse aos últimos. Há uma 

interação entre humanos e não humanos de forma que aquilo que é um 

problema com uma determinada tecnologia passa a ser uma mera questão 

na presença de outra. Traçar um gráfico de função como  pode ser 

um problema que engaje alguém em um coletivo no qual não haja mídias 

informáticas, mas não o será onde houver um software que permite o 

traçado de gráficos. (Borba e Penteado, 2007, p. 49) 

 

Diante de tal afirmação alguém poderia perguntar: Então qual seria o papel do 

professor quando se introduz o computador nas aulas de matemática? A resposta nos é 

dada em seguida quando o autor fala sobre o nosso papel “O nosso trabalho, como 

educadores matemáticos, deve ser o de ver como a matemática se constitui quando novos 

atores se fazem presentes em sua investigação.” (Borba e Penteado, 2007, p.49). 

Nestas palavras de Borba nós entendemos que quando novas mídias como o 

computador são introduzidas nas aulas de matemática o professor passa a atuar não 

somente como um transmissor de informações prontas e acabadas, mas se constitui em 

pesquisador (quando sai da “zona de conforto”) que constrói e desenvolve juntamente com 
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os alunos o conhecimento que eles necessitam de uma maneira mais dinâmica e livre, no 

sentido de que inúmeras possibilidades de investigação e experimentação surgem neste 

tipo de atividade como citamos anteriormente e de que o aluno se torna corresponsável 

pela sua própria aprendizagem. Este pensamento é comentado e reforçado, inclusive nos 

documentos oficiais quando afirmam que:  

 
Convém lembrar, também, que as novas tecnologias de ensino não são 

ferramentas que atuem por si sós e façam os alunos aprenderem 

Matemática. Dessa maneira, elas não trazem a diminuição do papel do 

professor. Ao contrário, o planejamento didático das atividades a serem 

desenvolvidas assume lugar essencial entre as suas tarefas e, tendo em 

conta o amplo leque de possibilidades que tais tecnologias oferecem, 

pode-se até dizer que o papel do professor fica ampliado e tornado mais 

complexo. (PE/SE. 2008. p. 118). 

 

Agora somos levados a questionar como se dariam os processos avaliativos quando 

o professor entende o papel das outras mídias/tecnologias como o computador na 

construção do conhecimento matemático. Se a construção do conhecimento se modifica 

com a introdução de novas tecnologias é de se esperar que as práticas de avaliação se 

modifiquem também (MASSETO, 2000), pensando nesta questão desenvolvemos o 

trabalho que motivou este artigo. 

 

4.  O Modelo de Análise Didática dos Erros (MADE) 

 

Convém primeiramente abordarmos de forma breve o Modelo de Análise Didática 

dos Erros (MADE) proposto por Torre (2007), o qual é definido pelo autor nos seguintes 

termos:  

 
Entendendo a aprendizagem, e a ocorrência do erro dentro desta, como 

um processo, parece óbvio atender aos três momentos de qualquer 

procedimento sistêmico: entrada, processamento, saída. Se definimos o 

erro como desequilíbrio entre o esperado e o obtido, como falha de um 

processo, devemos examinar os dados de entrada, sua percepção e 

compreensão; os dados de organização da informação e a realização ou a 

execução da tarefa. Em suma, parece razoável e legítimo levar em 

consideração os três momentos de qualquer sistema ativo. (Torre, 

2007, p. 108). 

 

O qual também apontando para a importância da análise dos erros afirma que: 

 
[...] o erro nos surge como um elemento privilegiado para a análise, não 

apenas no que se refere aos erros que ocorrem, como também (e de forma 

importante) no que se refere a quais estratégias são utilizadas para sua 

retificação no processo de realização de um projeto. (Torre apud 

Torre, 2007, p.123). 

 

Decorre destas concepções do autor acima citado que os erros podem ser 

classificados em três categorias, classes ou tipos, a saber: Erros de Entrada, Organização e 

Execução.  

