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RESUMO

As mudanças que a tecnologia trouxe para o cotidiano dos nossos alunos, exigiu uma
nova forma não só de aprender, mas também de ensinar. É com essa preocupação
que a presente pesquisa analisou teorias de aprendizagens e didáticas para verificar
sua contribuição no diagnóstico para a construção da Atividade de Situações
Problemas em Planilhas Eletrônicas como Produto Educacional, com os estudantes
do 1º ano, do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Médio no Instituto Federal de
Roraima. A pesquisa está fundamenta nas teorias de Formação por Etapas das Ações
Mentais e dos Conceitos de Galperin, Direção da Atividade de Estudo de Talízina e do
Ensino Problematizador de Majmutov, para analisar a aprendizagem da Atividade de
Situações Problema em Planilhas Eletrônicas. Para tanto, a pesquisa foi dividida em
quatro momentos: o primeiro motivacional, no segundo aplicou-se o diagnóstico, no
terceiro, o planejamento e a elaboração da proposta da Base Orientadora da Ação em
Planilhas Eletrônicas e no quarto e último, apresenta-se o produto educacional,
baseado na Atividade de Situações Problema em Planilhas Eletrônicas (ASPPE). Os
procedimentos metodológicos foram desenvolvidos através da pesquisa mista
(qualitativa e quantitativa) com o enfoque qualitativo como predominante. O
diagnóstico foi analisado através da Atividade de Situações Problema (ASP) docente,
proposta por Mendoza e Delgado. Constatou-se que de um modo geral os estudantes
estão aptos para aprender o conteúdo de Planilhas Eletrônicas e que a utilização da
ASP como metodologia de ensino poderá desenvolver a habilidade dos mesmos para
resolver problemas.
Palavras-chave: Atividade de Situações Problema. Formação por etapas das ações
mentais. Planilhas Eletrônicas. Ensino Problematizador.

RESUMEN

Los cambios que la tecnología trajo para el cotidiano de nuestros alumnos, exigió una
nueva forma no sólo de aprender, sino también de enseñar. Con esta preocupación a
presente investigación analizó teorías de aprendizajes y didácticas para verifica su
contribución en el diagnóstico para la construcción de la Actividad de Situaciones
Problemas en Planillas Electrónicas como Producto Educacional, con los estudiantes
del 1º año del curso de técnico medio en Electrónica del Instituto Federal de Roraima.
La investigación está fundamenta en la Teorías de Formación por Etapas de las
Acciones Mentales y de los Conceptos de Galperin, Dirección de la Actividad de
Estudio de Talízina y de la Enseñanza Problémica de Majmutov, para analizar el
aprendizaje de la Actividad de Situaciones Problema en Planillas Electrónicas. Para
ello, la investigación fue dividida en cuatro momentos: el primero motivacional,
segundo se aplicó el diagnóstico, en el tercero la planificación y la elaboración de la
propuesta de la Base Orientadora de la Acción en Planillas Electrónicas y en el cuarto
y último, se presenta el producto educativo, basado en la Actividad de Situaciones
Problema en Planillas Electrónicas (ASPPE). Los procedimientos metodológicos se
desarrollaron a través de la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) con el
enfoque cualitativo como predominante. El diagnóstico fue analizado a través de la
Actividad de Situaciones Problema (ASP) docente, propuesta por Mendoza y Delgado.
Se concluyó que los estudiantes tienen los conocimientos previos para aprender el
contenido de Planillas Electrónicas y que la utilización de la ASP como metodología
de enseñanza podrá desarrollar la habilidad de los mismos para resolver problemas.
Palabras clave: Actividad de Situaciones Problema. Formación por etapas de las
acciones mentales. Planillas Electrónicas. Enseñanza Problematizador.
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INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos ocorridos no mundo e inseridos gradativamente no
dia a dia da maioria dos seres humanos trouxe para as escolas a necessidade da
inserção das novas tecnologias na realidade escolar dos alunos.
Em muitas áreas, com particular atenção nas ciências exatas, a computação
alterou sensivelmente as possíveis formas de ensino. Vários têm sido os
benefícios da utilização dos computadores e sistemas computacionais na
melhoria da qualidade de ensino. Na atualidade os programas informáticos
constituem um fator importante e positivo desde o ponto de vista
metodológico para o processo de ensino aprendizagem. Particularmente na
resolução de situações problema na matemática o computador pode ser um
extraordinário auxiliar para poder dedicar mais tempo no processo de
interpretação dos problemas e seus resultados, deixando à máquina os
cálculos mecânicos e muitas vezes longos (MENDOZA, 2009).

A informática como disciplina no ensino básico dispõe de uma importante
aliada para a o processo de aprendizagem, seja de forma independente ou atrelada a
outra disciplina. É notório que essa ciência tem mudado a forma de pensar e agir do
indivíduo assim como valores em nossa sociedade. Nesse contexto os Parâmetros
Curriculares asseguram em sua essência a disseminação tecnológica na escola,
trazendo para dentro de seus muros o direito do estudante à tecnologia visando não
somente a sua utilização como auxílio em outras disciplinas, mas também a
preparação para um mercado de trabalho e o direito social. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais desenvolvidos pelo Governo Federal para o ensino
fundamental nos anos de 1997, 1998 e disposta para o ensino médio em 2000 não
possuem caráter obrigatório, mas servem como referência para professores e
gestores tanto da rede pública como particular a buscarem novas formas pedagógicas
de ensinar e devem adaptar-se conforme a realidade de cada região e ambiente onde
a escola está inserida. Antes dos PCNs o ensino médio possuía um caráter
descontextualizado e fragmentado entre as disciplinas, hoje uma das suas
características é a contextualização entre os seus componentes curriculares, assim
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como a formação criativa e crítica do estudante e a capacidade de aprender. Para isto,
foi organizado em três áreas a saber: Ciências da Natureza e Matemática, Ciências
Humanas, Linguagens e Códigos. Nesse sentido, a informática está inserida e é
considerada como a mais nova das linguagens, pois está inserida no cotidiano escolar
como uma necessidade e um direito social.
O objetivo da inclusão da informática como componente curricular da área de
Linguagens, Códigos e Tecnologias é permitir o acesso a todos os que
desejam torná-la um elemento de sua cultura, assim como aqueles para os
quais a abordagem puramente técnica parece insuficiente para o
entendimento de seus mecanismos profundos. Como a mais recente das
linguagens, não substitui as demais, mas, ao contrário, complementa e serve
de arcabouço tecnológico para as várias formas de comunicação tradicionais.
(PCN, 2000, p. 58)

Assim a informática é considerada como um componente curricular
necessário tanto para a formação dos discentes como para a integração com outras
disciplinas.
Outro ponto importante é a preparação para o trabalho que vislumbram os
PCNs no ensino médio, reforçaram a responsabilidade ao ensino técnico e tecnológico
brasileiro de preparar o estudante para o mercado de trabalho, ou seja, para o
exercício de uma profissão que atenda as demandas exigidas nacionalmente. Diante
disso, a educação básica e a profissional sofreram mudanças significativas nos
últimos anos. A mudança na formação de nossos alunos fundida com a nova realidade
que a tecnologia trouxe para o cotidiano dos mesmos, exigiu consequentemente uma
nova forma não só de aprender, mas também de ensinar. As salas de aulas
tradicionais já não os satisfazem exigindo que o ambiente de aprendizado ofereça
formas de ensinar e aprender que acompanhem a sua realidade. O estudante
necessita adquirir habilidades que acompanhem sua nova forma de pensar, de
conhecer, de buscar conhecimento. A alfabetização tecnológica se faz necessária nas
salas de aula, seja como disciplina, seja atrelada a elas, assim compartilham Borba e
Penteado.
[...] o estudante deve poder usufruir de uma educação que no momento atual
inclua, no mínimo, uma “alfabetização tecnológica”. Tal alfabetização deve
ser vista não como um Curso de Informática, mas, sim, como um aprender a
ler essa nova mídia. Assim, o computador deve estar inserido em atividades
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essenciais, tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, entender
gráficos, contar, desenvolver noções espaciais, etc. (BORBA; PENTEADO,
2003, p. 17).

Esse termo “alfabetização tecnológica” diz respeito ao uso do computador e
suas ferramentas de maneira correta e eficaz.
Achou-se nesse âmbito que mudanças devem acontecer, mas embasadas em
experiências, em teorias, em pesquisas. Para tanto aceitamos este desafio que é a
mudança em “nossa” sala de aula através deste trabalho que será realizada no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR, no Campus
Boa Vista, com 10 alunos do 1º ano do curso técnico em Eletrônica integrado ao
ensino médio. A referida turma foi escolhida pela possiblidade de autonomia em
relação ao assunto da pesquisa, já que se trata de uma turma onde a pesquisadora é
também a professora da disciplina de Informática Básica.
Para impulsionar a pesquisa temos como questionamento se: “A utilização da
Atividade de Situação Problema - ASP como metodologia de ensino fundamentada
nas teorias de formação por etapas das ações mentais de Galperin, o ensino
problematizador de Majmutov e a direção de estudo de Talízina, contribuem para uma
aprendizagem desenvolvimental em Planilhas Eletrônicas com os estudantes do 1º
ano do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Médio no Instituto Federal de
Roraima?”
A ASP é uma metodologia de resolução de problemas desenvolvida por
Mendoza e Tintorer para verificar a aprendizagem dos estudantes através de etapas
constituídas de ações para se executar uma tarefa. Portanto a partir da nossa
pergunta-problema temos como objetivo geral: Analisar a contribuição do diagnóstico
para a construção da ASP em Planilhas Eletrônicas como Produto Educacional,
fundamentadas nas teorias de formação por etapas das ações mentais de Galperin,
no ensino problematizador de Majmutov e na direção de estudo de Talízina com os
estudantes do 1º ano do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Médio no Instituto
Federal de Roraima. Baseado neste objetivo, apresentamos os seguintes objetivos
específicos:
•

Verificar o nível de partida dos estudantes em relação a ASP em Planilhas
Eletrônicas.
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•

Analisar adequação da sequência didática proposta ao nível de partida dos
estudantes.

A presente pesquisa apresenta em seu primeiro capítulo a fundamentação
teórica como alicerce para o desenvolvimento da pesquisa, iniciando com a teoria
histórico-cultural de Vygotsky que evidencia o desenvolvimento do ser humano como
resultado de um processo sócio histórico. Sua questão central é a aquisição de
conhecimentos pela interação do sujeito com o meio; a teoria da Atividade que surgiu
com a teoria sociocultural de Vygotsky, que acredita que o indivíduo se relaciona com
o mundo por meio da atividade; a teoria da formação por etapas das ações mentais
de Galperin que busca explicar o processo de internalização da atividade externa a
partir de uma base orientadora para as suas ações (BOA); a teoria do ensino
problematizador de Majmutov que consiste em um sistema de contradições que
formam a essência da aprendizagem em forma problematizadora. E por fim do que se
trata o conteúdo de Planilhas Eletrônicas, seguida da Atividade de Situações
Problema (ASP), como sendo etapas constituídas de ações para se executar tarefas
para se resolver situações problema.
O segundo capítulo trata dos procedimentos metodológicos como o contexto
e os sujeitos em que a pesquisa foi desenvolvida sendo no Instituto Federal de Ciência
e Tecnologia de Roraima, com 10 estudantes do 1ª ano do curso técnico em Eletrônica
integrado ao ensino médio, as características da mesma realizada envolvendo
aspectos da pesquisa mista (qualitativa e quantitativa), com o enfoque qualitativo
como predominante, na busca de explicar o desempenho dos estudantes
individualmente. O detalhamento dos Instrumentos utilizados para a validação: a
observação, questionários, prova de lápis e papel e prova no computador, assim como
a descrição metodológica dos momentos em que a pesquisa foi realizada.
O terceiro capítulo apresenta os resultados e as análises realizadas de acordo
com a aplicação dos instrumentos onde mensuramos quantitativamente o estudante
conforme a pontuação obtida em relação ao elemento essencial dos indicadores das
variáveis da ASP em Planilhas Eletrônicas, que são: formular o problema docente,
construir o núcleo conceitual, solucionar o problema docente e interpretar a solução,
nas situações problema, assim como qualitativamente conforme o seu comportamento
e o desempenho obtido nas ações. O referido capítulo também trata da análise do
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nível de partida dos estudantes em relação aos resultados obtidos com a prova
diagnóstica aplicada, assim como uma proposta da BOA para o conteúdo de planilhas
eletrônicas aos professores que tiverem interesse na continuidade da metodologia
aqui discutida. E finalmente, um produto educacional como produto da pesquisa.
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A principal teoria que fundamenta esta pesquisa, a Teoria da Formação por
Etapas das Ações Mentais e dos conceitos criada por Galperin, originou-se da Teoria
Histórico-Cultural defendida por Vigotsky, seguida da Teoria da Direção da Atividade
de Estudo de Talízina e do Ensino Problematizador de Majmutov, para analisar a
aprendizagem da Atividade de Situações Problema em Planilhas eletrônicas.

1.1

A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL

Preocupado em explicar como se dá o desenvolvimento do ser humano, o
russo Lev Semynovich Vygotsky estudou os processos de aprendizado e
desenvolvimento e a sua relação com aspectos sociais. Influenciado pelas obras
de Karl Marx, Vygotsky contribuiu com sua tese fundamental sobre o caráter social e
racional da natureza humana, onde firmou a teoria histórico-cultural como a teoria
principal de suas obras. Considerava o desenvolvimento da psique humana
relacionada com a experiência social, sendo que a base da consciência encontra-se
no desenvolvimento das atividades práticas evidenciadas na realidade histórico
cultural (SANTOS, 2014, p.23).
Vygotsky propôs uma nova psicologia baseada nos princípios do materialismo
histórico e dialético. O aspecto cognitivo se dá através das funções psicológicas
superiores que se originam na consciência, são mediados pela linguagem, estão
presentes apenas em seres humanos e são determinadas historicamente e
culturalmente, portanto o processo psicológico superior é de origem social, pois o
desenvolvimento do homem está atrelado a sua cultura que por sua vez é criada por
ele próprio. Ele acredita que mesmo as características individuais do ser humano
foram adquiridas na convivência com o coletivo. Então, a teoria histórico-cultural
defende que o ser humano inserido em uma dada cultura, se desenvolve durante o
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seu curso social, com as contradições a serem vencidas e esse processo começa
desde o nascimento e o acompanha por toda a vida.
A teoria histórico-cultural trata da transformação da experiência social em
individual e resultando na aprendizagem do mesmo.
A assimilação, reprodução, interiorização e internalização são termos que,
dentro da teoria histórico-cultural, têm o mesmo significado e podem ser
entendidos como sinônimo de aprender ou aprendizagem. Todos eles
definem a capacidade humana de transformar a experiência social em
experiência individual (o passo do interpsicológico ao intrapsicológico)
(LONGAREZI, 2012)

Podemos encontrar em Konopin (1978, p.183), que “por histórico subentendese o processo de mudança do objeto, as etapas de seu surgimento e
desenvolvimento”. A teoria de Vygotsky (1996) considera uma grande relação entre o
desenvolvimento humano e a aprendizagem. Para dar respostas aos fenômenos
psicológicos e sua gênese, baseia-se na teoria marxista pela sua característica
histórica, social, cultural e dialética.
A teoria marxista aborda de forma dialética os fenômenos da natureza e da
sociedade, e os interpreta de forma materialista e diz ainda que a lei fundamental da
dialética é a lei da unidade e a luta dos contrários (MAJMUTOV, 1983, p. 46). Também
de origem russa, Majmutov dá continuidade aos estudos de Vygotsky e acredita que
o conhecimento acontece mediante as superações das contradições. Para Majmutov,
a contradição exerce um papel fundamental na aquisição do conhecimento e do
ensino que seria o de formação cognoscitiva, ou seja, a capacidade de aprender, de
conhecer. Todos os elementos da realidade em que vivemos estão em uma constante
contradição dialética objetiva e geralmente são internas e externas, fundamentais e
secundárias sendo que as contradições internas são a força motriz do
desenvolvimento. Esta lei de desenvolvimento diante da superação das contradições
resulta em conhecimento que se caracteriza também por suas contradições
específicas. Assim, o processo de aprendizagem, como sendo um tipo de
conhecimento, se caracteriza por suas próprias contradições que se relacionam com
o processo geral de ensino.
Para Triviños (1987, p. 54),
A Lei da unidade e da luta dos contrários reflete e fixa o fato que há luta entre
os contrários (contrários característicos dessa ou daquela formação material)
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que se excluem e, ao mesmo tempo, estão unidos, e que esta luta, em última
análise, leva à solução da dita contradição e à passagem da coisa de um
estado qualitativo a outro.

