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Resumo:  

 

Tendo em vista que a álgebra envolve conteúdos abstratos e considerados de difícil 

compreensão pelos alunos, por associar aos números uma série de letras, é que nesse trabalho 

objetiva-se relatar algumas das contribuições da Engenharia Didática como metodologia de 

trabalho para o ensino de produtos notáveis. Esse Relato de Experiência define-se como um 

fragmento de um Trabalho de Conclusão de Curso, no qual faz-se referência específica à 

utilização de vídeos e objetos de aprendizagem em aulas de Matemática. O público-alvo 

participante das ações práticas constituiu-se por alunos da 8ª série do Ensino Fundamental de 

uma Escola da Rede Pública Estadual de Ensino da cidade de Santo Ângelo/RS. O trabalho 

desenvolvido trouxe contribuições não somente aos alunos participantes, mas também ao 

acadêmico pesquisador no desencadeamento de ações que o possibilitaram integrar a proposta 

desenvolvida no seu período de formação com a realidade escolar.   
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1. Introdução  

Sabe-se que disciplina de Matemática, encontra-se entre as de maior índice de 

reprovação, gerando inquietações constantes nos educadores da área. Os alunos ingressam na 

educação básica e apresentam aversão cada vez maior à disciplina de Matemática, fato que faz 

com que circulem no diálogo dos envolvidos na educação, as possíveis causas desse 

descontentamento. Diante disso o presente trabalho apresenta a Engenharia Didática como 
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uma metodologia de ensino diferenciada e direcionada ao ensino de produtos notáveis. Tal 

metodologia objetiva em primeiro lugar, verificar aonde encontram-se as dificuldades dos 

educandos, para que com base nisso, sejam construídas atividades motivadoras e subsidiadas 

por diferentes recursos didáticos. 

Essa proposta vai além da realização de atividades e contempla também ao professor a 

oportunidade de se auto-avaliar e refletir sobre o seu papel de mediador da aprendizagem, 

estando em constante busca por aulas que envolvam os alunos e que, sobretudo, permitam 

possibilidades para a construção do conhecimento.  

O interesse pelo estudo da Engenharia Didática teve início durante as ações realizadas 

como bolsista PIBID
1
, as quais proporcionaram contato maior com o ambiente escolar, 

discussões reflexivas com os professores, e acima de tudo, diálogo com os alunos. A escolha 

da álgebra deu-se pelo fato de caracterizar-se como um conteúdo bastante relevante no 

currículo escolar e apresentar-se como destaque entre os grandes blocos em que a Matemática 

se divide, ocupando lugar ao lado da aritmética e geometria. Entretanto, as metodologias de 

ensino e, até mesmo, as formas de abordagem desse conteúdo em alguns livros didáticos gera 

preocupação, pois muitas vezes encontra-se de modo simplificado, mecânico e dissociado do 

contexto social.  

Além do mais, sabe-se que a álgebra por abordar conceitos matemáticos abstratos e 

apresentar uma série de letras associadas aos números acarreta dificuldades na aprendizagem 

do aluno, o qual muitas vezes, não consegue visualizar sua aplicabilidade. Tais razões 

justificam a importância desse trabalho, o qual não irá deter-se no estudo da álgebra como um 

todo, uma vez que é significativamente ampla, mas sim, terá como foco, o estudo dos 

produtos notáveis, parcela relevante dessa área da Matemática.   

2. O Ensino da Álgebra 

A importância da disciplina de Matemática no contexto social de cada educando e na 

sua constituição como um sujeito crítico e interativo com o meio em que está inserido é 

evidenciada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais afirmam que: 

A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e o 

conhecimento gerado nessa área do saber, como um fruto da construção humana na 

sua interação constante com o contexto natural, social e cultural. (BRASIL, 1998, p. 

24).  

 

                                                
1
 PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
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Esse fato implica que a Matemática, não pode ser considerada uma ciência acabada, 

mas sim uma ciência que sofre transformações e constitui-se de modo a adaptar-se atingindo 

objetivos condizentes com a realidade dos educandos.  

Nesse sentido, lamenta-se o fato de a álgebra, parcela fundamental desta área do 

conhecimento, definida pelo dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986, p. 83) como “ciência de 

cálculo das grandezas, representadas por letras” ser vista por muitos alunos, apenas como um 

conjunto de regras que devem ser decoradas e aplicadas em situações específicas.  