 

Erros de Entrada 
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 Os Erros de Entrada estão agrupados em três subclasses as quais são: erros de 

intenção, percepção e compreensão. São considerados erros de intenção os erros advindos 

da indefinição de metas ou da falta de clareza em objetivos propostos, por exemplo, um 

erro de intenção na atividade que realizamos surgiria se apresentássemos uma equação para 

os alunos e simplesmente disséssemos: resolvam! O objetivo desta atividade não estaria 

bem definido e muito menos claro para os alunos, pois, existem várias formas de se 

resolver uma equação e o conceito de resolução pode significar para os alunos muitas 

coisas que de fato não tem nada a ver com a resolução de uma equação. 

 Ainda na categoria dos erros de intenção temos os erros que consistem na 

“incompreensão ou confusão do objetivo ou da intenção.” (Torre, 2007, p. 110). Ou seja, 

estes erros têm suas raízes não necessariamente na falta de capacidade daqueles que os 

cometem, mas sim na falta de compreensão do sujeito com respeito ao que lhe é proposto. 

Entende-se que estes erros ocorrem geralmente quando são colocadas diante de um sujeito 

situações que lhe requereriam conhecimentos adquiridos anteriormente, os quais este ainda 

não dispõe. E por fim ainda dentro desta classe citamos outro tipo de erros de intenção, os 

quais são definidos pelo autor, da seguinte forma: “O conflito de objetivos ou o desvio da 

meta fixada é uma terceira causa de erros de intenção. Isso acontece quando a tarefa ou o 

exercício desperta no sujeito “objetivos” mais desejáveis que o proposto pelo professor” 

(Torre, 2007, p. 111). E conclui afirmando que “[...] pode a falta ou o desvio da 

informação inicial se transformar facilmente em desequilíbrio ou erro educativo” (idem). 

Se tratando dos erros de percepção, entendemos que estes tem sua origem quando o 

individuo não dispõe de uma adequada percepção da informação que a ele chega, tais erros 

surgem basicamente por três fatores: a omissão de informação suficiente, a redundância ou 

omissão da informação e a distorção da informação disponível.  

A última subclasse dos erros de entrada é a subclasse que considera os erros de 

compreensão. Quando falamos em erros de compreensão estamos falando em erros de 

“compreensão léxica, conceitual e lógica” (Torre, 2007, p.115), ou seja, erros que ocorrem 

pela falta de conhecimento de “palavras ou expressões, de conceitos ou inclusive de falhas 

lógicas” (idem).  

 

Erros de Organização  

 

 Os Erros de Organização (ou Processamento) por sua vez se apresentam nas 

seguintes subclasses: erros de análise e síntese, ordenação e conexão, os quais segundo o 

autor “[...] ocorrem quando o sujeito trata de mudar a informação de que dispõe para dar 

com a resposta que lhe é pedida” (Torre, 2007, p. 118). 

 A primeira subclasse de erros (de análise e síntese) geralmente esta relacionada 

com situações que levem o sujeito a reunir e reorganizar de forma clara e concisa as 

informações de que dispõe para construir outras que lhe são necessárias, para isso o sujeito 

precisa levar em consideração quais são as principais características das informações que 

ele dispõe e quais os objetivos ele deseja alcançar, passando assim por um processo de 

análise e síntese destas para se chegar a estes. Como os processos de análise e síntese são 

muito complexos é natural que os erros desta natureza surjam frequentemente em situações 

que nos exijam estas competências.  

 Quando necessitamos assimilar certas informações, uma estratégia muito simples e 

frequentemente utilizada consiste em organizar e agrupar seguindo uma certa ordem 

conveniente estas informações em grupos ou classes mais compactas, neste processo “Os 

erros de ordenação ou sequenciação ocorrem quando o sujeito altera a ordem pertinente ou 

conveniente” (Torre, 2007, p.120). 
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 Por fim temos os erros de conexão que ocorrem quando as informações que o 

sujeito adquiriu anteriormente se tornam obstáculos para a aquisição de novos 

conhecimentos. Nas palavras do autor “Às vezes, o sujeito se agarra de tal maneira aos 

padrões adquiridos que rejeita qualquer variação que não se ajuste ao conhecido” (idem). 