Para o autor, a contradição transforma o elemento suprimido, como por
exemplo, a fabricação de um móvel, ao pegarmos a madeira como matéria prima e a
destruímos de sua forma original, a negamos, mas também a conservamos pois ela
continua existindo em uma nova forma diferente da original, uma forma criada. A
ligação íntima existente entre diferentes realidades criam ao mesmo tempo unidades
contraditórias, sendo a contradição à base fundamental da existência dos seres. E é
nesta contradição que é fundamentada a lógica dialética, na contradição percebida
como uma negação em busca de uma verdade, um movimento dialético do pensar,
uma relação entre o conhecido e o desconhecido. Negar algo para fluir o movimento
do pensamento.
O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a
tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da
natureza, da sociedade e do pensamento. Age em defesa da natureza, dos fenômenos
inerentes aos animais e seres humanos e procura entender como acontece o processo
social ao longo da história. Esta teoria possui a matéria, a consciência e prática social
como suas categorias básicas (TRIVIÑOS, 1987, p. 54). Elas se apresentam como
formas de conscientização da relação do homem com o mundo. É na prática que se
pode comprovar a teoria do pensamento ou a verdade, a realidade. Assim, a prática
social é uma consequência da teoria e da prática no mundo real e depende do agir
humano como ser racional e da forma como se organiza no mundo material social. A
Prática social é o conhecimento que o ser humano adquire em sua trajetória, através
de sua história e para o materialismo dialético ela é um critério de verdade, ou seja
um conjunto de parâmetros que determinam se um conhecimento é verdadeiro ou
falso.
Triviños refere-se à práxis como origem do conhecimento, algo que o
movimenta, que o impulsiona. Tudo o que praticamos como seres racionais emanam
conhecimento e este nos induz a buscar outros novos conhecimentos e assim nos
leva por um movimento contínuo até que as necessidades se concretizem.
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Compreendemos neste ponto, que conhecimento é o resultado dos processos de
trabalho da influência do homem na natureza de acordo com as suas necessidades.

1.2

A TEORIA DA ATIVIDADE APLICADA AO ENSINO

A teoria de Vygotsky (1998), trata da eficiência da resolução de problemas,
quando realizado de forma cooperativa e atribui a cooperação como mediadora da
aprendizagem. A essa aprendizagem Vygotsky conceituou zonas de desenvolvimento
que o indivíduo deve percorrer. Ele descreve a zona de desenvolvimento Proximal
(ZDP) como a área onde apresenta os conhecimentos e habilidades que o indivíduo
necessita para realizar uma tarefa, ou seja, é justamente na ZDP que o indivíduo irá
aprender. Mas para Vygotsky a aprendizagem precede o desenvolvimento cognitivo,
pois o que o estudante já sabe e é capaz de fazer independente, pertence a zona de
desenvolvimento real. A ZDP então, é a zona de mediação para o indivíduo chegar ao
saber a ser alcançado, ou seja, chegar a zona de desenvolvimento potencial, como
mostra o Esquema 1.
Esquema 1 - Representação da ZDP em Vygotsky.
Saber Atual
(Real)

ZDP (Mediação)

Saber
Potencial

Fonte: A pesquisadora

Para Vygotsky, também ao imitar a experiência de alguém é possível resolver
um problema de forma independente, assim ele considera a imitação como forma
eficiente na aquisição de nova aprendizagem. Quando o aprendiz possui habilidades
parciais adquiridas em colaboração com outros mais habilitados, essas habilidades
passam de parciais a totais. Assim, esse indivíduo pode chegar a zona de
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desenvolvimento potencial com a ajuda de outra pessoa ou em colaboração com outro
indivíduo. Toda a aprendizagem ocorrida na ZDP possibilita ainda mais o seu
desenvolvimento. Assim à medida que o indivíduo internaliza a nova aprendizagem,
ele passa da zona de desenvolvimento potencial (ZDP) para a real, ou seja, o que ele
só consegue fazer hoje com a ajuda de outro, amanhã ele conseguirá realizar sozinho.
Vygotsky define a ZDP como sendo
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes. (VIGOTSKI, 2002. p.112)

Segundo Santos (2014), Leóntiev colaborador de Vygotsky, observou que ele
em sua teoria da ZDP não definiu de que forma o indivíduo aprendia no intervalo entre
o desenvolvimento real e o potencial, então classificou esse intervalo como atividade
do sujeito, fazendo uma relação entre a psique e a atividade prática.
De acordo com a teoria de Leóntiev (2012), o desenvolvimento do
conhecimento humano se dá pela necessidade de uma relação com o meio em que
está inserido, causado pela satisfação de uma necessidade pessoal. Assim as funções
psíquicas desenvolvem-se em decorrência de um processo de apropriação de algum
saber, transformando a atividade externa em atividade interna.
A aprendizagem é uma atividade movida por um interesse, um objetivo e pode
acontecer em um meio social, através de uma atividade mediada nas relações entre
os sujeitos e o objeto de aprendizagem. Na escola a atividade está associada ao
incentivo do aprendizado, ao interesse de buscar um resultado de algo. O interesse
do aluno está diretamente ligado ao fato de que ele deve possuir um motivo para
aprender e ser responsável pelo aprendizado de forma que facilite o seu desejo de
compreender a atividade e o objetivo dela para então executá-la.
Para Leóntiev (2004), [...] “toda atividade deve ter um objetivo, acompanhado
de uma motivação”. Para Talízina (1988), [...] “a atividade se integra com as ações
executadas através de operações”. Ela acredita que somente acontece a assimilação
de conteúdos pelo estudante porque as ações executadas foram motivadas por uma
atividade. Portanto, entende-se que a direção da atividade é influenciada pelo
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professor, pois ele direciona o estudante de maneira que ele desenvolva meios para
que atinja o objetivo pretendido.
Mendoza assinala em Talízina que:
A direção da atividade de estudo deve considerar os seguintes elementos: o
objetivo de ensino; o estado de partida da atividade psíquica dos estudantes;
as tarefas para garantir as etapas do processo de assimilação; o enlace de
retorno ou retroalimentação e a correção do processo de estudo (MENDOZA
apud TALÍZINA, 1984, 1988, 1994).

Essas ações necessitam estar relacionadas entre si através do motivo que as
direciona, ou seja, o professor deve articular o sentido pessoal no desenvolvimento
da responsabilidade de ensinar como contribuição do processo de humanização dos
alunos situados historicamente.
Segundo Mendoza e Delgado (2009), “A atividade pedagógica é um conjunto
de ações intencionais, conscientes, dirigidas a alcançar um fim específico”.

1.3

A TEORIA DA FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS

Piotr Iakovlevich Galperin psicólogo e colaborador de Vygotsky e Leontiev,
estudou a partir da teoria da atividade de Leontiev o processo de internalização do
conhecimento, como ele se dá a partir de atividades psíquicas e práticas que
possibilitam a aquisição de novos conhecimentos.
De acordo com Santos (2014, p.27), Galperin observou que o ser humano
desenvolvia as habilidades cognitivas também através de atividades divididas por
etapas qualitativas e que estas auxiliavam no desenvolvimento do processo cognitivo
e não somente através da comunicação e linguagem. Ele mostra que a assimilação
de novos conhecimentos acontece por etapas mentais e de forma individual. Sustenta
que esse processo é possível desde que aconteça através de atividades planejadas.
Nesse âmbito, aponta a resolução de problemas como uma proposta motivadora para
a aprendizagem do aluno.
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Talízina (1988) comenta que na teoria de Galperin, o cumprimento de
determinados tipos de atividades de estudo, conduzem os alunos a novos
conhecimentos e hábitos e que cada tipo de atividade de estudo é um sistema de
ações que visam um motivo e este leva a efetivação de um objetivo da atividade a que
faz parte. Assim é definido como foco central da teoria, ações como unidade da
atividade de estudo e a base orientadora da ação (BOA) como o sistema de condição
em que efetivamente o estudante se baseia para cumprir a ação. A ação está sempre
direcionada ao objeto material ou ideal. Toda ação inclui um determinado tipo de
operações que resultam em uma determinada ordem e corresponde a uma
determinada regra. As operações são os modos pelos quais se realizam as ações. A
forma da ação do sujeito caracteriza o nível de apropriação da ação pelo sujeito que
podemos classificar de acordo com o aspecto principal da mudança da ação durante
a sua transformação de externa (material) em interna (mental), ou seja, de sua
internalização.
De acordo com Galperin (1965a, p.10), citado por Talízina, (...) “a ação possui
sempre um ou outro grau de generalização, ela ocorre com um volume diferente de
operações e diferentes graus de assimilação”. Talízina reforça que qualquer ação do
sujeito pode ser descrita indicando o grau de formação de suas principais
características. Estas características são classificadas segundo Talízina (1988, p 60),
em independentes ou primárias e dependentes ou secundárias, segundo suas
características. As ações Independentes ou Primárias estão caracterizada em formas
e caráter da ação, onde a forma se caracteriza pelo estado que o indivíduo se apropria
da ação e as Dependentes ou Secundárias segundo o seu caráter.
Quadro 1 - Características das Ações – Primárias e Secundárias
Independentes ou Primárias
Material ou materializada: São ações iniciais que o estudante poderá
pôr em prática onde o objeto se dá de forma real (material) ou através
Formas

de modelos e esquemas.
Perceptiva: capacidade de ver e ouvir, onde o objeto destas ações são
materiais exteriores, modelos e esquemas. O seu resultado são ações
teóricas transformadas em ações materiais ou materializadas.

28

Verbal Externa: o objeto da ação está representado de forma verbal
externa – oral ou escrita. Sua forma de raciocínio acontece em voz alta.
Mental ou Interna: a ação se realiza internamente para si. Os
conceitos ou operações se executam mentalmente. A trajetória da ação
vai do externo para o interno.
Generalizado: generalizado da ação se caracteriza por separar as
propriedades do objeto, em essenciais e não essenciais para o
cumprimento da ação.
Explanado: Mostram se todas as operações que originalmente
formavam a ação foram executadas pelo estudante. À medida em que
Caráter

as ações vão sendo formadas, a composição das operações que se
cumprem se reduzem e a ação vira reduzida
Assimilado: Inclui as características das ações, assim como a
facilidade da sua execução, o grau de automatização e a rapidez que
foi cumprido. O início da ação as operações são realizadas lentamente
sendo aceleradas paulatinamente a medida que são automatizadas.
Dependentes ou Secundárias
Razoável: Se determina pelo caráter essencial das condições que
orientam o estudante a realizar a ação proposta. Primeiramente pelo
conteúdo da BOA e suas condições essenciais e depois pelo caráter
generalizado da ação. Quanto mais generalizado a ação mais razoável
é.
Consciente: o estudante cumpre corretamente a ação e fundamenta
na forma verbal. Ele compreende o que está fazendo e o porquê da

Caráter

ação.
Abstrato:

a

possibilidade

de

seu

cumprimento

como

ação

generalizada, sem utilizar o conteúdo emocional dos objetos. O
desenvolvimento de todos os elementos estruturais da ação até sua
forma mental.
Consistente ou de Solidez: possibilidade de seu cumprimento
tempos depois de sua formação. É o resultado da generalização e da
automatização.
Fonte: Adaptação de Talízina (1988)
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As características das ações primárias são independentes porque nenhuma
ação é consequência da outra. Já as características secundárias dependem das
primárias.
A partir da classificação das ações segundo suas características, é definida a
formação das etapas que são necessárias para elaboração da Base Orientadora da
Ação).
A Teoria da Assimilação das Ações Mentais por Etapas, procura explicar como
ocorre o processo de internalização da atividade externa em atividade interna. Essa
teoria se baseia em três pontos fundamentais: um sistema de orientação definido, a
definição de parâmetros para os níveis de desenvolvimento da ação e as etapas da
formação da ação mental e dos conceitos (TALÍZINA, 1988). Isso pode garantir de
forma planejada as condições necessárias para a formação das ações mentais e dos
conceitos. Esse processo de assimilação mental segundo Talízina, começa com a
motivação que se inicia na etapa 0 (zero), que a chama de Motivacional. A Etapa
Motivacional, merece especial atenção, já que inicia onde não há ações a serem
executadas. Esta etapa tem como objetivo, despertar no aluno o interesse pelo que
vai ser estudado para que assimilem novos conhecimentos. As Etapas seguem de E1
a E5 conforme o Esquema 2.

Esquema 2 - Assimilação das Ações Mentais por Etapas

Motivacional (E0)

(E1)
BOA

(E2)
Material ou
Materializada

(E3)
Verbal ou
Externa

(E4)
Linguagem
externa para
si
(e4

(E5)
Linguagem
interna

Fonte: Adaptado pela pesquisadora de Galperin (1986), Talízina (1988)
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Segundo Talízina (1988) a motivação inicia-se na etapa zero (E0), mas
continua presente em todas as etapas, pois ela é criada positivamente através de
situações problemas. O interesse ou motivação pode ser de origem interna ou externa,
sendo que a motivação interna que desperta maior interesse é aquela onde se busca
conhecimentos em si. De acordo com Nuñez, “um dos meios que suscita a motivação
interna nos alunos é a aprendizagem por problemas ou por situações problemas, nas
quais a formação de conceitos se vincula diretamente à sua experiência” (NUÑEZ,
2009, p. 99).
A etapa E1 é onde acontece a elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA)
– o seu principal objetivo é direcionar as ações do estudante em relação a situação
problema, ou seja mediar o sujeito em relação ao objeto da ação. Trata-se do ponto
de partida, as condições que o estudante necessita saber para dar início a ação. O
tipo de orientação dada determina a qualidade da ação, o produto final, e a
aprendizagem obtida. Talízina (1988, p.89), relaciona 8 tipos de BOA, sendo apenas
os 4 primeiros experimentados e o restante ainda em fase de teoria.

Tabela 1 - Características da Base Orientadora
BASE ORIENTADORA DA AÇÃO - BOA
Nº.

CARÁTER
GENERALIZADO

PLENITUDE

MODO DE OBTENÇÃO
ELABORADA

1

Concreta

Incompleta

2

Concreta

Completa

3

Generalizada

Completa

4

Generalizada

Completa

PREPARADA

5

Generalizada

Incompleta

PREPARADA

6

Generalizada

Incompleta

7

Concreta

Completa

8

CONCRETA

Incompleta

INDEPENDENTEMENTE
PREPARADA
ELABORADA
INDEPENDENTEMENTE

ELABORADA
INDEPENDENTEMENTE
ELABORADA
INDEPENDENTEMENTE
Preparada

Fonte: Talízina (1988)
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De acordo com Talízina(1988), Galperin tomou como critério o caráter
generalizado, a plenitude e o modo de obtenção da base orientadora da ação.
As características da BOA em seu caráter generalizado, pode acontecer de
forma Concreta quando se exprime nos casos particulares e Generalizado baseado
nas invariantes, aplicados para resolver inúmeros problemas. A Plenitude refere-se
pela maneira que acontece a orientação, podendo ser Completa ou Incompleta. E em
relação a forma de obtenção do conhecimento, pode ser Preparada quando o
estudante recebe todas as ações de forma completa e Elaborada Independente,
quando ele terá que encontrar ações que podem ser realizadas com a ajuda do
professor. (SAMPAIO apud MENDOZA, 2010). A BOA do tipo 3, tem sido a mais
estudada dentro da teoria.
A E2 é a etapa de formação da ação em forma material ou materializada –
nesta etapa o aluno utiliza o esquema da BOA para realizar as ações. Ele realiza as
ações de forma detalhada no plano externo controlado pelo professor de forma a
garantir o cumprimento das operações.
A E3 é a etapa de formação da ação verbal externa – a ação é caracterizada
pela representação do objeto da ação de forma verbal externa, oral ou escrita. A
linguagem passa a ser considerada o instrumento de relação do sujeito com o objeto
da ação, onde o mesmo será direcionado a desenvolver sua habilidade e autonomia
de expressar o conhecimento novo estudado através da forma verbal externa.
A E4 é a etapa de formação da ação na linguagem externa para si – significa
que ao contrário da anterior, ação é caracterizada pela representação do objeto da
ação em silêncio, internamente, “para si”. A possibilidade de a ação ter se cumprido
completamente em forma mental, significa que a ação percorreu todo o caminho da
interiorização convertendo-se de externo a interno (TALÍZINA 1988, P.62). Quando a
ação é realizada na forma mental, começa a reduzir-se e adquirir forma automatizada,
independente. Realizam-se operações que são controladas de acordo com os
resultados de cada uma delas
A E5 é a etapa de formação da ação na linguagem interna – trata-se da ação
no plano mental, a linguagem se transforma em função mental interna. Compreende
a aquisição de habilidades necessárias para o desenvolvimento rápido da ação. Aqui,
a representação mental dos conceitos são expressos em forma de signos.
32

Núñez considera o processo das etapas da seguinte forma
(...) considera que os alunos devem compor uma base orientadora para as
suas ações, pautada nas características necessárias e suficientes que entram
na definição do conceito investigado e sua essência consiste em inicialmente
encontrar a forma adequada da ação, em seguida, encontrar a forma material
de representação da ação e, por fim, transformar a ação externa em ação
interna (NÚÑEZ, 2009).