A abordagem da álgebra, tanto nos livros didáticos quanto pelos professores da área, 

deveria caracterizar-se como uma ampliação da aritmética e não como um conteúdo isolado 

dos demais e totalmente novo. Segundo Paraná (2006, apud MACCARI, 2008, p.3) “[...] no 

trabalho de passagem da aritmética para a álgebra faz-se necessário um cuidado para não 

haver ruptura entre ambas, mas ampliação das possibilidades de argumentar e resolver 

problemas”. Não é necessário pensar de um modo novo, mas sim ampliar a capacidade de 

raciocínio, interpretação e resolução de problemas.  

Se a álgebra for introduzida referindo-se somente à manipulação de símbolos e 

incógnitas e desconsiderando os conhecimentos prévios dos alunos, muito cedo eles 

apresentarão dificuldades na aprendizagem. Maccari (2007, p. 4) afirma que “não é necessário 

substituir antigos modos de pensamento, mas sim, desenvolver novos métodos para comparar 

com os que já existem e avaliar os pontos fortes e fracos de cada um”. Além do que, os 

métodos de ensino devem buscar tornar a álgebra motivadora, tornar o aluno agente de sua 

aprendizagem, dando a ele liberdade para fazer, desfazer, descobrir, criar e acima de tudo 

construir o seu conhecimento, amenizando os medos e frustrações que o impedem de 

aprender.  

No que diz respeito aos produtos notáveis, todas as afirmações acima referentes à 

álgebra de forma generalizada, são pertinentes, uma vez que não é suficiente formar alunos 

aptos a memorizar a regra e utilizá-la rápida e mecanicamente sem pensar no que tal ação 

significa, ao contrário disso, o educador deve criar possibilidades para que o aluno 

compreenda o processo matemático que está sendo realizado e qual o real significado das 

incógnitas que se encontram no cálculo algébrico.  

O material e as atividades planejadas para uma aula devem buscar ser convidativos e 

estimular a participação e o interesse do aluno, para que por meio de sua ação e reflexão 

consiga aprender. Nesse sentido que a seguir descreve-se o processo metodológico da 

Engenharia Didática e suas contribuições no ensino de produtos notáveis. 
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3. A Engenharia Didática 

A Engenharia Didática é uma metodologia de ensino que pode ser considerada 

investigativa e experimental, pois parte da investigação do sujeito que participará do processo 

metodológico para chegar em resultados de aprendizagem que tornarão a experimentação 

válida ou não, isto é, na Engenharia Didática “articula-se a construção do saber matemático a 

uma prática reflexiva investigativa, diante de uma sequência didática experimental”. 

(BONOTTO, 2011, p. 16). Normalmente os conteúdos abordados por meio dessa 

metodologia, são aqueles em que os alunos apresentam maior déficit de aprendizagem. 

Segundo Artigue (1995, apud FERREIRA E BISOGNIN, p. 3) 

Na Engenharia Didática, considera-se um conteúdo do sistema de ensino, cujo 

funcionamento parece, por algum motivo, pouco satisfatório e faz-se uma análise 

deste com a intenção de propor mudanças, para um possível funcionamento mais 

satisfatório. 

Com base na idéia expressa por Artigue é que a Engenharia Didática, descrita nesse 

trabalho, fará referência ao estudo da álgebra, uma vez que por abordar conceitos abstratos e 

envolver incógnitas até então desconhecidas pelos alunos em cálculos matemáticos, pode 

gerar dificuldades na aprendizagem.  

A Engenharia Didática, caracterizada por Artigue (2005, apud CEOLIN, 2010, p.30 ) 

divide-se em quatro etapas fundamentais, sendo elas: 

Análise Prévia: Seleciona-se o público-alvo e faz-se uma análise do ensino habitual, dos 

recursos até então utilizados, da abordagem do conteúdo nos livros didáticos e verifica-se as 

dificuldades dos alunos, para que se possa propor uma intervenção com atividades didáticas 

visando contribuir na aprendizagem. 

Concepção e Análise a priori: Faz-se a elaboração de uma sequência de atividades que serão 

implementadas com o público-alvo e subsidiadas pelo uso de recursos didáticos diferenciados, 

ou seja, tem-se a intenção de apresentar uma nova abordagem do conteúdo a ser trabalhado. 

Nessa etapa, também elabora-se as hipóteses, que serão validadas ou não, na última etapa da 

Engenharia Didática. 