  

Erros de Execução 

 

 Os erros de execução geralmente são os que apresentam maior visibilidade e 

chamam maior atenção dos professores, porém, nem sempre são analisados de forma que 

possam trazer algum proveito para aqueles que o cometeram, visto que segundo o autor, 

são os de menor importância dentre as três classes consideradas, este tipo de erros ocorrem 

principalmente quando “[...] o sujeito arrisca caminhos novos, novas estratégias, 

procedimentos não-familiares” (Torre, 2007, p.123). 

 Agrupamos os erros de execução em três subclasses, as quais são: a classe dos erros 

mecânicos, os quais consistem em “[...] pequenos detalhes como omissão de letras, 

alteração ou substituição de um sinal por outro ou de uma palavra por outra” (Torre, 2007, 

p.124) ; a subclasse dos erros operacionais que se caracteriza por erros que ocorrem “[...] 

ao se operar ou executar um procedimento. Outras vezes, se apresenta em forma de 

omissões devidas a esquecimentos” (idem), vale também ressaltar que outro motivo para 

este tipo de erros são as distrações; por fim consideramos a subclasse dos erros 

estratégicos, os quais “[...] ocorrem quando se dá um equivoco na utilização da estratégia 

adequada para a resolução de um problema” (idem). 

   

5.  Realização das atividades 

 

 As atividades que deram origem a este trabalho foram realizadas com alunos de 

uma turma do 9º ano de uma escola pública do interior do Estado de Pernambuco, na 

ocasião de estarmos engajados no cumprimento da carga horária de uma disciplina de 

Estágio Supervisionado de um curso de Licenciatura em Matemática. A turma contava 

com quarenta alunos matriculados, sendo aproximadamente trinta e seis o número de 

alunos que frequentavam as aulas regularmente. Nosso objetivo ao realizarmos tais 

atividades com a turma foi o de construir juntamente com estes o conceito de raiz de uma 

equação polinomial do segundo grau incompleta das formas: 

, leva-los a observar as regularidades que 

surgem em tais raízes e de verificarmos quais os tipos de erros surgem neste processo 

quando se utilizam apenas as mídias lápis e papel e quando da utilização da mídia 

computador. Para isso trabalhamos com os alunos em dois momentos distintos, através de 

atividades exploratórias em grupo. Tais atividades foram elaboradas tendo em vista o que 

dizem os documentos oficiais do Estado de Pernambuco quando tratam sobre o trabalho 

com este tipo de equações:  

 
Tem-se observado que uma abordagem das equações do segundo Grau 

apenas pela aplicação direta da fórmula de Bhaskara termina por provocar 

dificuldades posteriores. Os alunos acabam tomando-a como método 

único e, quando “esquecem a fórmula”, não são capazes de resolver o 

problema (PE/SE, 2008. p. 99, Grifos no original). 

 

Levando em conta as orientações acima buscamos conduzir os grupos a 

determinarem as raízes de algumas equações não pela utilização direta da fórmula de 

Bhaskara, mas sim através da observação de padrões obtidos nas soluções de algumas 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

equações simples. No primeiro momento solicitamos aos alunos que utilizando apenas 

lápis e papel procurassem resolver algumas equações dadas através da experimentação de 

alguns números por nós fornecidos, tais que a sentença obtida com a substituição destes 

números na equação fosse uma sentença verdadeira. No segundo momento solicitamos aos 

alunos a realização da mesma atividade no mesmo formato que anteriormente, porém, 

agora com a utilização do software Excel 2010. 