As etapas são definidas como ações objetivas que partem de objetos externos
passando para o plano mental e assim pertencente à psique. Nuñez define o processo
de internalização como um ciclo cognoscitivo.
O processo de internalização da atividade externa em interna é concebido
como um ciclo cognoscitivo, no qual se destacam momentos funcionais
(orientação, execução e controle), que, se não podem ser considerados de
forma linear, podem ser separados, metodologicamente, para análise.
(Nuñez apud Galperin, 1986a).

Esta teoria aponta a orientação da atividade pelo professor como meio de
desenvolvimento de habilidades pelo estudante conforme se cumpram determinados
tipos de ações estruturadas em etapas e não o mero repasse de informação pelo
professor sem ação orientadora. A assimilação do estudante acontece à medida que
ele se apropria de cada etapa orientada passando para uma nova, indo assim do
externo ao interno (mental). A assimilação é a apropriação do conhecimento De
acordo com Núñez, “assimilar é apropriar-se do objeto do conhecimento e habilidade
é o conhecimento em ação”.
A partir da teoria de Galperin, Nina Fiódorovna Talízina estudou a Teoria da
Direção do Ensino. Para a autora que se dedicou ao estudo da educação e em
aprendizagem humana, essa teoria iria contribuir para a psicologia pedagógica. Ela
define a aprendizagem como sendo a atividade dos alunos incluídos no processo
escolar (Talízina, 1994. p. 32). Responsabiliza o professor pelo processo de
assimilação da experiência social, sendo este o objetivo da aprendizagem.
O objeto de estudo da psicologia não é simplesmente o estudo da psique
através do sistema de imagens, senão a atividade, o sistema de ações e
operações unidas pelo motivo e o objetivo. A psique se entende como forma
da atividade vital do sujeito, que assegura a solução de determinada tarefa
no processo de interação com o mundo. (DELGADO e MENDOZA, 2012, p.
3 apud TALÍZINA , 1988)
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O direcionamento do ensino deve ser bem organizado e definido por etapas
didáticas, objetivos, diagnósticos e estruturação do conteúdo havendo assim um
melhor controle do processo.

1.4

O ENSINO PROBLEMATIZADOR DE MAJMUTOV

A neuropsicologia afirma que o cérebro tem a capacidade de recriar,
reorganizar e reordenar as coisas que já foram aprendidas e para que possamos
compreender esse fenômeno que é a criatividade, precisamos olhar por dois aspectos:
o aspecto psicológico e o pedagógico.
Quando a criatividade é estimulada dentro do processo de aprendizagem ela
promove um desenvolvimento pleno do seu todo, isto é uma consciência crítica em
ambos os sentidos, uma consciência crítica de si e do meio em que está inserido,
permitindo ao indivíduo que ele compreenda as relações de causa e efeito na
sociedade. Então esse potencial criador vem para oferecer-nos constructos que
facilitam o processo de aprendizagem, estimula a educação ajudando o indivíduo a
observar com atenção ao seu redor e nessa observação vai desenvolver uma rapidez
e uma forma assertiva de resolver problemas diários no cotidiano que são cada vez
mais constantes em nossa sociedade.
Dentro de um olhar pedagógico a criatividade está intrinsicamente ligada à
resolução de problemas em sala de aula, dependendo de o professor direcioná-lo.
Partindo do pressuposto que o professor influencia no desenvolvimento cognitivo do
estudante dependendo da forma como este organiza seu conteúdo, o ensino
problematizador será apresentado como método de ensino-aprendizagem na
disciplina de Informática Básica, com o conteúdo de Planilhas Eletrônicas.
Para o ensino problematizador, a contradição ou dialética é o propulsor para
o desenvolvimento do conhecimento cognitivo, pois resolver a contradição é resolver
o problema. Essa filosofia vai de encontro ao ensino tradicional onde o conhecimento
já pronto não instiga o estudante a buscar e compreender todo o processo de
construção do mesmo. Para Majmutov (1983), o caminho que o estudante percorre
34

para chegar as suas conclusões faz com que ele se aproprie do conhecimento e da
lógica da ciência em questão, desenvolvendo assim seu intelecto.
O ensino problematizador é um tipo de ensino que tende ao desenvolvimento,
onde se combinam a atividade sistemática independente da busca dos
alunos, com a assimilação das conclusões já preparadas pela ciência e o
sistema de métodos se estrutura levando em consideração a suposição do
objetivo e o princípio de problematicidade [...]. (MAJMUTOV, 1983, p. 265,
nossa tradução).

Para ele o ensino problematizador possui métodos estruturados em
conformidade com a suposição dos objetivos é a essência da problematização.
(MAJMUTOV, 1983, p.266). O docente é responsável por elaborar um sistema de
situações problemas e explicá-los conforme a situação e direcionar os estudantes
para que aconteça a assimilação de conhecimentos novos. O professor cria
possibilidade para que o estudante alcance o conhecimento de forma criativa e
independente.
Assim como Majmutov considera as contradições a força que impulsiona o
processo de aprendizagem problêmico do aluno, ele considera que o problema
docente é o líder apresentando uma abrangência maior.
O problema docente se relaciona com as necessidades cognoscitivas do
aluno, com os motivos de aprendizagem, e expressa o movimento do nível
empírico de assimilação de conhecimentos, ao teórico, o que, por sua vez, se
caracteriza por um elevado nível de atividade mental (cognoscitiva) do sujeito.
(MAJMUTOV, 1983, p. 63)

O ensino problematizador não se restringe a promover conhecimentos apenas
em torno do objeto contemplado, mas também possibilita que o estudante aprenda a
produzir outros conhecimentos de forma consciente e crítica, desenvolvendo a sua
criatividade e formando a independência cognoscitiva.
Ele instiga o estudante a fazer um esforço mental à procura de soluções. O
fato pensado e inicialmente sem solução, chamado de situação problema abre espaço
para uma inquietação mental, onde a necessidade de se compreender algo só é
sanada quando o objetivo for atingido dando espaço para uma nova situação
problema.
Majmutov considera o ensino problêmico como algo que tende ao
desenvolvimento e que se caracteriza por métodos que se estruturam tomando em
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consideração a suposição do objetivo e o princípio da problemicidade. O autor define
o ensino problêmico como:
O ensino problêmico é um tipo de ensino que tende ao desenvolvimento,
onde se combinam a atividade sistemática independente da busca dos
alunos, com a assimilação das conclusões já preparadas pela ciência, e o
sistema de métodos estrutura-se levando em consideração a suposição do
objetivo e o princípio da problematicidade; o processo de interação do ensinoaprendizagem orientado a formação da concepção comunista do mundo nos
alunos, sua independência cognoscitiva, motivos estáveis de estudo e
capacidades mentais (incluindo as criativas) durante a assimilação de
conceitos científicos e modos de atividade, que estão determinados pelo
sistema de situações problêmicas. (MAJMUTOV, 1983, p. 265 e 266)

De acordo com Majmutov, muitos pesquisadores procuram encontrar uma
fundamentação teórica para o processo docente mediante a criação de situações
problemas, no entanto a proposta do soviético T.V. Kudriávtsev reflete a realidade
pedagógica com mais precisão de acordo com a ótica do teórico. Em sua
interpretação, “a situação problematizadora como reação psíquica do aluno diante do
surgimento de uma contradição, não pode ser considerado um fenômeno da
metodologia específica”, (MAJMUTOV, 1983, P. 174).
A dificuldade cognitiva diante da contradição que surge entre o novo
conhecimento e os já existentes pode acontecer em qualquer disciplina docente.
Considera também que as contradições contidas no material do professor, somente
poderão expressar-se através de alguns tipos de situações problematizadoras de
forma mais generalizada.
Assim expressa que,
A separação do tipo de situação problema de acordo com as diferentes
disciplinas (idioma russo, química, física, etc) é o resultado da identificação
dos conceitos de tarefa cognoscitiva e problema. A determinação dos tipos
de tarefas cognoscitivas de acordo com as disciplinas é uma das premissas
mais importantes da organização do ensino problematizador (MAJMUTOV,
1983, P. 175).

Enfatiza que na prática do ensino, geralmente os tipos de situações problema
não se encontram isoladas, mas combinadas. Quanto mais preparado for o professor
mais rico deverá ser sua metodologia e sua teoria.
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Os tipos de situações problemas segundo Majmutov (1983) estão assim
definidos:
1º - A situação problema surge com maior frequência quando os alunos
encontram a necessidade de aplicar os conhecimentos aplicados anteriormente em
condições práticas novas;
2º - A situação problema surge se existe uma contradição na situação
teoricamente possível para solucionar a tarefa e a impossibilidade prática do
procedimento selecionado.
3º - A situação problema surge quando existe uma contradição entre o
resultado prático alcançado na realização de uma tarefa docente e a falta de
conhecimento do estudante para dar sua fundamentação teórica.
4º - A situação problema surge quando os alunos não conhecem o
procedimento para resolver a tarefa planejada e não conseguem responder a pergunta
problêmica e nem explicar o fato da situação docente ou da vida, ou seja, o aluno
toma consciência de que os conhecimentos anteriores são insuficientes para explicar
o fato novo. Este último deve ser considerado o mais difundido.
O conhecimento dos tipos fundamentais de situações problemas possibilita ao
docente dirigir com mais facilidade a atividade cognoscitiva do aluno.

1.5

ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA (ASP) APLICADA EM PLANILHAS
ELETRÔNICAS

A Atividade de Situação Problema aplicada em Planilhas Eletrônicas baseiase no estudo de Mendoza e Delgado (2018), onde tratam da ASP com uma
abrangência que contempla outros tipos de problemas docentes além da matemática.
Aplicou-se a ASP da didática no ensino de Planilhas eletrônicas, visando o
desenvolvimento de um ensino aprendizagem centrado na resolução de problemas.
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1.5.1 Planilhas Eletrônicas

Em 1979 Daniel Bricklin, estudante da Universidade de Harvard, teve a ideia
de criar uma tabela de cálculos em um sistema computacional para facilitar a
atualização de valores. Junto com Robert Frankston, programador, fundaram a
VisiCorp e desenvolveram o VisiCalc para Apple II, a primeira planilha bem sucedida
comercialmente.
Planilhas Eletrônicas são softwares aplicativos1 que geralmente fazem parte
do pacote de softwares que os laboratórios escolares disponibilizam para seus alunos.
Foram criadas principalmente como ferramentas para cálculos matemáticos e
estatísticos e vem se tornando constantes nas disciplinas da área de ciências. Possui
sua utilização através de matrizes que se cruzam em linhas e colunas formando
tabelas chamadas de planilhas de cálculos. Possibilita a inserção de textos e bancos
de dados, de fórmulas, o uso de funções pré-definidas, a manipulação de gráficos,
assim como a operação de extensos dados numéricos, a construção de problemas, a
simulação e a resolução deles. Cada posição de uma planilha é chamada de Célula.
São perfeitamente utilizadas em sala de aula como estratégia metodológica
principalmente para a matemática.
De acordo com Baker & Sugden (2003, p.5) citado por Aieta (2015, p.20),
Planilhas são consideradas uma ponte ideal entre aritmética e álgebra e
permitem que o aluno se movimente livremente entre esses dois mundos. Os
estudantes buscam padrões, constroem expressões algébricas, generalizam
conceitos, justificam conjecturas, e estabelecem a equivalência desses dois
modelos como necessidades intrínsecas e significativas e não como
exigências arbitrárias impostas pelo professor. (BAKER & SUGDEN, 2003,
pág. 5)

Alguns estudos mostram um panorama positivo no uso de planilhas
eletrônicas na área da matemática como ferramenta pedagógica em diferentes
contextos. No âmbito da nossa pesquisa apresenta-se como exigência de conteúdo
da disciplina de Informática Básica, disciplina ministrada pela pesquisadora. A

1

Software Aplicativo é um tipo de programa de computador concebido para desempenhar tarefas
específicas, práticas ao usuário.
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Informática Básica é uma disciplina contida na formação diversificada do currículo do
curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio e possui uma carga horária
total de 80 horas anual. O conteúdo de Planilha Eletrônica faz parte da referida
disciplina e foi visualizada pela pesquisadora pelo fato de desempenhar um papel
importante no desenvolvimento e na compreensão das disciplinas que envolvem
cálculos. Até então não há uma sistematização do ensino de planilhas ou um
direcionamento específico para este fim, ela é geralmente utilizada como um aplicativo
que serve de ferramenta de apoio na matemática e abrangendo conceitos
matemáticos e lógicos.
Faremos uma breve apresentação de um aplicativo de planilha eletrônica que
utilizaremos na pesquisa chamada Microsoft Excel geralmente usado na criação de
fórmulas para a execução de cálculos complexos, funções de banco de dados e na
construção de gráficos em 2D e 3D.
A figura 1, ilustra a área de trabalho do aplicativo de Planilha eletrônica do
Excel.
Figura 1 – Área de trabalho do Microsoft Excel 2010

Fonte: A pesquisadora

Uma planilha pode possuir 1.048.576 linhas por 16.384 colunas.
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Movimentação – em uma folha de planilha pode-se movimentar entre as
células: com um clique do mouse na célula desejada ou utilizando as setas de
navegação localizadas no teclado.
Inserção de dados – dados podem ser inseridos nas células de três formas
diferentes: digitação de valores, cópia de valores e Importação de arquivo.
Valores – As informações numéricas que são inseridas em células podem ser
contextuais e traduzidos para informações específicas, como exemplo: comércio,
hora, 1; 5245; 321,12; -5;
Fórmulas – São iniciadas obrigatoriamente pelo sinal de igualdade (=).
Podem utilizar funções ou operadores aritméticos como: Soma (+), Subtração
(-), Multiplicação (*), Divisão (/) e Exponenciação (^).
Precedência – A precedência pode ser alterada através da utilização de
parênteses: Veja: =2*8+10 o resultado retornará 26, se colocarmos parênteses assim,
=2*(8+10) o resultado retornará 36.
Função – representada pelo botão (fx) e já possui uma síntese de fórmula
definida.
Ex: SOMA(A1:A8), onde SOMA é a função que será executada e A1:A8 o
intervalo de células que serão somados os valores nelas inseridos.
Para o nossa pesquisa utilizaremos como base a planilha do Microsoft Excel,
versão 2013.
No ensino de planilhas eletrônicas costumam acontecer de forma tradicional
e podem basear-se em autores de livros como André Luiz N. G. Manzano, Curtis Frye,
Renato Parrela Tostes, entre outros, além de apostilas construídas por instrutores ou
professores de informática que são distribuídas ou comercializadas pela Internet ou
órgãos de ensino. Como já mencionado anteriormente, o ensino de planilhas
eletrônicas possui como ferramenta principal softwares criados por diversos
fabricantes. No nosso caso, adotamos o Microsoft Office Excel da Microsoft 2
Corporation.
2

Microsoft Corporation, é uma empresa americana com sede em Washington, que desenvolve,

fabrica, licencia e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços
pessoais (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft)

40

No IFRR, a maioria dos professores utilizam-se de apostilas, com aulas
teóricas e práticas, no computador. Geralmente utiliza-se a metodologia tradicional de
ensino, onde são apresentados conteúdos e depois cobrados em avaliações teóricas
ou práticas. Pode-se verificar na figura 2, uma atividade retirada de apostila onde é
descrito passo a passo como fazer a multiplicação nas células, assim como a
utilização de ferramentas do aplicativo.
Figura 2 - Atividade da aula no Excel, sobre multiplicação retirada de apostila.