Experimentação: Nessa terceira etapa, desenvolve-se juntamente com o público-alvo, a 

sequência didática elaborada, a qual deve apresentar objetivos claros e ter foco crítico na 

aprendizagem. Deve-se durante a experimentação, observar atentamente a ação do sujeito 

sobre os objetos de ensino e fazer registros, os quais servirão de instrumento para a análise da 

próxima fase. 

Análise a posteriori e validação: Na quarta e última etapa, faz-se uma contemplação de 

todos os dados e resultados obtidos durante o processo, e dessa forma, é verificado se o 
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aprendizado foi consolidado pelos alunos, validando ou não a experiência. Faz-se, para isso, 

uma confrontação entre os dados coletados inicial e posteriormente ao trabalho e também 

verifica-se a comprovação das hipóteses. 

Essa última etapa pode ser considerada uma das mais importantes da Engenharia 

Didática, pois é nesse momento que o professor tem a oportunidade de avaliar seu trabalho e 

refletir sobre suas ações metodológicas.  

Observando a descrição acima referente à segunda etapa da Engenharia Didática, 

caracterizada pela elaboração de uma sequência de atividades envolvendo diferentes recursos 

didáticos, é que a seguir faz-se uma sucinta apresentação de concepções de autores, que 

consideram relevante a utilização de mídias digitais, especificamente vídeo, (MORAN, 1995; 

ROCATO, 2009; BRASIL, 1998) e objetos de aprendizagem (WILEY, 2001; SÁ FILHO E 

MACHADO, 2003) para o ensino de Matemática.  

 

3.1 Mídias Digitais: Vídeo 

A sociedade contemporânea tem passado por constantes avanços tecnológicos e 

disponibilizado uma diversidade crescente de dispositivos e ferramentas de comunicação 

digital, entretanto mesmo com a rápida inserção de novos recursos no mercado, quando o 

assunto é tecnologia, nosso pensamento normalmente remete-se ao uso do computador e da 

Internet, e por vezes acaba-se esquecendo dos demais recursos que encontram-se disponíveis 

e de fácil acesso, inclusive nas escolas, como por exemplo a televisão e o vídeo. 

Esse “esquecimento” pode ocorrer pelo fato de se pensar que tais recursos já estejam 

ultrapassados, sem potencial para auxiliar na aprendizagem, ou ainda, que foram substituídos 

por tantas outras ferramentas que a informática dispõe. Com relação a isso Masetto (2007, 

apud SILVA, 2011, p. 42) relata que “[...] a ênfase não pode ser dada à tecnologia, ou seja, ao 

recurso didático: sua relevância está condicionada à possibilidade de ser adequada para 

facilitar o alcance dos objetivos”. Dessa forma, se a utilização de vídeos em sala de aula, for 

antecedida por uma análise reflexiva de suas implicações, bem como por um bom 

planejamento, pode sim se tornar um “[...] facilitador do aprendizado e potencializador da 

construção do conhecimento” (ROCATO, 2009, p. 40). 

Sob a ótica de Moran (1995) o vídeo é composto por uma série de linguagens, as quais 

além de informar podem entreter e levar o aluno para cenários imaginários, seduzindo-o e 

promovendo a aprendizagem de forma prazerosa. A ideia de sedução, concentração e 

observação é também enfatizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o 
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Ensino Fundamental ao descrever que nos vídeos “[...] o ritmo e a cor são fatores estéticos 

importantes para captar o interesse do observador” (BRASIL, 1998, p. 46).  

Outro fator que merece destaque é a facilidade de manipulação que o vídeo 

proporciona, possibilitando avanços, recuos, pausas, replay, a qualquer momento, de modo 

que as partes consideradas mais relevantes possam ser assistidas e enfatizadas, tantas vezes 

quanto, o professor julgar necessário.  

É nessa perspectiva, que incluiu-se como recurso introdutório da sequência didática 

proposta nesse trabalho, o vídeo do Novo Telecurso: teleaula de Matemática do Ensino 

Fundamental, número 71, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=8j6-_CYvaFE, 

destinado a apresentação dos conceitos e método de resolução de produtos notáveis, 

acreditando ser este, um instrumento contribuinte no processo de ensino e aprendizagem. 