No primeiro momento organizamos a turma em grupos de quatro alunos cada 

formando um total de nove grupos e juntamente com estes encontramos as raízes e 

passamos a observar os padrões que começaram a surgir em algumas equações onde o 

coeficiente . Em seguida solicitamos que descrevessem com suas palavras os padrões 

que eles conseguiram observar, também solicitamos que eles escrevessem quais foram as 

suas maiores dificuldades ao realizarem esta tarefa. Alguns alunos conseguiram perceber 

que em todos os casos as equações possuíam solução sendo que todas as equações pelo 

menos uma das soluções era dada por . Logo após, recolhemos as considerações dos 

alunos e encerramos as atividades deste primeiro momento. 

No nosso segundo momento conduzimos a turma ao laboratório de informática da 

escola, onde novamente separamos a turma em grupos de quatro alunos formando assim 

nove grupos novamente e passamos a observar os padrões que começaram a surgir em 

algumas equações onde ou o coeficiente  ou o coeficiente . Neste momento 

alguns alunos conseguiram observar que no caso das equações onde o coeficiente  as 

raízes possuíam sinais distintos, sem, contudo, extrair propriedades mais gerais deste fato.  

Por fim, solicitamos aos alunos que procedessem como na atividade anterior, descrevendo 

os padrões e registrando as maiores dificuldades ao realizarem esta tarefa. A partir dos 

dados obtidos com os alunos, seguimos com a análise dos erros apresentados por estes nos 

dois momentos das atividades, os quais, citamos alguns a seguir. 

         

6.  Análise dos Resultados 

 

Comecemos a analisar os erros obtidos no primeiro momento das nossas atividades, 

que surgiram a partir das respostas à seguinte atividade: 

 
Atividade 1 – Através da experimentação encontre as raízes das equações abaixo: 

 

   a)  b)    c)  

   d)        d)  

   

   Responda com as suas próprias palavras: 

   1 – O que há de comum nas raízes que você encontrou para as equações? 

   2 – Quais foram as suas maiores dificuldades para encontrar as raízes das equações? 

 
Quadro 1: Modelo de atividade de determinação de raízes. 

 

Questionados a respeito das suas dificuldades em encontrar as raízes das equações 

propostas obtivemos respostas do tipo: “Os números e o valor das equações.” (Grupo 1), 

“Ter que fazer muitos cálculos e encontrar um número para colocar no lugar de ” 

(Grupo 3), “A coisa mais difícil é encontrar a raiz, por conta de muitas contas e 

equações.” (Grupo 4) e “As minhas dificuldades são as contas que tem que fazer com os 

negativos.” (Grupo 7).  
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Excetuando o grupo 2, que não nos forneceu informações suficientes para a análise, 

podemos ver que em geral as dificuldades dos alunos nesta atividade não estão diretamente 

ligadas ao conceito de raízes de uma equação do segundo grau, como pode ser visto nas 

afirmações dos grupos acima, os quais, apresentaram dificuldades relacionadas com as 

operações aritméticas com números inteiros, dificuldades estas que geraram erros de 

caráter operacional, os quais, “[...] são mais frequentes quando ainda não se domina o 

procedimento...” (Torre, 2007, p.125). Erros como estes não dizem necessariamente que os 

alunos não entenderam o conceito em questão, mas sim que as dificuldades no conceito se 

dão por deficiências em conceitos que deveriam ser adquiridos anteriormente, como é o 

caso aqui, das operações aritméticas elementares. Porém alguns grupos como o 5 e o 1 

mostraram que ainda não entenderam corretamente o conceito de raiz de uma equação, 

quando afirmam: “Porque tem que achar um número na mente que da a raiz zero.” 

(Grupo 5), estão associando a raiz ao número zero, talvez isto ocorra pelo fato de todas as 

equações estarem igualadas a zero ou pelo fato de todas as equações possuírem zero como 

uma das raízes, e isto nos leva a crer que este erro ocorreu aqui porque “[...] o estudante se 

agarra ao padrão perceptivo apresentado pelo professor e pelos livros[...]”(Torre, 2007, 

p.121), ou seja, temos aqui um erro de organização e mais especificamente um erro de 

conexão e interferências. 