Fonte: A pesquisadora

O estudante não encontra muitas dificuldades, desconforto ou desafios para
resolver as atividades propostas. Muitas vezes ele nem precisa entender direito o que
a planilha está querendo mostrar, ele precisa apenas escrever a fórmula seguindo os
passos descritos nas apostilas. Em outros casos, o próprio Excel mostra a sintaxe das
funções que o usuário que aplicar, por exemplo, a MÉDIA, a SOMA, entre outras.
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O ensino de planilhas é possível ser feita até mesmo através de tutores
inteligentes, onde o estudante necessita apenas de alguém que o oriente como usálos.
Nesses casos o estudante se comporta como um receptor, passivo e age de
forma mecânica. Entretanto os estudantes de hoje não estão mais interessados neste
tipo de metodologia, verifica-se a necessidade de algo mais motivador que incentivem
o aprendiz a pensar produtivamente, e para isso, devem se deparar com situações
que o desafiem e desenvolvam sua capacidade de raciocínio e independência
(DANTE, 2003).
O Ensino de Planilhas Eletrônicas envolve basicamente o seguinte conteúdo:
linhas e colunas; células Ativas, intervalos de células; endereço de células,
ferramentas de formatação, operadores matemáticos, funções e gráficos.

1.5.2 A Atividade de Estudo na Resolução de Problemas em Planilhas
Eletrônicas

A partir da teoria de formação por etapas das ações mentais de Galperin e o
princípio da Resolução de Problemas de Polya (2006), Mendoza e Delgado (2009)
estudaram a Atividade de Situações Problema (ASP), como sendo etapas constituídas
de ações para se executar uma tarefa. De acordo com os autores, a ASP deve estar
fundamentada na teoria de formação por etapas das ações mentais e dos conceitos
de Galperin.
A Atividade de Situações Problemas são categorias de análises para
verificação da aprendizagem do estudante. Analisa-se através de suas ações, o
desempenho atingido para solucionar problemas encontrados e então verificar o teor
da sua aprendizagem.
Mendoza e Delgado (2016) realizaram pesquisas com ações da ASP,
utilizando como metodologia de ensino dos conteúdos matemáticos. Definem a ASP
como um sistema de ações invariantes que tenham como objetivos, criar habilidades
na resolução de problemas matemáticos que o estudante deve construir com a
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orientação do professor. No entanto, o professor terá a responsabilidade de criar ou
montar as situações problemas com os conteúdos necessários que provoquem no
estudante possíveis ações.
Segundo os autores “A correta estruturação do conteúdo e os métodos de
ensino, dependem da correta solução de um dos problemas mais complexos da
didática, a correlação entre o conhecimento e a atividade”. Para os autores a
conjugação correta do conhecimento e da atividade resultam em uma didática exitosa
com conteúdos bem estruturados. “Uma atividade está formada por um sistema de
ações com suas respectivas operações para alcançar um objetivo, este último devese aproximar ao motivo (MEDONZA, 2009a).
De acordo com os autores, quando o docente direciona as ações da ASP no
processo de aprendizagem dos alunos, são adquiridas habilidades necessárias para
que os problemas sejam resolvidos com êxito.
Mendoza e Delgado (2018) constroem a partir de estudos baseados em Polya
e Majmutov, estratégias de resolução de problemas, para serem aplicadas em outas
áreas de estudo além da matemática conhecida como Atividade de Situações
Problema da Didática, voltado para o problema docente descrito por Majmutov e
apresentam as seguintes ações: formular o problema docente, construir o núcleo
conceitual, solucionar o problema docente e Interpretar a solução. De acordo com os
autores, cabe perfeitamente em qualquer contexto de ensino aprendizagem no qual
se tenha definido claramente o objetivo a ser alcançado e que exista uma interação
entre o professor, o estudante e a tarefa com caráter problematizador.
A partir deste contexto, a proposta da presente pesquisa é uma ASP voltada
para o ensino de Planilhas eletrônicas que chamaremos de Atividade de Situação
Problema em Planilhas Eletrônicas (ASPPE).
Para cada ação, aplicam-se operações como mostra o quadro 2.
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Quadro 2 - Atividade de Situação Problema em Planilhas Eletrônicas (ASPPE)
Ação

Operação
a) Analisar a

1ª

Formular o problema
docente

situação problema

para determinar

os

elementos conhecidos e desconhecidos;
b)

Estudar os dados e as condições da situação problema.

c) Determinar o(s) objetivo(s) do problema
a) Determinar o nível de partida dos estudantes
2ª

Construir o núcleo
conceitual

b) Atualizar os conhecimentos de partida, se necessário;
c) Encontrar nexos entre os conhecidos e desconhecidos
desde os pontos de vista conceitual e/ou procedimental.
a) Selecionar o método de solução do problema docente;

3ª

Solucionar o problema
docente

b) Organizar os nexos conhecidos e desconhecidos para
aplicar um método lógico – analítico;
c) Determinar o buscado.
a) Dar resposta ao problema docente
b) Verificar se a solução corresponde com o buscado e as

4ª

Interpretar a solução

condições do problema;
c) Analisar os resultados obtidos para encontrar possíveis
novas relações conceitual e/ou procedimental com
elementos anteriormente conhecido

Fonte: Adaptado de Mendoza (2010)

As ações podem possuir as seguintes características: formas (materializada,
verbal e interna), caráter explanado, caráter generalizado e o caráter assimilado que
estão relacionadas com a formação das ações mentais.
Consideram importante em primeiro plano a definição pelo professor do
contexto que será utilizado na execução da atividade para que não aconteçam falhas.
O docente deve estar à frente das ações para que os objetivos sejam alcançados. “O
domínio pelo professor dos conteúdos, de como organizar o sistema de ações e como
utilizar os métodos mais adequados são essenciais para atingir os objetivos de
ensino”. (MENDOZA e DELGADO, 2016)
Consideram que o professor deve orientar a atividade de ensino de acordo
com os princípios da teoria geral de direção de Talízina acompanhando cada etapa
de forma cíclica e transparente. As direções são descritas a seguir como:
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D1: O objetivo de ensino;
D2: O estado de partida da atividade psíquica dos estudantes
D3: O processo de assimilação;
D4: A retroalimentação e;
D5: A correção do processo de estudos.
Assim representados:
Figura 3 - Direção da Atividade de Estudo (MENDOZA, 2009).

ASP

ASP

Fonte: Mendoza, 2009

E1, E2 até E5 representam as cinco etapas de formação das ações mentais
de Galperin, sendo que cada etapa compreende uma série de elementos do sistema
de parâmetros da direção do ensino.
A participação do professor apresenta maior ou menor teor, dependendo da
direção e da intensidade de independência (assimilação) que o aluno está
desempenhando. O nível de partida individual do estudante é um elemento
importantíssimo para o processo de ensino aprendizagem, pois é a partir dos
conceitos existentes que se pode mensurar o desenvolvimento psíquico em relação
aos objetivos de cada etapa.
Os primeiros elementos D1 e D2 do esquema, tratam a fase inicial das
atividades, onde está inserido o planejamento das ações, caminhando para o restante
dos elementos do esquema, D3, D4 a D5, interagindo entre os processos de
assimilação, retroalimentação e correção, onde a atividade é transformada de externa
para interna cumprindo a direção de ensino e originando uma nova ação.
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METÓDOLÓGICOS

Abordaremos aqui os aspectos metodológicos da nossa pesquisa com a
descrição do contexto, sujeitos e as características da pesquisa visando uma melhor
compreensão do todo. Estes aspectos devem estar alicerçados nas bases teóricas
sustentando assim os procedimentos da prática metodológica e a construção dos
resultados.

2.1

CONTEXTO DA PESQUISA

A realização da pesquisa será desenvolvida no contexto do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), com uma turma de 1º ano do
curso Técnico em Eletrônica com a disciplina de Informática Básica e o conteúdo de
Planilha Eletrônica, se fazendo necessário a descrição do contexto de aplicação da
pesquisa.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são vinculados a
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, SETEC e possuem a expertise da
educação profissional e tecnológica. Atuam em cursos técnicos integrados ao ensino
médio,

graduações

tecnológicas,

licenciaturas,

podendo

ainda

oferecer

especializações, mestrados profissionais e doutorados voltados principalmente para
a pesquisa aplicada de inovação tecnológica. Os Institutos Federais são considerados
instituições de educação básica, superior, profissional e pluricurriculares.
O IFRR possui sua estrutura com uma Reitoria e cinco Campus distribuídos
pelo estado de Roraima sendo eles: Campus Boa Vista, Campus Novo Paraíso,
Campus Amajari, Campus Zona Oeste de Boa Vista e o Campus Avançado de Bonfim.
Nossa pesquisa será desenvolvida no campus Boa Vista, situado à Av.
Glaycon de Paiva, 2496, bairro Pricumã, telefone: (095) 3621-8000, com o e-mail:
gabinete.boavista@ifrr.edu.br.
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Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, modalidade que será
desenvolvida nossa pesquisa, possui uma proposta curricular que visa oferecer a
formação de nível médio integrada a uma área técnica, em nosso caso a Eletrônica.
O currículo desenvolvido fundamenta-se na integração entre os currículos da Base
Nacional Comum e da Formação Técnica, articulando conhecimentos por meio de
práticas educativas transformadoras, uma formação cidadã que permita aos egressos
sua inserção no mundo do trabalho. A forma de ingresso aos cursos integrados ao
ensino médio se faz por meio de processo seletivo anual sendo apenas para alunos
que irão cursar o primeiro ano do ensino médio.
O IFRR oferece a sua comunidade acadêmica atendimento desde o âmbito
pedagógico pelo Departamento de Apoio pedagógico-DAPE como o social pela
Coordenação de Assistência ao Estudante – CAES. A CAES presta serviços de
atenção básica à saúde com atendimento médico, odontológico, enfermagem,
ambulatorial e, orientação e acompanhamento pedagógico, orientação e atendimento
psicológico e serviço social.
O Campus possui uma infraestrutura com as seguintes dependências: sala da
direção, sala da coordenação do curso, sala de professores, salas de aula climatizada
e com data show, banheiros, pátio coberto, área de lazer/ convivência, praça de
alimentação, salas de apoio, sala de leitura/estudos, biblioteca, laboratórios de
informática, ginásios de esporte, campo de futebol, piscina olímpica com banheiros e
chuveiros e restaurante para atender a comunidade acadêmica.

2.2

SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos envolvidos em nossa pesquisa são 10 estudantes do 1º Ano do
Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de
Roraima, com uma faixa etária entre 14 e 16 anos que optaram por cursar o ensino
médio integrando uma formação técnica na em Eletrônica o que lhes garante uma
profissão na área técnica após a sua formação, dando-lhes a oportunidade de
concorrer a um mercado de trabalho antes de optarem por uma graduação.
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Se tratando de menores de idade, o Conselho de Ética da Universidade
Estadual de Roraima estará amparando-os através de documentos devidamente
preenchidos (TALE e TCLE), assinados, cadastrados na Plataforma Brasil3 e
protocolados no CEP, onde estão sendo asseguradas a sua participação na pesquisa
isenta de despesas e a garantia da sua integridade física e segurança. Também é
garantido a eles um ganho ímpar de aprendizado assim como o conhecimento da
Informática Básica.

2.3

CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

A nossa unidade de análise será a aprendizagem do conteúdo de Planilhas
Eletrônicas com 10 estudantes do 1º ano do ensino médio do Curso Técnico em
Eletrônica integrado ao Ensino Médio do IFRR. O critério utilizado para a seleção dos
estudantes formadores do grupo, foi a documentação exigida pelo CEP devidamente
assinados por eles e por seus responsáveis, e assim autorizados e aptos a
participarem da pesquisa.
A coleta de dados será realizada através dos seguintes instrumentos:
observação, questionários, prova de lápis e papel e prova no computador. Serão
organizados seguindo a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais e dos
Conceitos de Galperin, da Direção de Estudo de Talízina e das ações da ASP
estudadas por Mendoza e Delgado. A análise dos resultados será realizada através
das respostas dos problemas que serão propostos aos estudantes.
A presente pesquisa envolverá aspectos da pesquisa mista, pois a integração
entre a pesquisa qualitativa e quantitativa nos proporcionará um melhor e mais
completo entendimento do assunto que será estudado, no entanto o aspecto
qualitativo deverá apresentar um maior peso e nos direcionará para as devidas
conclusões.

3

A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o
recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos nos Comitês de Ética em todo o
país (http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf)
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Sampieri (2013, p.553) em suas pesquisas, descreve os vários benefícios do
método de pesquisa mista ao qual Tood e Lobeck (2004) citado pelo autor diz que:
(...) se empregarmos dois métodos – com seus próprios pontos fortes e fracos
– que chegam aos mesmos resultados, temos mais confiança de que estes
são uma representação fiel, genuína e fidedigna daquilo que acontece com o
fenômeno estudado.

2.3.1 Pesquisa Quantitativa

A análise quantitativa é representada por vários processos e deve ser
sequencial e comprobatória (Sampieri 2013, p.30). A presente análise terá como
instrumento de medição o desempenho da aprendizagem dos alunos de acordo com
as características das etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperin que
deverão apresentar requisitos como confiabilidade, validade e objetividade (idem, p.
218).
Os Indicadores para análise quantitativa encontram-se no quadro 3, onde as
ações das da ASPPE são convertidas em variáveis e as operações em indicadores
das variáveis. O elemento essencial de cada Indicador servirá de parâmetro para a
análise.
Quadro 3 - Elemento essencial dos indicadores
Variáveis

Elemento

Indicadores

Essencial

a) Analisar a situação problema para determinar os
Formular o problema
docente

elementos conhecidos e desconhecidos;
b)

Estudar os dados e as condições da situação

c)

problema.
c) Determinar o(s) objetivo(s) do problema
a) Determinar o nível de partida dos estudantes
b) Atualizar os conhecimentos de partida dos mesmos, se

Construir o núcleo
conceitual

necessário;
c) Encontrar nexos entre os elementos conhecidos e
desconhecidos

a

partir

do

ponto

de

c)

vista

conceitual e/ou procedimental.
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Variáveis

Elemento

Indicadores

Essencial

a) Selecionar o método de solução do problema docente
Solucionar o

b) Organizar os nexos conhecidos e desconhecidos

problema docente

para aplicar um método lógico – analítico;

b)

c) Determinar o buscado.
a) Dá resposta ao problema docente
b) Verificar se a solução corresponde com o buscado
Interpretar a solução

e as condições do problema;
c) Analisar os resultados obtidos para encontrar possíveis

b)

novas relações conceitual e/ou procedimental com
elementos anteriormente conhecido
Fonte: Adaptado de Mendoza (2018)

O valor alcançado por cada estudante será determinado pelo indicador
essencial e a escala de critérios estabelecidos. As dimensões serão quantificadas em
uma escala de 1 até 5 pontos com os critérios estabelecidos na tabela 2 e os dados
serão apresentados através de tabelas e gráficos.
Tabela 2 - Dimensão para designar o resultado quantitativo e sua respectiva pontuação
Critério de pontuação

Pontuação
(Qualificação)

Se todos os indicadores da ação estão incorretos

1

Se o indicador essencial da ação está incorreto e existe pelo

2

menos outro indicador parcialmente correto
Se o estudante tem somente correto o indicador essencial da

3

ação.
Se o indicador essencial da ação está correto, mas existe

4

pelo menos outro indicador parcialmente correto
Se todos os indicadores da ação estão corretos

5
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2.3.2 Pesquisa Qualitativa

As ações da ASP se convertem em categorias e as operações em subcategorias,
conforme o quadro 4.
Quadro 4 - Categorias e Subcategorias
Categorias

Subcategorias
a) Analisar a situação problema para determinar os elementos

Formular o problema
docente

conhecidos e desconhecidos;
b)

Estudar os dados e as condições da situação problema.

c) Determinar o(s) objetivo(s) do problema
a) Determinar o nível de partida dos estudantes
Construir o núcleo
conceitual

b) Atualizar os conhecimentos de partida dos mesmos, se necessário;
c) Encontrar nexos entre os elementos conhecidos e desconhecidos a
partir do ponto de vista conceitual e/ou procedimental.

a) Selecionar o método de solução do problema docente
Solucionar o
problema docente

b) Organizar os nexos conhecidos e desconhecidos para aplicar um
método lógico – analítico;
c) Determinar o buscado.
a) Dá resposta ao problema docente
b) Verificar se a solução corresponde com o buscado e as condições do

Interpretar a solução

problema;
c) Analisar os resultados obtidos para encontrar possíveis novas
relações conceitual e/ou procedimental com elementos anteriormente
conhecido

Fonte: A pesquisadora

Serão estudados efeitos qualitativos através da execução das operações e
ações que são categorias da ASPPE, conforme as características das etapas mentais
de Galperin.
As caraterísticas primárias das ações são convertidas em categorias de
análises primárias da formação das ações mentais e as caraterísticas secundárias das
ações são indicadores de qualidades da formação das ações mentais.
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As ações da ASPPE são caracterizadas fundamentadas na teoria de Galperin:
formas (materializada, verbal e interna), caráter geral (generalizado ou nãogeneralizado), caráter assimilado (consciente ou automatizado) e o caráter explanado
(compartilhado ou independente) que estão relacionadas com a formação das ações
mentais.
No processo de aprendizagem as ações devem transformar-se de material à
mental, de não generalizada à generalizada, de detalhada à abreviada, de
compartilhada à independente e de consciente à automatizada. As propriedades
secundárias se referem ao caráter razoável e ao caráter consciente.
Segundo Majmutov (1983), a resolução do problema docente depende de
elementos essenciais como: o conhecido, o desconhecido e o buscado. Uma tarefa
se transforma em uma situação problema quando aparecem elementos conhecidos e
desconhecidos, de outra forma não se caracteriza uma situação problema.
A análise da situação problema, o conhecido e o desconhecido, as suas
conexões e relações, levam à síntese e generalização, para a formulação do
problema. Ao realizar a separação dos elementos do problema (o conhecido) o
estudante também terá a capacidade de identificar as lacunas existentes no problema
(o desconhecido) e buscar conhecimentos para preencher estas lacunas (o buscado).
Nesse sentido, a resolução de problema apresenta o conhecido e o desconhecido
como categorias de análises.
Com o objetivo de uma análise mais consistente no que se refere aos efeitos
qualitativos será utilizado um guia qualitativo de observação das categorias da
Atividade de Situação Problema.