3.2 Objetos de Aprendizagem 

Os recursos de que a informática dispõe, atualmente, tem permitido a criação de 

diferentes materiais didáticos utilizando multimídias com interatividade, os quais podem 

tornar mais atrativos os ambientes de ensino-aprendizagem (Tarouco et al., 2003). Dentre 

esses materiais que tem conquistado espaço e destaque no cenário educacional estão os 

Objetos de Aprendizagem (OA), caracterizados por Wiley (2001, p. 3) como “[...] 

componentes instrucionais que podem ser reutilizados várias vezes em diferentes contextos de 

aprendizagem”. 

No Brasil pode-se citar o Programa RIVED
2
 (Rede Interativa Virtual de Educação) 

desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância – SEED e Ministério da Educação, que 

disponibiliza virtualmente Objetos de Aprendizagem envolvendo os conteúdos programáticos 

das disciplinas da Educação Básica. De acordo com a descrição apresentada na página 

RIVED, esses objetos: 

[...] são atividades multimídia, interativas, na forma de animações e simulações. A 

possibilidade de testar diferentes caminhos, de acompanhar a evolução temporal das 

relações, causa e efeito, de visualizar conceitos de diferentes pontos de vista, de 

comprovar hipóteses, fazem das animações e simulações instrumentos poderosos 

para despertar novas idéias, para relacionar conceitos, para despertar a curiosidade e 

para resolver problemas. (RIVED, 2013, sp).  

 

A proposta da Engenharia Didática do trabalho desenvolvido apresentou também 

como recurso, o Objeto de Aprendizagem denominado “A Álgebra dos Vitrôs”. Esse OA foi 

desenvolvido por integrantes da Fábrica Virtual de Objetos de Aprendizagem da Unijuí
3
 em 

parceria com o Programa RIVED, e encontra-se disponível para acesso em: 

                                                
2
 http://rived.mec.gov.br/  

3
 Unijuí – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

http://rived.mec.gov.br/
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http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/fundamental/raquel_leonogildo_gust

avo_tania/projeto2MX.html. 

O Objeto permite a resolução de produtos notáveis, por meio da visualização de sua 

representação geométrica. Ao acessar o OA o aluno encontra-se em uma fábrica de vitrôs e 

precisa utilizar as peças disponíveis para preencher o espaço ocupado pelo vitrô, descrevendo 

a expressão algébrica que o representa. 

A figura 1 exibe a tela inicial do Objeto. Para iniciar as atividades é preciso clicar no botão 

“Entrar”. 

 

FIGURA 01: Tela Inicial do Objeto de Aprendizagem A Álgebra dos Vitrôs 

FONTE: http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/fundamental/raquel_leonogildo_gustavo_tania/projeto2MX.html 

4. Engenharia Didática: A Prática 

O público-alvo selecionado para o desenvolvimento do trabalho constituiu-se por 

alunos da 8ª série do Ensino Fundamental de uma Escola da rede pública Estadual da cidade 

de Santo Ângelo. Nessa mesma escola realizam-se, também, as atividades do PIBID, fato 

este, que favoreceu o trabalho, uma vez que já se conhecia os alunos, devido a realização de 

atividades como monitoria em sala de aula, desenvolvimento de oficinas, aulas de reforço e 

demais ações pertinentes ao Programa.  

A metodologia que norteou o trabalho e deu suporte para o desenvolvimento das 

atividades é composta das quatro etapas que caracterizam a Engenharia Didática, apresentada 

no referencial teórico. A seguir faz-se uma sucinta descrição das ações realizadas em cada 

etapa, as quais serão analisadas posteriormente de forma detalhada.  

1ª Etapa: Análise do ensino habitual; verificação da abordagem do conteúdo no livro 

didático utilizado pela turma; análise dos conhecimentos algébricos do público alvo e 

identificação das dificuldades na resolução de questões que envolveram o conteúdo de 

produtos notáveis. Essa análise foi realizada por meio da aplicação de um questionário, 

http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/fundamental/raquel_leonogildo_gustavo_tania/projeto2MX.html
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/fundamental/raquel_leonogildo_gustavo_tania/projeto2MX.html
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/fundamental/raquel_leonogildo_gustavo_tania/projeto2MX.html
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contendo questões em nível gradativo de dificuldade, as quais exigiam desde os 

conhecimentos básicos até os mais específicos.  

O questionário foi aplicado a 40 alunos regularmente matriculados na 8ª série da 

Escola, entretanto participaram da segunda etapa da pesquisa, apenas 15 alunos, selecionados 

de acordo com a verificação dos resultados do questionário, ou seja, aqueles que apresentaram 

maiores dificuldades em relação ao conteúdo abordado e, assim, desejaram ser voluntários. 