A seguir passamos a analisar os erros obtidos no segundo momento das nossas 

atividades, que surgiram a partir das respostas à seguinte atividade: 
 

Atividade 2 – Utilizando o Excel encontre as raízes das equações abaixo: 
 

   a)   b)   c)  

   d)   e)   f)  

    
   Responda com as suas próprias palavras: 

   1 – O que há de comum nas raízes que você encontrou para as equações? 

   2 – Quais foram as suas maiores dificuldades para encontrar as raízes das equações? 

 

Quadro 2: Modelo de atividade de determinação de raízes. 

 

Ao trabalharmos a mesma atividade num ambiente computadorizado, os alunos 

revelaram outras espécies de erros relacionados agora com a álgebra. Pudemos observar 

que nesta etapa da atividade os grupos não registraram dificuldades relacionadas aos 

cálculos aritméticos que eram feitos através do computador, porém ao se depararem com a 

representação das equações da atividade acima no Excel não conseguiram associar a 

equação  com a sua respectiva escrita no Excel quando representada na célula 

 como: , por exemplo. Além do mais os erros conceituais continuaram a 

surgir como podemos ver no registro feito pelos alunos do Grupo 9 sobre as raízes da 

equação em a) quando afirmam “  e . Zero é igual a zero e um também é igual a zero, é 

isso que existe de comum entre elas.” 

 

7.  Considerações finais 

 

Com este trabalho pudemos perceber que a introdução da mídia informática, através 

do computador, nos deu condições de coletar informações sobre as origens dos erros 

apresentados pelos alunos que de outra forma não seriam obtidas. Também percebemos 

que quando entendemos os processos avaliativos como momentos de coleta de dados sobre 

as aprendizagens dos alunos, a introdução das mídias informáticas nos processos de ensino 
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podem nos fornecer novas situações onde estas novas informações vão surgir com um 

caráter diferenciado das obtidas sem estas mídias.  

 

8.  Referências. 

  
BORBA, Marcelo de Carvalho. Coletivos seres-humanos-com-mídias e a produção de 

Matemática. In: I Simpósio Brasileiro de Psicologia da Educação Matemática, Curitiba, 

2001.  

 

BORBA, Marcelo de Carvalho. Formação docente: Rupturas e possibilidades. In: 

SEVERINO, Antônio Joaquim, FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (orgs.). Campinas, 

Papirus, 2002. 

 

BORBA, Marcelo de Carvalho, PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e Educação 

Matemática. Belo Horizonte, Autentica, 2007. 

 

GITIRANA, Verônica, ARAÚJO, Luiza Ivana. Analisando as competências de cálculo de 

crianças que usaram calculadora em sua formação. VII Encontro Nacional de Educação 

Matemática, 2004. 

 

KENSKI, Vani Moreira. Caminhos Futuros nas Relações entre Novas Educações e 

Tecnologias. In: Encontro Nacional de Didática e prática de Ensino, Recife, 2006.  

 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. Campinas, 

Papirus, 2007. 

 

LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 

 

MASSETO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In.: MORAN, José 

Manuel, MASETTO, Marcos e BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação 

Pedagógica. São Paulo, Papirus Editora, 2000. 

 

MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. Síntese do 

capitulo: Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. 

In.: MORAN, José Manuel, MASETTO, Marcos e BEHRENS, Marilda. Novas 

Tecnologias e Mediação Pedagógica. São Paulo, Papirus Editora, 2000. 

 

Pernambuco. Secretaria de Educação Base Curricular Comum para as Redes Públicas de 

Ensino de Pernambuco: matemática / Secretaria de Educação. - Recife : SE. 2008. 134p. 

 

RICHIT, Adriana, TOMKELSKI, Mauri Luís. Investigando conceitos matemáticos por 

meio de situações físicas com o software modellus. In: Encontro Gaúcho de Educação 

Matemática - EGEM, 9. Caxias do Sul, RS. Anais..., 2006. p.1-5. (ISBN: 8570613741). 

 

TORRE, Saturnino de la. Aprender com os erros: o erro como estratégia de mudança. 

Porto Alegre, Artmed, 2007. 