2.4

INSTRUMENTOS

A coleta de dados será realizada através dos seguintes instrumentos:
observação, questionários, prova de lápis e papel e prova no computador. As provas
realizadas no computador pelos estudantes, deverão ser gravadas em arquivo de
dados para uma posterior utilização na pesquisa.
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2.4.1 Observação

A observação realizou-se na prova diagnóstica com o intuito de verificar se os
estudantes conseguem identificar os objetivos dos problemas, se utilizam
procedimentos próprios, se buscam ajuda com colegas ou com o professor ou alguma
outra atitude referente as ações. Os dados coletados dos estudantes são descritivos
e interpretativos e servirão para o planejamento de uma próxima fase.
O quadro 5 trata-se de uma guia para registrar a observação e descreverá o
comportamento dos estudantes durante a aplicação dos instrumentos.
Quadro 5 – Modelo de guia para observação da Atividade de Situações Problema
Guia qualitativa de observação das categorias da Atividade de Situações Problema
Objeto da Ação:
Objetivo da Atividade de Estudo:
Categorias
Formular
problema
docente

Subcategoria

Descritiva

Interpretativa

o  Analisar a situação problema para determinar
os elementos conhecidos e desconhecidos;
 Estudar os dados e as condições da situação
problema.
 Determinar o(s) objetivo(s) do problema

Construir
núcleo
conceitual

o  Determinar o nível de partida dos estudantes
 Atualizar os conhecimentos de partida, se
necessário;
 Encontrar nexos entre os conhecidos e
desconhecidos desde os pontos de vista;
conceitual e/ou procedimental.

Solucionar
problema
docente

o  Selecionar o método de solução do problema
docente
 Organizar

os

nexos

conhecidos

e

desconhecidos para aplicar um método lógico
– analítico;
 Determinar o buscado.
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Categorias
Interpretar
solução

Subcategoria

Descritiva

Interpretativa

a  Dar resposta ao problema docente
 Verificar se a solução corresponde com o
buscado e as condições do problema;
 Analisar os resultados obtidos para encontrar
possíveis novas relações conceitual e/ou
procedimental com elementos anteriormente
conhecidos

Fonte: A pesquisadora

2.4.2 Questionário

O questionário será aplicado para reforçar a pesquisa, com uma abordagem
mais qualitativa. No diagnóstico, os questionários serão aplicados principalmente com
o objetivo de agregar situações que a observação não alcança ou sentimentos que a
professora-pesquisadora não conseguirá por alguns motivos colher dos estudantes
através dos diálogos ou das provas.
Questionário 1 - Após uma breve explicação do que se trata a metodologia
da resolução de problemas, um questionário com questões abertas e fechadas, foi
aplicado ao final da primeira aula e do primeiro instrumento, para conhecer a
experiência dos estudantes em relação a resolução de problemas e obter uma melhor
avaliação sobre o desempenho dos alunos.
Questionário 2 - Devido a pequena carga horária das aulas diárias e o
número grande de estudantes na disciplina, o questionário foi um dos instrumentos
que contribuiu nos dados da pesquisa. Após a prova no computador foi aplicado o
segundo questionário, que teve o objetivo de buscar nas respostas dos estudantes as
possíveis dificuldades que encontraram na metodologia da resolução de problemas,
assim como também no conteúdo do Excel.
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Figura 5 - Questionário 1
Responda as perguntas a seguir:
1) Você já trabalhou com a Resolução de Problemas em outras disciplinas?
( ) Sim. Qual disciplina? ____________________________________
(

) Não

2) Você tem dificuldades em compreender o problema?
3) Achou a aula mais interessante? Explique o porquê.
4) Consegue resolver o problema sozinho ou com ajuda?

Figura 4 – Questionário 2

Responda as perguntas:
1. Você teve dificuldades em compreender os problemas proposto e o que eles
pediam?
2. Você conhecia tudo o que os problemas pediam, ou tinha algum termo
desconhecido para você?

3. Você teve dificuldade em algum cálculo matemático? Qual cálculo?
4. Qual o motivo da dificuldade?
5. Você teve dificuldades em organizar os dados em tabelas ou planilhas do Excel?
Qual dificuldade você encontrou?
6. Teve dificuldade em trabalhar com a soma e a subtração no Excel?
7. Você acha que o Excel facilitou os cálculos? Por que?

8. Você já havia utilizado o Excel antes? Onde e para quê?
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2.4.3 Prova de Lápis e Papel

A prova de Lápis e papel será utilizada para a resposta de algumas questões
do diagnóstico, para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Será uma
forma de coletar informação para posterior correção das questões e análise do
desempenho dos mesmos. Juntamente com a prova de lápis e papel poderá ser
utilizado também como instrumento de coleta a prova no computador, tendo uma
característica mista de avaliação.
Figura 6 – Problema 1 do diagnóstico (Instrumento1)
P1 - A empresa JM precisa gerar um relatório de compras de material de
Informática que é realizada anualmente, contendo o total gasto com cada material
individualmente e o total geral com todos os materiais.
Os produtos comprados estão discriminados na tabela abaixo com as suas
quantidades e seus preços unitários.
Calcule os gastos e faça um relatório de compras.
Compra de Material de Informática – 2017
Material

Quantidade

Valor

Mouse

30

R$ 22,90

Impressora Hp Deskjet Ink 2676

8

R$ 399,00

Cartucho preto para impressora HP Deskjet

80

R$ 44,99

Cartucho colorido para impressora HP Deskjet

80

R$ 114,90

Papel para impressora A4 – resma

100

R$ 15, 80

Fonte: A pesquisadora

O objetivo do problema consiste em verificar a habilidade dos alunos em
multiplicar e somar. Para resolver este problema o estudante deverá multiplicar a
quantidade de cada material pelo seu valor para saber o quanto irá gastar com cada
material, em seguida somar o valor gasto com cada material para obter o valor total
da compra. O estudante deverá também descrever esses gastos relatando os valores
e assim gerar um relatório. Para tanto deverá conhecer o conceito de Relatório.
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O problema está relacionado com a 1ª e 3ª ações da ASPPE, portanto o
estudante deverá formular o problema docente e solucionar o problema docente.
Figura 7 - Problema 2 do diagnóstico (Instrumento1)
P2 - A aluna Bruna Rezende recebeu o seu boletim do 7º ano do ensino fundamental,
onde obteve as notas de todos os 4 bimestres nas disciplinas descritas a seguir:

Disciplina

1º bim

2º bim

3º bim

4ª bim

Português

47

80

55

60

Matemática

58

55

46

40

Biologia

80

75

67

88

Geografia

75

58

80

50

Responda:
a) Qual a média obtida em cada disciplina?
b) Sabendo que a média para aprovação é 70, responda em quantas disciplinas
Bruna atingiu a média e quantas não atingiu e quais foram?
c) Sabendo que a média para ir para a recuperação deve ser igual ou maior que 50,
responda se Bruna poderá fazer alguma recuperação?

Fonte: A pesquisadora

O objetivo do problema consiste em verificar a habilidade dos estudantes em
somar e dividir e assim realizar o cálculo da média aritmética entre os bimestres.
Espera-se que o estudante tenha em sua realidade escolar o conceito de boletim,
recuperação, bimestre, notas e médias. Essa questão está relacionada com a 1ª, 2ª,
3º e a 4º ações da ASPPE: Formular o problema docente, construir o núcleo
conceitual, solucionar o problema docente e interpretar a solução. Para resolver o
problema o estudante deverá saber o conceito de média e depois interpretar as
soluções para responder as perguntas.
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Figura 8 - Problema 3 do diagnóstico (Instrumento1)
P3 - Uma loja de computadores oferece duas opções de pagamento dos seus produtos:
a) Á vista, o cliente tem 20% de desconto.
b) Parcelado e sem desconto, a loja parcela em:
- Até 6 vezes sem juros;
- Em 12 vezes com juros de 1,8 % ao mês
Sendo assim, pesquise na Internet um modelo de computador e seu preço e faça
um orçamento com os preços:
- À vista:
- Em 6 vezes:
- Em 12 vezes:

Fonte: A pesquisadora

O objetivo do problema consiste em verificar a habilidade dos estudantes em
trabalhar com divisão, multiplicação, porcentagem e juros simples além da habilidade
de manusear o computador para acessar a internet e pesquisar. O objetivo da
pesquisa é levar o aluno a ter o nosso primeiro contato com o computador. A questão
está relacionada com a 1º, 2º e 3º ações da ASPPE de Formular o problema docente,
Construir o núcleo conceitual, solucionar o problema docente. Para tanto o aluno
deverá compreender o problema para construir o conceito de orçamento e solucionar
o problema.

2.4.4 Prova no Computador

Algumas provas de lápis e papel serão relacionadas com práticas no Excel e
serão aplicadas no computador. Serão investigadas e relacionadas com as práticas a
serem investigados em sua causa e efeito e devem acontecer nas aulas e também
observadas pela pesquisadora.
A professora explicará suscintamente o que são células e que cada célula
possui um endereço para sua localização na planilha, assim como valores contidos
dentro delas. Serão instruídos na questão 1, a digitarem a fórmula da soma para
realizarem o processo da soma utilizando o endereço das células, assim como sua
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subtração de valores. Deverão perceber que ao serem alterados valores de dentro de
uma célula contida em uma fórmula ou modificados dados de uma planilha, não
modificamos a fórmula matemática, pois o Excel o faz automaticamente
Figura 9 - Problema 4 do diagnóstico (Instrumento3)
P4 - Digite os valores nos endereços das células abaixo:
A2=87
A3=68
A4=23
A5=15
A6=29
A7=33
Sabendo-se que a coluna A refere-se ao número de alunos distribuídas em salas de 1 a
6, Responda:
a) Qual o número que
=A2+A3+A4+A5+A6+A7

aparecerá

na

célula

A8

se

eu

digitar:

b) O que você acha que representa esse quantitativo?
c) O que acontece com a célula A8, se você deletar os valores das salas 3 e 5 e
por que acontece? Justifique.
Fonte: A pesquisadora

O objetivo do problema consiste em verificar a habilidade dos estudantes em
trabalhar com endereço das células em planilhas, assim como o processo da soma
entre os valores contidos nelas, além da percepção de que ao deletar um valor de
uma das células envolvidas, há a subtração automática do valor total pelo Excel.
A questão está relacionada com a 1º, 2, 3ª e 4ª ações da ASPPE: formular o
problema docente, construir o núcleo conceitual, solucionar o problema docente e
interpretar a solução. Para tanto o estudante deverá distribuir os valores no endereço
certo das células, para efetuar a soma. As bordas da planilha poderão ou não ser
inseridas. Ele deverá compreender as regras da utilização de fórmulas no Excel. Antes
da aplicação da tarefa a professora dará uma aula expositiva sobre a área de trabalho
do Excel e os endereços das células na planilha.
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Figura 10 - Problema 5 do diagnóstico (Instrumento 3)
P5 - Construa a planilha abaixo, fazendo o que se pede:

Salário
CONTAS
Água
Luz
Escola
IPVA
Combustível
Academia
TOTAL DE CONTAS
SALDO

CONTAS A PAGAR
JANEIRO
FEVEREIRO
R$ 500,00
R$ 750,00

R$

MARÇO
800,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

15,00
54,00
300,00
14,00
65,00
145,00

10,00
50,00
300,00
10,00
50,00
145,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

15,00
60,00
250,00
15,00
60,00
145,00

FÓRMULAS:
Total de Contas: soma das contas de cada mês.
Saldo: Salário menos Total de Contas.

Fonte: A pesquisadora

No problema 5, o objetivo do problema consiste em verificar a habilidade dos
estudantes em construir uma planilhas simples, entende-la e realizar a soma e a
subtração entre as células. Para tanto foi dado dicas das fórmulas logo abaixo da
planilha. A fórmula da soma é um elemento conhecido visto no problema anterior.
A questão está relacionada com a 1ª, 2ª e 3ª ações da ASPPE: compreender
o problema docente, construir o núcleo conceitual e solucionar o problema docente.
Para tanto o estudante deverá ser capaz de construir a planilha e aplicar as operações
matemáticas para completá-la.
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Figura 11 - Problema 6 do diagnóstico (Instrumento4)

P6 - O Instituto Federal de Roraima necessita comprar 20 impressoras para os
departamentos administrativos e depois de pesquisar em algumas lojas, precisa verificar
qual a impressora que apresenta uma média de preço mais acessível para a compra.
Construa as planilhas seguinte:

Levantamento de Preços de Impressoras
Marca
Modelo
Canon
BJC 4000
Epson
Stylus Color
Hewlett Packard Deskjet 890c

Características
loja A
720x300dpi
R$390,00
720x300dpi
R$410,00
600dpi
R$450,00

loja B
R$400,00
R$415,00
R$400,00

loja C
R$420,00
R$420,00
R$395,00

Média

Análise de Compra
Marca
Canon
Epson
Hewlett Packard

Modelo
BJC 4000
Stylus Color
Deskjet 890c

Menor preço

Responda:
a) Que elementos você já conhecia neste problema?
b) O que o problema está pedindo? Qual objetivo principal do problema?
c) Como a média das impressoras foi calculada?
d) Qual o menor preço de impressora?
e) Como você calculou o menor preço?

Fonte: A pesquisadora

O principal objetivo do problema é que o estudante seja capaz de montar a
fórmula da média para calcular a média das impressoras, que seja capaz de construir
planilhas no Excel, mas que também seja capaz de realizar a análise do menor preço
entre as impressoras. Aqui, o estudante ainda não será capaz de aplicar a fórmula da
função MÍNIMO que procura o valor mínimo entre um conjunto de valores, mas será
capaz de fazer esta análise visualmente. A questão está relacionada com a 1º, 3º e 4ª
ações da ASPPE: formular o problema docente, solucionar o problema docente e
Interpretar a solução. O problema aparece conceitos vistos anteriormente, portanto
não há a necessidade da construção do núcleo conceitual.
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O estudante deverá construir a planilha e formatá-la com bordas e
sombreamento, buscando ajuda se necessário. Depois deverá calcular a média
através das fórmulas, que poderá ser: =(D3+e3+f3)/3, =MÉDIA(D3:F3), ou ainda,
=SOMA(D3:F3)/3. O estudante deverá analisar os resultados obtidos para encontrar
possíveis novas relações conceituais e/ou procedimentais do que foi visto no
problemas 2, 4 e 5, sobre o cálculo da média e fórmulas no Excel. Após a resolução
da planilha, ele deverá responder ao questionário exploratório em relação as ações
que realizou para resolver as tarefas.