2ª Etapa: Análise dos resultados obtidos na primeira etapa, de forma quantitativa e qualitativa, 

tendo como foco apresentar o índice de respostas corretas e incorretas em cada questão. Com 

base nessa análise elaborou-se a sequência de atividades a ser desenvolvida e construiu-se as 

seguintes hipóteses, as quais constituem elemento essencial para a validação ou não do 

trabalho desenvolvido. 

3ª Etapa: Desenvolvimento das atividades com o público alvo, organizadas e divididas em 

cinco encontros de 50 minutos cada. As atividades foram elaboradas após a análise dos 

questionários e estruturadas de modo a contemplar os conteúdos em que os alunos 

apresentaram maiores dificuldades. Os encontros ocorreram na própria escola e em turno 

inverso ao regular, com o consentimento da direção da escola e dos pais dos alunos 

participantes.  

4ª Etapa: Comparação dos conhecimentos iniciais dos alunos, obtidos na 1ª etapa por meio do 

questionário, com os resultados advindos da aplicação das atividades didáticas elaboradas, 

verificando sua contribuição no estudo de produtos notáveis e validando ou não as hipóteses 

apresentadas. 

 

 

5. Resultados da Experiência  

Acredita-se ao término dessa pesquisa, que não pode-se pensar na qualidade do ensino 

sem pensar na qualidade das ações planejadas e desenvolvidas pelo professor, isto é, sem 

pensar no fazer pedagógico. Libâneo (1998, p. 84) afirma que “educadores críticos estão 

desafiados a repensar objetivos e processos pedagógicos-didáticos”. Sabe-se que a forma 

tradicional de ensino, não perde sua importância nos dias atuais, mas sabe-se também, que o 

mundo fora da Escola oferece aos alunos uma infinidade de atividades que torna-se difícil 

conseguir concentração e dedicação ao estudo, ainda mais, quando se trata de Matemática.    

As ações desenvolvidas por meio da proposta da Engenharia Didática desse trabalho 

proporcionaram reflexões a respeito da forma em que a Matemática vem sendo trabalhada nas 

escolas e os possíveis motivos que levam os alunos a classificá-la nos últimos lugares, quando 
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o assunto se refere às disciplinas de maior preferência. Foi possível perceber durante a 

realização da parte prática da Engenharia que a utilização de diferentes recursos didáticos na 

abordagem de conteúdos matemáticos pode levar o aluno a interessar-se pelo estudo da 

disciplina e consequentemente pode contribuir na sua aprendizagem.  

A dedicação, o envolvimento e o entusiasmo com que os alunos desenvolveram as 

tarefas planejadas, tornam possível avaliar o trabalho de forma positiva. O relato dos alunos 

solicitando que os diferentes materiais fossem utilizados novamente em sala de aula, ou ainda, 

que mais aulas ocorressem no laboratório de informática por intermédio de recursos 

tecnológicos como o computador, objetos de aprendizagem e softwares, também mostram que 

o trabalho foi satisfatório para eles. 

Sabe-se que as ações práticas da Engenharia Didática contemplaram um curto espaço 

de tempo e que para se obter resultados ainda mais precisos no que se refere à aprendizagem, 

tornaria-se necessário acompanhar o grupo de alunos por um período de tempo maior, 

aprofundando inclusive, o nível de dificuldade das questões. Entretanto, tendo em vista a 

necessidade de concluir a pesquisa, o trabalho foi avaliado a partir da prática desenvolvida, o 

que não impede, que em oportunidades futuras seja dada continuidade às ações, uma vez que 

já tem-se um bom direcionamento. 

Enquanto bolsista do PIBID pode-se dizer que as experiências de aprendizagens 

vivenciadas no contexto da realidade de uma escola pública se mostraram positivas uma vez 

que, a articulação entre a teoria aprendida na graduação e a aplicação destes conhecimentos na 

prática em sala de aula na Escola-Campo estiveram interligadas. Além da contribuição do 

Programa com o desenvolvimento acadêmico dos licenciandos em Matemática. As ações 

realizadas têm proporcionado que os professores em formação possam refletir sobre a própria 

prática e suas atribuições docentes, como o planejamento de aulas com a integração de 

recursos diferenciados a serem utilizados de forma crítica e construtiva.  
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