2.5

MOMENTOS DA PESQUISA

A aplicação dos Instrumentos se deu no horário normal da disciplina de
Informática Básica, ministrada pela professora-pesquisadora e foi dividido em 6
instrumentos sendo: 1 prova de lápis e papel (3 problemas), 2 provas no computador
(3 problemas), 2 questionários e 1 guia de observação. Os questionário como já dito,
foram aplicados entre as provas com a função de agregar situações que a observação
não alcança devido ao pouco tempo para as provas. Os problemas contidos nos
instrumentos apresentam uma numeração crescente (P-1, P-2, P-3, P-4, ...) a fim de
um melhor entendimento na tabulação e análise dos dados. A presente pesquisa foi
dividida em 4 momentos a saber:
Esquema 3 - Momentos da Pesquisa

(Momento 1)
MOTIVACIONAL

(Momento 2)
DIAGNÓSTICO

(Momento 3)
SEQUÊNCIA
DIDÁTICA

(Momento 4)
PRODUTO
EDUCACIONAL

Fonte: A pesquisadora
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2.5.1 Primeiro Momento: Motivacional

O nosso primeiro momento se deu com a apresentação dos envolvidos:
professor, estudantes e disciplina. Com a apresentação da disciplina de informática
básica, pôde-se observar que a expectativa para a aquisição de novos conhecimentos
através do computador causou uma motivação maior nos estudantes para início das
aulas. Considerando que a motivação é um elemento fundamental para os estudantes
executarem qualquer ação proposta a eles pelo professor, e que somente com a
motivação é possível adquirir predisposição para qualquer atividade, foi apresentado
também de forma simples o projeto de pesquisa que estaria sendo realizado durante
o conteúdo de planilhas eletrônicas e os benefício que a mesma podem oferecer para
os estudantes no sentido de utilizar a metodologia da problematização em nossas
aulas. A motivação, segundo Talízina(1988), é uma forma estratégica a ser explorada
pelos professores no fortalecimento dos recursos que facilitam o processo de ensino
e aprendizagem.

2.5.2 Segundo Momento: Diagnóstico

No segundo momento foi aplicado o diagnóstico, objetivando identificar os
conhecimentos prévios com a finalidade de constatar a existência ou não de
conhecimentos ou habilidades que os estudantes devem possuir para a elaboração
da Base Orientadora da Ação em planilhas eletrônicas. Buscou-se diagnosticar o
conhecimento e o domínio básico dos estudantes pincipalmente em relação as quatro
operações aritméticas (soma, subtração, multiplicação e divisão), além da média
aritmética, porcentagem e juros. Buscou-se também diagnosticar se há conhecimento
no uso do Excel, mesmo que de forma singular, além da habilidade de interpretar
dados de um problema e a disposição para resolvê-lo. Após o diagnóstico será
apresentada uma análise dos resultados obtidos no diagnóstico com enfoque
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quantitativo e qualitativo, fundamentada na teoria de Galperin, com base nos
resultados das atividades de situações problema.

2.5.3 Terceiro Momento – Planejamento da Sequência Didática

Após aplicado o diagnóstico, houve a análise onde utilizamos a ASPPE como
variável de correção dos problemas. Depois partiu-se para o planejamento da
proposta de ensino utilizando como estratégia as etapas da Teoria da Assimilação das
Ações Mentais definidas por Galperin e Talízina e a Teoria Geral de Direção para
elaboração de uma BOA em planilhas eletrônicas.

2.5.4 Quarto Momento – Proposta de um produto Educacional

Como produto educacional da presente pesquisa,

direcionado aos

professores de informática e interessados no assunto, apresentamos orientações para
a realização de um diagnóstico utilizando a Atividade de Situações Problema em
Planilhas Eletrônicas (ASPPE), que o professor poderá aplicar em sua sala de aula.
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo tem como objetivo a apresentação dos dados que foram
coletados na pesquisa. Os resultados estão apresentados em tabelas de
pontuações e gráficos, visando uma otimização em relação a visualização, além da
apresentação descritiva no que diz respeito aos métodos quantitativos e
qualitativos.
As provas de diagnóstico foram aplicadas no período de 15/03 a 25/04/2018,
2 horas semanais, no laboratório de informática que é usual nas aulas da disciplina
de Informática Básica. Foram aplicadas 3 provas diagnóstica, uma em cada aula,
pelo fato da nossa carga horária de duas horas semanais não ser suficiente para
em uma única prova se ter elementos satisfatórios que sirvam para mensurar os
conhecimentos prévios dos alunos para o ensino de planilhas eletrônicas. Os
instrumentos utilizados foram 1 prova de lápis e papel e 2 no computador, pois o
computador é o principal instrumento para o ensino de planilhas eletrônicas, além
da observação e dos questionários descritos anteriormente.
As Ações da ASPPE estão inseridas em todos os problemas propostos de
forma implícita para que se possa quantificar e qualificar as estratégias que os
estudantes utilizaram para resolver os problemas sem antes conhecerem a ASPPE.
A análise está pautada na identificação da forma de resolução das
situações problemas pelo estudante e também como ocorreu esta aprendizagem.

3.1

RESULTADO DO NÍVEL DE PARTIDA

Aqui apresenta-se todos os instrumentos aplicados seguidos da análise de
cada problema e suas respectivas questões e questionários.
Como mencionado anteriormente, as ações da ASPPE são as variáveis de
desempenho dos estudantes em relação a cada uma das situações problemas e
serão pontuadas baseadas nos indicadores, que tem como parâmetro o elemento
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essencial da ação, conforme o Quadro 3. A pontuação que quantifica o seu
desempenho, conforme o elemento essencial desenvolvido pelo estudante,
encontram-se na tabela1.
As categorias de análises que qualificam o desempenho dos estudantes na
ASP em Planilhas Eletrônicas são: formular o problema docente, construir o núcleo
conceitual, solucionar o problema docente e interpretar a solução.
Para uma melhor compreensão, foram padronizadas as ações da ASPPE
na legenda dos gráficos com cores na seguinte forma: 1ª ação – Azul, 2ª ação –
laranja, 3ª ação cinza e 4ª ação – amarelo.

3.1.1 Instrumento 1 (lápis e papel)

No primeiro instrumento aplicado utilizou-se a prova de lápis e papel.
Trabalhou-se a multiplicação, a soma e a divisão através do cálculo da média, além
do cálculo de porcentagem e juros simples. Os dados de alguns problemas foram
montados em tabelas com o objetivo de direcionar o entendimento do estudante
para o estudo com planilhas. Buscou-se também, verificar conhecimentos em
relação a montagem da fórmula da média para o ensino posterior da primeira
Função4 do Excel. Em um momento, procurou-se direcionar o aluno a utilizar o
computador para buscar em um site de pesquisa, na internet, o modelo e o preço
de um computador que são dados necessários para compor o problema proposto.
Depois aplicou-se um questionário para verificar se os estudantes conheciam a
metodologia da resolução de problemas para assim se ter um melhor panorama
sobre os conhecimentos dos mesmos em relação a metodologia, possibilitando
uma análise mais eficaz.

4

As funções em planilhas eletrônicas, são fórmulas predefinidas que realizam cálculos usando
valores específicos, denominados argumentos, e obedecem uma determinada ordem, denominada
sintaxe.
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Na análise quantitativa da tabela 3,

Tabela 3 - Análise Quantitativa
do Problema 1 - 1ª e 3ª ações

podemos verificar que o grupo de estudantes

P1

obtiveram na 1ª ação de P1, um valor médio de

Estudante 1ªA 3ªA

Y

3,2, demonstrando um desempenho mais distante
da média 5,0 que seria a média máxima. E na 3ª

E-01

2

4

6

E-02

2

4

6

E-03

2

4

6

E-04

2

4

6

E-05

5

5

10

E-06

5

5

10

E-07

2

4

6

relação a sua média de 3,2 e a 3ª ação, com um

E-08

5

5

10

DP de 0,5 está mais próximo da média de 4,4.

E-09

5

5

10

Então, verifica-se que os estudantes tiveram um

E-10

2

4

6

melhor desempenho em solucionar o problema

Média

3,2

4,4

7,6

docente, com uma média de desempenho melhor

Mediana

2,0

4,0

6,0

do que formular o problema docente.

Moda

2,0

4,0

6,0

O gráfico 1 mostra a totalização de pontos

DP

1,5

0,5

2,0

adquiridas pelos estudantes nas duas ações que

ação, uma média de 4,4, demonstrando um
melhor desempenho na execução da ação, mais
próxima da média máxima. Verifica-se também o
padrão de comportamento dos estudantes através
do Desvio Padrão (DP). Observa-se que a
pontuação da 1ª ação tem um desvio de 1,5 em

estão contidas no problema 1. Dois grupos de
estudantes bem definidos, com desempenho 6 e 10. A pontuação 10, é a pontuação
máxima que o estudante poderia alcançar somando as duas ações.
Gráfico 1 - Desempenho dos Estudantes nas Ações do Problema 1

Desempenho P-1
Desempenho

10
8

5

5

5

5

5

5

5

5

6
4
2

4
2

4
2

4
2

4

4

2

2

4
2

0
E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10

Estudantes
1ªA

3ªA
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Verifica-se que o grupo de estudantes E-01, E-02, E-03, E-04, E-07 e E-10
com desempenho 6, não obtiveram um desempenho satisfatório, pois não
conseguem desenvolver o elemento essencial da 1ª ação de Identificar o objetivo
do problema, refletindo assim no desempenho total. No entanto, na 3ª ação
conseguem comtemplar o elemento essencial e também parte de outro indicador e
solucionar parcialmente o problema docente, pontuando com 4. O grupo com
desempenho 10, dos estudantes E-05, E-06, E-08 e E-09, obtiveram 50% de
desempenho em cada ação da ASPPE contidas em P1, significando um equilíbrio
no desenvolvimento das mesmas, com todos os indicadores comtemplados. De
uma forma geral, os dois grupos de estudantes na 3ª ação contemplam o elemento
essencial e conseguem organizar os nexos conhecidos e desconhecidos para
aplicar um método lógico – analítico, ou seja selecionam o que lhes é importante
procurando solucionar o problema.
De uma forma mais específica, o gráfico 2 apresenta o comportamento dos
estudantes em relação as ações da ASPPE, conforme contemplem ou não o
elemento essencial assim como os indicadores que constituem cada ação da
ASPPE.
Gráfico 2 - Análise do Problema 1 – 1ª e 3ª ações da ASP

Problema 1 (P1)

Pontuação

5
4
3
2
1
0
E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10

Estudantes
1ªA

3ªA

O estudantes E-01, E-02, E-03, E-04, E-07 e E-10, na 1ª ação também não
obtiveram um resultado esperado, significando uma deficiência em formular o
problema docente, erraram o indicador essencial que é o de Identificar o objetivo
do problema. Na 3ª ação de solucionar o problema docente, estes estudantes
obtiveram a pontuação 4, pois não determinaram totalmente o que o problema
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buscava, deixando de contemplar todos os indicadores que a ação exigia.
Resolveram a multiplicação, mas não resolveram a soma. Claro que não
compromete as suas habilidades em somar, pois sabemos que esta operação
antecede a multiplicação na matemática e que para o estudante entender a
multiplicação primeiramente ele teve que entender a soma, sem mencionar que são
alunos vindos do ensino fundamental, com as operações matemáticas básicas
contempladas no currículo, no entanto, ele deixar de completar o que o problema
pede não solucionando totalmente o problema docente. Os estudantes E-05, E-06,
E-08 e E-09 contemplaram todos os indicadores essenciais da ação solucionando
todo o problema docente, mesmo que alguns tenham dado o resultado da soma
errado, considerou-se que os mesmos utilizaram um método de solução e que
determinaram o que o problema buscava. Constatou-se através da correção da
prova de lápis e papel que todos os estudantes conseguem resolver a multiplicação
que o problema propõe, no entanto nem todos realizaram a soma solicitada ao final
para completar a questão, pois não leram atentamente o problema proposto onde
pedia o total geral com todos os materiais.
As figuras 12, 13 e 14, representam tipos de soluções apresentadas na
prova de lápis e papel pelos estudantes E-01, E-05 e E-08.
Figura 12 - Solução do Problema 1 - Estudante E-01
Figura 13 - Solução do Problema 1 - Estudante E-05

O estudante E-01 resolveu a multiplicação, fez o relatório, mas não
respondeu qual o total (soma) dos materiais que o problema pedia, logo não
contemplou todos os objetivos do problema ficando com uma pontuação 2,
conforme as dimensões que qualificam o resultado quantitativo da tabela 1.
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O estudante E-05, resolveu corretamente todas as operações do problema,
contemplando os objetivos, pontuando portanto com 5.

Figura 14 - Solução do Problema 1 - Estudante E-08

O estudante E-08 resolveu e relatou todas as operações contidas no
problema contemplando também os objetivos, mesmo que o cálculo da soma tenha
dado um resultado incorreto, mas foi considerado que o mesmo formula o problema
docente como o seleciona para procurando resolvê-lo.
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Tabela 4 - Análise Quantitativa do Problema 2
– 1ª, 2, 3ª e 4ª ações

P2

Na análise da tabela 4, verificouse que os estudantes obtiveram uma
excelente pontuação, com médias de

Estudante 1ªA 2ªA 3ªA 4ªA

Y

4,8 e 4,9, com exceção da 4ª ação

E-01

5

5

5

5

20

devido ao baixo desempenho de três

E-02

5

5

5

2

17

estudantes. A pontuação 5,0 na Moda

E-03

5

5

5

5

20

de

E-04

3

4

4

2

13

característica de desempenho excelente

E-05

5

5

5

5

20

dos estudantes. O Total Y mostra o total

E-06

5

5

5

5

20

E-07

5

5

5

2

17

E-08

5

5

5

5

20

E-09

5

5

5

5

20

E-10

5

5

5

5

20

Média

4,8

4,9

4,9

4,1

18,7

o resultado apresentou-se bastante

Mediana

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

satisfatório

Moda

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

desenvolvimento em todas as ações. Ao

DP

0,6

0,3

0,3

1,4

2,2

verificar-se

de

todas

as

ações,

pontuação

alcançaram

que

de

os

de

receber

uma

estudantes

acordo

desenvolvimento
podendo

afirma

com

suas

uma

o

ações

pontuação

mínima de 4 e uma máxima de 20
pontos. Com a exceção de 3 estudantes,

com

o

um

comportamento

ótimo

dos

estudantes através do Desvio Padrão
(DP), também podemos observar que a pontuação dos mesmos na 1ª, 2ª e 3ª
ações, variam menos em torno da média do que na 4ª ação, significando que em
geral, contemplaram satisfatoriamente todos os indicadores.
No gráfico 3, observou-se que o estudante E-04 na 4ª ação, não obteve um
resultado esperado em relação ao indicador essencial da referida ação, ou seja,
não conseguiu interpretar a solução para dar resposta as perguntas da questão. O
grupo possui conhecimentos prévios no que diz respeito ao cálculo da Média, mas
no que se refere a fazer análises do problema e interpretar a solução para
responder as perguntas, alguns não prestam atenção nos dados do problema
levando-os a respostas erradas.
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Gráfico 3 - Desempenho dos Estudantes nas Ações do Problema 2
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Com exceção do E-04 com desempenho 13, os demais estudantes
obtiveram um excelente desempenho em todas as ações. O Gráfico 4, mostra uma
análise mais individual do comportamento dos estudantes nas 4 ações da ASPPE.
Gráfico 4 - Análise Qualitativa do Problema 2 – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Ações da ASPPE

Problema 2 (P-2)
Pontuação

5
4
3
2
1
0
E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10

Estudantes
1ªA

2ªA

3ªA

4ªA

É possível observar uma certa unanimidade nas respostas, pois o problema
não oferece muitas formas de solução. Trata-se de uma questão com resultados
exatos e perguntas pontuais. No entanto, para responder as perguntas
corretamente, deverão primeiramente calcular as médias das disciplinas.
Os estudantes E-02 e E-07 tiveram um ótimo desempenho na 1ª, 2ª e 3ª
ações. Na 4ª ação interpretaram a solução mas não verificaram se a solução
72

corresponde com o buscado e as condições do problema deixando de contemplar
o elemento essencial da ação, também não analisaram os resultados obtidos.
O estudante E-04 na 1ª ação não soube analisar a situação problema
estudando os dados e as condições da mesma, mas compreendeu o objetivo que
é de somar e dividir para calcular a média. Na 2ª e 3ª ações não determinou através
das respostas o seu nível de partida para a construção do núcleo conceitual
comprometendo as respostas, acarretando em respostas erradas e portanto não
contemplando a 4ª ação de interpretar a solução. Este estudante entendeu o
objetivo do problema, no entanto não estudou todos os dados e condições do
problema.
As figuras 15, 16 e 17 representam a ilustração dos tipos de soluções
apresentadas através da prova de lápis e papel pelos estudantes no Problema 2.
Figura 15 - Solução do Problema 2- Estudante E-02

Podemos verificar que o estudante E-02 somou todas as notas bimestrais
e o resultado dividiu por 4 para obter o valor da média e responder as questões. Na
questão B esquematizou as disciplinas pela sua letra inicial e indicar as disciplinas
que atingiram a média e as que não atingiram. No entanto, na questão C apesar do
E-02 responder corretamente Português e Matemática, a sua justificativa não
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corresponde com o valor da média indicado para o estudante fazer a recuperação,
que é igual ou maior que 50 e não 70. A disciplina de matemática, por exemplo,
obteve um 49,75 e por ser menor que 50, não foi incluída na recuperação, ou seja,
ele não verificou se a solução corresponde com o que a questão pedia.
Na figura 16, o estudante E-04 apresenta apenas o resultado da operação
com erro na média de Biologia. Pode ter havido uma falta de atenção ao utilizar os
valores da tabela já que os outros valores estão corretos.
Figura 16 - Solução do Problema 2- Estudante E-04

Em sua resposta na questão de letra A, demonstra que não soube analisar
a situação problema estudando os dados e as condições da mesma, respondendo
na letra A o número 70 que representa o valor da média para aprovação e não a
média obtida em cada disciplina. Na verdade essa questão ele já havia respondido
anteriormente. Na questão de letra B o estudante deixou a resposta confusa. Não
especificou em quantas disciplinas Bruna atingiu a média e quantas não atingiu e
nem quais foram. Na questão de letra C também não respondeu corretamente,
apenas escreveu o nome de duas disciplinas que não corresponde a resposta
correta. O estudante constrói o núcleo conceitual e soluciona o problema docente,
mesmo que errado.
O estudante E-08 recebeu notas máximas em todas as ações da ASPPE
contidas no problema 2, porque apresentou um excelente desempenho
contemplando todos os indicadores e os elementos essenciais das ações.

74

Figura 17 - Solução do Problema 2- Estudante E-08

Tabela 5 - Análise Quantitativa do
Problema 3 – 1ª, 2, e 3ª ações

P3

Na tabela 5, observa-se através das
médias das ações que os estudantes não
contemplaram satisfatoriamente a 1ª e 2ª

Estudante 1ªA 2ªA 3ªA

Y

ações de P3, mas um bom desempenho na 3ª

E-01

2

2

4

8

ação. Com um Desvio Padrão de 1,4 e 0,5,

E-02

2

2

4

8

observa-se que o grupo varia menos em torno

E-03

5

5

5

15

da média na 3ª ação. O Total Y mostra o

E-04

2

2

4

8

E-05

5

5

5

15

E-06

5

5

5

15

E-07

2

2

4

8

E-08

2

2

4

8

E-09

2

2

4

8

conseguiram desenvolver todas as ações com

E-10

2

2

4

8

sucesso e obter a pontuação máxima. Isto não

Média

2,9

2,9

4,3

10,1 significa que responderam todas as questões

Mediana

2,0

2,0

4,0

8,0 corretamente, mas que tentaram responder

Moda

2,0

2,0

4,0

8,0 mesmo que os resultados não estejam

DP

1,4

1,4

0,5

3,2 corretos.

desempenho que os estudantes alcançaram
de acordo com o desenvolvimento de suas
ações

podendo

receber

uma

pontuação

mínima de 3 e uma máxima de 15 pontos, no
entanto o resultado apresentou-se bastante
homogêneo.

Apenas

3

estudantes
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O desempenho dos estudantes está representado no Gráfico 5 onde
podemos observar dois grupos.
Um grupo com desempenho abaixo do esperado na 1ª e 2ª ações, pois não
conseguem desenvolver o indicador essencial das ações, mas desenvolvem
parcialmente algum indicador em suas respostas. Por outro lado, desenvolvem
satisfatoriamente a 3ª ação de solucionar o problema docente. Todos tentam de
alguma forma resolver o problema com algum método de solução.
Verificou-se que no que se refere a trabalhar com porcentagem somente 3
estudantes realizaram o cálculo do desconto de 20% na compra à vista, o restante
apenas repetiu o valor original do computador e no cálculo do parcelamento com
juros de 1,8 ao mês, apenas o E-09 conseguiu dar a resposta correta, no entanto
todos responderam. Constatou-se que alguns não possuem conhecimentos prévios
no que diz respeito a trabalhar com porcentagem e juros simples. Observou-se
também que alguns estudantes não quiseram utilizar o computador para fazer a
pesquisa, então inventaram um valor fictício para o produto, mas os que utilizaram
o fizeram com desenvoltura.
Gráfico 5 - Desempenho dos Estudantes nas Ações do Problema 3
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No gráfico 6, verifica-se estudantes E-03, E-05 e E-06 e E-09, obtiveram
uma pontuação máxima em todas as ações, apesar que nenhum deles conseguiu
dar a resposta correta do valor parcelado em 12 vezes com juros de 1,8% ao mês
assim como todo o restante do grupo. Os outros estudantes E-01, E-02, E-04, E07, E-08, E-09 e E10 no que se refere em Formular o problema docente e construir
o núcleo conceitual, não conseguem analisar a situação problema ou estudar os
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dados, mas conseguem dar resposta as questões apresentadas e solucionam o
problema, mesmo que as respostas não estejam corretas.
Gráfico 6 - Análise do Problema 3 – 1ª, 2ª e 3ª Ações da ASPPE
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As figuras 18, 19 e 20 representam a ilustração dos tipos de soluções
apresentadas através da prova de lápis e papel pelos estudantes no Problema 3.
Figura 18 - Solução do Problema 3- Estudante E-05

O estudante E-05 realizou a pesquisa na Internet, fez o cálculo do desconto
de 20% à vista corretamente, assim como também o cálculo da parcela em 6 vezes
sem juros. Na parcela em 12 vezes com juros de 1,8% não realizou corretamente
o cálculo dos juros mensais.
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Figura 19 - Solução do Problema 3- Estudante E-08
8

O estudante E-08, realizou a pesquisa na Internet, mas não conseguiu
realizar corretamente os cálculos com a porcentagem e os juros.
O estudante E-09 realizou a pesquisa na Internet realizaram corretamente
os cálculos com a porcentagem e os juros, no entanto fez a divisão errada.
Figura 20 - Solução do Problema 3- Estudante E-09
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3.1.2 Instrumento 2 (Questionário 1)

No questionário sobre a resolução de problemas, na questão 1 apenas o
estudante E-04 respondeu que não trabalhou com resolução de problemas, os
outros 9 estudantes responderam que sim e a maioria respondeu que trabalhou
com esta metodologia na disciplina de matemática. Os estudantes E-02 e E-07
responderam que estão trabalhando atualmente na disciplina de Eletricidade
Básica, disciplina regular do curso de eletrônica. Na questão 2, o E-01, E04, E-07,
E-05, E-08 e E-10 responderam que às vezes tem dificuldades em compreender os
problemas e os E-02, E-03, E-06 e E-09 responderam que não tem dificuldades.
Na questão 3, responderam que acharam a aula mais interessante, diferente, que
desenvolve habilidades. Na questão 4, o E-04 respondeu que não consegue
resolver o problema sozinho, o E07, que consegue, mas sempre pede opiniões
diferentes para chegar a uma conclusão, o E-01, E-08 e E-10 responderam que às
vezes, e os E-02, E-03, E-05, E-06 e E-09, responderam que sim.

3.1.3 Instrumento 3 (computador)

No terceiro instrumento aplicado, utilizou-se a prova de lápis e papel e
também a prova no computador.

Nele o estudante deverá trabalhar com o

endereço das células na planilha, para tanto utilizará o computador.
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Na

Tabela 6 - Análise Quantitativa do Problema 4
– 1ª, 2, 3ª e 4ª ações.

verificou-se

P4

análise

da

Tabela

5,

que

os

estudantes

obtiveram uma excelente pontuação,

Estudante 1ªA 2ªA

3ª

4ªA

Y

com médias de 4,6 e 5,0. A Moda afirma

E-01

4

5

5

4

18

um quantitativo máximo, com 5,0 em

E-02

5

5

5

5

20

todas as ações. O Total Y mostra uma

E-03

4

5

5

4

18

pontuação

E-04

4

5

5

4

18

estudantes abaixo da média.

E-05

4

5

5

4

18

E-06

5

5

5

5

20

E-07

5

5

5

5

20

E-08

5

5

5

5

20

E-09

5

5

5

5

20

E-10

5

5

5

5

20

Média

4,6

5,0

5,0

4,6

19,2

satisfatoriamente todos os indicadores

Mediana

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

das ações.

Moda

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

DP

0,5

0,0

0,0

0,5

1,0

homogênea

com

quatro

Verifica-se o comportamento
dos

estudantes

através

do

DP,

observando que a pontuação dos
estudantes na 2ª e 3ª ações zeram e na
1ª e 4ª ações variam apenas 0,5 pontos
em relação à média. Significando que
em

média,

contemplaram

O gráfico 7, apresenta o comportamento dos estudantes em relação ao
desempenho das suas ações no Problema 4.
Gráfico 7 - Desempenho dos Estudantes nas Ações do Problema 4
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Verifica-se que a maioria dos estudantes conseguiram obter nota máxima
em Y, com exceção do E-01, E-03, E-04 e E-05 que deixaram de desenvolver algum
indicador das ações contidas no problema.
Gráfico 8 - Análise Qualitativa do Problema 4 – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Ações da ASPPE
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Em P-04 os estudantes E-01, E-03, E-04 e E-05, identificaram os objetivos
do problema mas não estudaram os dados e as condições da situação problema,
levando-os a erros na interpretação da solução.
Após uma breve explicação sobre o Excel, todos os estudantes
conseguiram digitar corretamente os valores do P4 nos endereços de células
solicitadas. Mas somente os estudantes E-02, E-06, E-07, E-08, E-09 e E-10
analisaram a situação problema para determinar os elementos conhecidos e
desconhecidos. Eles entenderam que se tratava de salas de aulas e quantitativos
de alunos e deram a sua resposta de acordo com essa informação. O restante não
atribuiu a conotação mas observaram que devido a subtração dos valores pelo fato
de terem sido suprimidos ou deletados, o Excel fez alteração no resultado da
fórmula.
As respostas das questões realizadas no computador foram salvas em
arquivos. A figura 21 apresenta a resposta gravada em arquivo do estudante E-09.
O estudante digita corretamente os valores nas células e deleta os valores
da 3ª e 5ª salas (4ª e 6ª linhas) como pede a questão 3 e efetua a soma como
solicitado.
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Figura 21 - Solução para o Problema 4 no computador - Estudante E-09

Na figura 22, a resposta das perguntas do E-09 na prova de lápis e papel

Figura 22 - Resposta do Problema 4- Estudante E-09
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Tabela 7 - Análise Quantitativa do Problema 5
– 1ª, 2 e 3ª Ações.

P5

Na análise quantitativa, na tabela
7 verifica-se que os estudantes obtiveram
uma pontuação, com médias similares de

Estudante 1ªA 2ªA 3ªA

Y

4,3 significando uma média proveitosa

E-01

5

5

5

15

nas ações.

A Moda 5,0 afirma a

E-02

5

5

5

15

pontuação recebida pelo maior número

E-03

5

5

5

15

de estudantes em todas as 3 ações

E-04

3

2

3

8

contidas no Problema 5. O Total Y mostra

E-05

2

2

2

6

E-06

3

4

3

10

E-07

5

5

5

15

E-08

5

5

5

15

E-09

5

5

5

15

comportamento

E-10

5

5

5

15

relação ao desempenho das suas ações

Média

4,3

4,3

4,3

12,9

no problema 5. Os estudantes E-04, E-05

Mediana

5,0

5,0

5,0

15,0

Moda

5,0

5,0

5,0

15,0

DP

1,1

1,2

1,1

3,3

uma pontuação homogênea com apenas
três estudantes abaixo da média.

O

gráfico
dos

9,

apresenta
estudantes

o
em

e E-06 não tiveram um bom desempenho
no desenvolvimento das ações, deixando
de contemplar alguns indicadores. Os
demais estudantes desenvolveram as
ações sem muitas dificuldades.

Gráfico 9 - Desempenho dos Estudantes nas Ações do Problema 5
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O gráfico 10 apresenta uma análise mais específica das ações, onde
observa-se que E-04 e E-06 identificaram os objetivos do problema, no entanto não
analisaram os elementos e nem estudaram os dados da situação problema. Não
fizeram perguntas à professora e nem compartilharam com colegas as dúvidas
deixando assim de contemplar alguns indicadores da 1ª ação. Na 2ª ação,
determinaram o nível de partida e utilizaram-se de conhecimentos anteriores para
realizarem a soma, no entanto não buscaram a fórmula da subtração, apesar de
não deixarem a questão sem resposta.
Gráfico 10 – Análise Qualitativa do Problema 5 – 1ª, 2ª e 3ª ª Ações da ASPPE
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O estudante E-04, consegue distribuir os dados da planilha conforme o
modelo, mas não a formata com as bordas. Aplica a fórmula da soma
(=B4+B5+B6+B7+B8+B9), mas não aplica a subtração para calcular o Saldo,
apenas digita o valor da resposta nas célula. O E-05, consegue construir a planilha,
formata-a com bordas e acrescenta o preenchimento colorido, mas no entanto não
aplica a fórmula da soma e subtração, apenas digita nas células o valor da resposta.
O E-06 consegue construir a planilha e formata-la com as bordas. Aplica a fórmula
da soma (=SOMA(B5:B10)), mas não aplica a fórmula da subtração, apenas digita
nas células o valor da resposta.
O estudante E-05 na 1ª, 2ª e 3ª ação obteve uma qualificação 2, não se
saindo bem no desenvolvimento dos indicadores. Observou-se que este estudante
demonstra não entender os objetivos do problema e não constrói o núcleo
conceitual e nem soluciona o problema docente pelo método que o objetivo propõe.
Mas no entanto, ele tem interesse por resolver o problema seguindo um método
lógico-analítico.
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3.1.4 Instrumento 4 (Computador)

No quarto instrumento de diagnóstico utilizou-se a prova de lápis e papel e
também a prova no computador. Procurou-se utilizar apenas um único problema,
com a 1ª, 3ª e 4ª ações da ASPPE. A tarefa foi realizada no laboratório de
informática, nos computadores e em dupla de estudantes, visando a construção do
núcleo conceitual de forma conjunta, Aqui eles deverão utilizar conhecimentos
vistos nos problemas anteriores e depois responder algumas perguntas de como
resolveram as questões.

Tabela 8 - Análise Quantitativa do
Problema 5 – 1ª, 2 e 3ª Ações.

P6

Na tabela 8, verifica-se médias das
pontuações com 3,8 e 4,2 e um Desvio Padrão
variam bastante em torno da média, variando

Estudante 1ªA 3ªA 4ªA

Y

menos na 3ª ação de solucionar o problema.

E-01

5

5

5

15

A Moda 5,0 afirma que esta foi a

E-02

4

2

2

8

pontuação recebida pelo maior número de

E-03

5

5

5

15

estudantes em todas as 3 ações contidas no

E-04

2

2

2

6

Problema 6.

E-05

5

5

5

15

E-06

5

5

5

15

E-07

4

2

2

8

E-08

5

5

5

15

E-09

5

5

5

15

E-10

2

2

2

6

Média

4,2

4,2

3,8

12,2

Mediana

5,0

5,0

5,0

15,0

Moda

5,0

5,0

5,0

15,0

DP

1,2

1,0

1,5

3,5

O Total Y mostra seis estudantes com
total máximo (15) e apenas quatro estudantes
abaixo da média.
No

Gráfico

pode-se

observar

os

estudantes E-01, E-03, E-05, E-06, E08 e E-09
com um ótimo desempenho em todas as ações.
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Gráfico 11 - Desempenho dos Estudantes nas Ações do Problema 6
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Os estudantes E-02, E-04, E07 e E-10 não contemplaram alguns
indicadores, resultando em um baixo desempenho de algumas ações.
Gráfico 12 - Análise do Problema 6 – 1ª, 3ª e 4ª Ações da ASPPE
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O gráfico 12 apresenta uma análise mais específica das ações. Observase que E-02 e E-07 na 1ª ação receberam uma pontuação 4, por não estudarem os
dados e as condições da situação problema e apesar de perceberem o objetivo,
não o executaram corretamente. Na 3ª e 4ª ações receberam uma pontuação 2 por
não terem contemplado o indicador essencial da ação e apesar de terem dado uma
resposta a questão do problema, não o fizeram corretamente. O E-04 e E-10
receberam 2 em todas as ações por não terem desempenhado também o indicador
essencial das 3 ações, apesar de não terem deixado de responder as questões,
não verificaram se a solução corresponde com o buscado e as condições do
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problema, resultando em algumas respostas erradas, principalmente a fórmula da
média. Esses estudantes apenas somaram os preços das impressoras. Os
estudantes E-01, E-03, E-05, E-06, E08 e E-09 conseguiram desempenhar com
êxito todas as ações.
Em relação as respostas das questões, a questão A os estudantes E-05,
E-06, E-07, E-08 e E-10 responderam que já conheciam todos os elementos do
problema, os E-01, E-03 e E-09, conheciam somente a construção da planilha e
não conheciam as fórmulas e funções, os E-02 e E-04 conheciam somente as
somas e não responderam se conheciam a construção das planilhas.
Na questão B, os E-01, E-02, E-03, E-06, E-07 e E-09, responderam que o
objetivo principal do problema é calcular a média e achar o menor preço, o E-05,
respondeu que é ter a média dos preços das lojas, E-04 respondeu que é encontrar
valores e E-08 e E-10 responderam que o problema quer saber o menor preço.
Na questão C, os estudante E-01, E-03, E-05, E-08, E-09 responderam que
somando o valor das 3 lojas e dividindo por 3, o E-02, E-04, E-06, E-07 e E-10,
responderam que a média foi calculada com a ajuda do Excel, mas não expuseram
detalhes.
Na questão D, os estudantes E-02, E-04, E-06, E-07, E-08 e E-10,
responderam R$390,00, os E-01, E-03, E-05 e E-09, responderam a impressora
Canon.
Na questão E, todos os estudantes responderam que analisaram todos os
preços das impressoras e viram qual a que tinha o menor preço.

3.1.5 Instrumento 5 (Questionário 2)

No questionário sobre a resolução de problema e as dificuldade com o
conteúdo do Excel, na pergunta nº1, apenas os estudantes E-01 respondeu “um
pouco” e o E-04 respondeu “sim”. Os outros estudantes responderam “não”.
Na pergunta nº2 o E-04 respondeu que “não conhecia nada”, o E-05, E-07
e E-10 responderam que “conhecia tudo”, o E-02 que “o Excel eu não conhecia,
mas gostei bastante”, o E-01 e E-03 que “tinham alguns termos desconhecidos”, o
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E-06 que “todos os termos usados podiam ser compreendidos facilmente” e o E-08
”Era compreendível o que o problema pedia”.
Na pergunta nº3 o E01, E-02, E-03, E-06, E-08, E-09 e E-10 responderam
que “não”, o E-05 que “as vezes, quando íamos calcular porcentagem”, o E-04
“como soma e subtração”, E-07 “não, só não lembrava muito bem de porcentagem,
mas consegui lembrar”.
Na pergunta nº4 o E-04 respondeu “por não ter entrado no Excel”, o E-05
“não lembrar como calcular”, o E-06 “não, eu já tinha experiência com o Excel
antes”, 0 E-07 “Era só de memória mesmo, mas não tenho mais”, o E-01, E-02, E03, E-06, E-08, E-09 e E-10 responderam que não houve dificuldades.
Na pergunta nº5 o E-01 respondeu que “um pouco, devido ao pouco espaço
e as palavras que sumiam as vezes”, o E02 que “não, pois é só seguir os passos
para fazer”, o E-3 que “no começo sim, porque me confundi com onde por a
fórmula”, o E-06 “não, eu já tinha experiência com o Excel antes”, o E-08 “um pouco,
mas testando cada coisa eu fui aprendendo” e o E-04, E-05, E-07, E-9 e E-10
responderam que não tiveram.
Na pergunta nº6 somente o estudante E-04 respondeu “sim”, o restantes
responderam que “não”.
Na pergunta nº7 o E-01 respondeu que “sim, serviu como uma calculadora
e ainda organizou”, o E-02 que “sim, ele ajuda bastante na hora de calcular”, o E03 e E-08 que “sim, porque ele faz o cálculo automático”, o E-04 que “facilitou
muito”, o E-05 que “sim, ele facilitou a soma de tudo”, o E-06 que “sim, os cálculos
eram simples, mas trabalhosos e repetitivos, o Excel ajudou na resolução”, o E-08
que “sim, pois ele os executava de maneira simples e fácil”, o E-09 “sim, porque
não precisei estar somando e subtraindo muitas coisas, foi só colocar a fórmula e
o Excel faz a parte difícil” e o E-10 que “sim, é mais rápido e prático”.
Na pergunta nº8 o E-01, E-04, E-07, E-09 e E-10 responderam que “não”,
o E-03, E-05 e E-06 responderam que “sim”, E-02 e E-08 não responderam.
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3.1.6 Instrumento 6 (Observação)

Utilizou-se um guia de observação para registrar o comportamento dos
estudantes durante o diagnóstico. Foram registrados os seus comportamentos
descritivos e interpretativos de acordo com as categorias e subcategorias na forma
que se segue:
Quadro 6 - Guia qualitativo de observação das categorias da ASPPE
Guia qualitativo de observação das categorias da Atividade de Situações Problema
Objeto da Ação: Prova Diagnóstica
Objetivo da Atividade de Estudo: Diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação
as quatro operações aritméticas (soma, subtração, multiplicação e divisão), além da média aritmética,
porcentagem e juros, assim como conhecimentos no Excel.
Categorias
Formular

Subcategoria

Descritiva

o  Analisar a situação problema

problema

para

docente

elementos

determinar

os

condições

e

sem ler, perguntam o

encontram

elemento

que é para fazer,

desconhecidos e não

as

Procuram na atividade

estudam os dados e

situação

do colega ao lado,

condições

lembrar

compartilham com o

dados

e

algumas

operações.

nem

objetivo do problema.

o  Determinar o nível de partida
dos estudantes

Não

conseguem

identificar

alguns

 Atualizar os conhecimentos

elementos

de partida, se necessário;

problema

e

 Encontrar nexos entre os

solucionar

com

conhecidos e desconhecidos

colega,

desde os pontos de vista;

professora

conceitual

perguntam.

procedimental.

e

colega para saber o

do problema

conceitual

as

problema,

 Determinar o(s) objetivo(s)

núcleo

analisam

situações

problema.

Construir

Não

recebem a atividade e

conhecidos

da

estudantes

os

desconhecidos;
 Estudar

Alguns

Interpretativa

e/ou

no

O

estudante

ao

separar os elementos
conhecidos

e

os

nem

desconhecidos, estão

o

determinando o seu

a

conhecimento

e

relação aos conceitos

chamam

que

o

em

problema

abordou, o que ele
sabe, o que ele não
sabe ou não lembra
como

faz.

necessário

Foi
uma

atualização através de
conversas

com

hipóteses e analogias.
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Categorias
Solucionar
problema
docente

Subcategoria
o  Selecionar

o

Descritiva

método

de

solução do problema docente

Criam

Interpretativa

métodos

Solucionam

o

próprios de resolução,

problema de acordo

Alguns colam somente

com

conhecidos e desconhecidos

a

compreensão,

para

questões,

 Organizar

os

aplicar

nexos

um

método

resposta

das

a

sua

selecionando

lógico – analítico;

método

 Determinar o buscado.

o

que

ele

conhece. Para tanto
ele organiza os , o que
conhece e o que não
conhece e através da
sua percepção aplica
um

método

lógico-

analítico para resolvêlo.
Interpretar
solução

a  Dar resposta ao problema
docente
 Verificar

se

a

solução

Os

estudantes

Procuram dar resposta

respondem todas as

ao problema proposto

questões

e verificar se a sua

propostas,

corresponde com o buscado

mesmo que algumas

resposta

e as condições do problema;

incorretas.

acordo com o que o

Chamam a professora

problema

ao

Deverá analisar se a

 Analisar
obtidos

os

resultados

para

encontrar

possíveis

para

de

pede.

relações

entregar os resultados

solução

conceitual

e/ou

e receberem um visto.

para o problema tem

procedimental

com

elementos

novas

término

está

anteriormente

conhecidos

que

achou

algo de familiar com
elementos

vistos

anteriormente.

Fonte: A pesquisadora

3.2

ANÁLISES DO NÍVEL DE PARTIDA

Aqui será realizada uma análise geral das médias das ações da ASPPE
contida no diagnóstico. Apesar da análise ser feita por médias de desempenho,
será analisado as ações individuais dos estudantes participantes da pesquisa com
o intuito de identificar o comportamento de cada um em relação as suas ações na
resolução dos problemas.
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Tabela 9 - Tabela de médias das Ações da ASPPE

1ª Ação

2ª Ação

3ª Ação

4ª Ação

Formular o

Construir o

Solucionar o

Interpretar a

Total

problema

núcleo

problema

solução

(Y)

Docente

conceitual

docente

E-01

3,3

4,3

4,7

4,7

16,8

E-02

4,0

4,3

4,2

3,0

15,4

E-03

4,2

5,0

4,8

4,7

18,7

E-04

3,5

3,3

3,7

2,7

13,1

E-05

4,0

4,3

4,5

4,7

17,4

E-06

4,5

4,8

4,7

5,0

18,9

E-07

3,7

4,3

4,2

3,0

15,1

E-08

4,3

4,3

4,8

5,0

18,4

E-09

4,5

4,3

4,8

5,0

18,6

E-10

4,0

4,3

4,2

4,0

16,4

Média

4,0

4,3

4,5

4,2

16,9

Estudantes

Fonte: A pesquisadora

Esta tabela mostra a média de todas as ações que foram desenvolvidas no
diagnóstico. Verifica-se dois extremos no total das médias, o estudante E-04 com
uma média de pontuação mais baixa (13,6) e o E-03 e E-06, com um total de média
de pontuação maior (18,7 e 18,9) nas ações, esses dois estudantes mostram
comportamentos similares no desenvolvimento de suas ações.
No gráfico 13, pode-se verificar que o E-04 possui a média mais baixa em
todas as ações em relação aos demais estudantes, assim como o E-03 e o E-06
possuem as maiores médias de pontuações.
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Gráfico 13 – Análise da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ações da ASPPE

Pontuação

Média das Ações
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10

Estudantes
1ªA

2ªA

3ªA

4ªA

Fonte: A pesquisadora

O gráfico 14 apresenta o percentual de estudantes nos intervalos de
pontuação do total (Y) das médias das 4 ações da ASPPE. Serão atribuídos
conceitos aos intervalos das médias onde será classificado de 4 a 12,9 como
Insatisfatório, de 13 a 14,9 como Regular, de 15 a 16,9 como Bom, de 17 a 18,9,
como Ótimo e de 19 a 20 como Excelente.
Verifica-se que os dois extremos dos intervalos (4-12,9 e 19-20) apresentase com 0% de estudantes, significando que não houve totais (Y) de médias com
essas classificações. Contudo, o maior percentual (50%) está preenchido com os
estudantes que obtiveram pontuação entre 17-18,9 em Y (tabela 9).
Conclui-se que, metade do grupo (50%) dos estudantes participantes da
pesquisa, atingiu uma ótima média de desempenho das ações, que menos da
metade (40%) teve um bom desempenho, que a minoria (10%) teve um
desempenho regular e que nenhum estudante apresentou-se com desempenho
insatisfatório, assim como nenhum apresentou-se com desempenho excelente.
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Gráfico 14 – Frequência Relativa do Total (Y), conforme Tabela 9

FREQUÊNCIA
4-12,9
0%

19-20
13-14,9
0%
10%

17=18,9
50%

15-16,9
40%

Fonte: A pesquisadora

A análise a seguir, foi realizada com uma amostra de cada intervalo,
conforme o Gráfico 14, entre 13-14,9, 15-16,9 e 17-18,9. Assim temos o estudante
E-04 (13,1), E-10 (16,4) e E-09 (18,6).
E-04 - representando o grupo com valor Y do intervalo entre 13-14.
A apresentou-se na maioria dos problemas com um rendimento abaixo dos
demais. Em P-1, não consegue desenvolver o elemento essencial da 1ª ação de
identificar o objetivo do problema. Na 3ª ação consegue contemplar o elemento
essencial e soluciona parcialmente o problema docente. No conteúdo de
multiplicação e soma, o estudante demonstra saber as operações, mas erra nos
valores além de não completar a questão efetuando a soma. Em P-2, na 1ª ação
não soube analisar a situação problema estudando os dados e as condições da
mesma. Na 2ª e 3ª ações, não conseguiu determinar através das respostas o seu
nível de partida acarretando em respostas erradas e dificuldade de desenvolver a
4ª ação de interpretar a solução para dar resposta as perguntas da questão. Mas
apesar de ter errado a resposta do cálculo de uma disciplina, demonstra saber
realizar o cálculo da média e obteve a média somando e dividindo os valores. Em
P-3, no que se refere em formular o problema docente e construir o núcleo
conceitual, não consegue analisar a situação problema ou estudar os dados,
pesquisa na internet o modelo do computador e o preço, no entanto efetua apenas
a divisão do valor em 6 vezes e não consegue fazer cálculo dos 20% de desconto
à vista e nem dos juros de 1,8% à prazo, demonstrando não possuir conhecimentos
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prévios em porcentagem e juros. Em P4 não estudou os dados e as condições do
problema para interpretá-lo, não entende a conotação utilizada pelo problema, mas
consegue digitar corretamente os valores das células nos endereços que o
problema indica e realizar as operações. Em P5 ele consegue distribuir os dados
da planilha conforme o modelo, mas não a formata com as bordas. Aplica a fórmula
da soma (=B4+B5+B6+B7+B8+B9), mas não aplica a subtração para calcular o
Saldo, apenas digita o valor da resposta nas célula.

Não fez a análise dos

elementos e nem estudou os dados da situação problema. Não pediu ajuda para a
professora e nem compartilhou as dúvidas com os colegas, deixando assim de
contemplar alguns indicadores da 1ª ação. Na 2ª ação, determinou o nível de
partida e utilizou-se de conhecimentos anteriores para realizar a soma, no entanto
não realiza a fórmula da subtração, por não conhece-la, apesar de não deixar a
questão sem resposta. No P6 não desenvolveu o indicador essencial das ações
contidas no problema, e apesar de ter respondido todas as questões, não verificou
se a solução corresponde com o buscado e as condições do problema, resultando
em algumas respostas erradas, principalmente a fórmula da média.
Esse estudante mostrou-se bastante desatento no enunciado dos
problemas, com pouca disposição de leitura e muita falta de atenção. Nas respostas
dos questionários, afirma nunca ter trabalhado com a resolução de problemas e
teve dificuldades em compreender os problemas proposto e o que eles pediam e
que não conhecia nem a metodologia da Resolução de Problemas e nem o Excel,
que teve dificuldades em operações básicas como Soma e Subtração. No entanto,
diz que não teve dificuldades em organizar os dados em tabelas ou planilhas do
Excel. E-04 acha a aula mais interessante com a metodologia de Resolução de
Problemas, responde que as vezes tem dificuldade em compreender o problema e
que não consegue resolvê-lo sozinho.
E-10 - representando o grupo com valor Y no intervalo entre 15-16.
No P1, mostra-se bastante desatento no enunciado do problema, com
pouca disposição de leitura. Não consegue desenvolver o elemento essencial da
1ª ação de identificar o objetivo do problema. Na 3ª ação consegue contemplar o
elemento essencial e soluciona parcialmente o problema docente. Resolve
corretamente a multiplicação, mas não completa a questão com o total de gastos
realizando a soma. Em P2, resolve a média somando e dividindo e consegue dar
todas as respostas corretas contemplando todas as ações do problema. No P3, na
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1ª e 2ª ações, não consegue desenvolver o indicador essencial das ações, mas
desenvolve parcialmente algum indicador em suas respostas. Desenvolve
satisfatoriamente a 3ª ação de solucionar o problema docente. No P4, digita
corretamente os valores nas células e responde as perguntas do problema
corretamente desenvolvendo com êxito as ações contidas no problema. Em P5
Também consegue pontuação máxima em todas as ações. Constrói a planilha
conforme o modelo e constrói a fórmula da soma e da subtração. No P6, não
desempenham o indicador essencial nas 3 ações. Apesar de ter respondido as
questões, não verificou se a solução corresponde com o buscado e as condições
do problema, resultando em algumas respostas erradas, principalmente na fórmula
da média. E-10 consegue construir a planilha no Excel, mas não consegue construir
o cálculo da média. Apesar do mesmo ter respondido com êxito ao problema 2 que
se tratava da média de notas, atribui-se que não consegue desenvolver a média
em P5 pelo fato de ter que utilizar ferramentas no Excel. No entanto E-10 apresentase em média com um desempenho satisfatório, atento no enunciado dos problemas
e com boa disposição para leituras. E sobre a metodologia da Resolução de
Problemas, o mesmo reconhece que tem dificuldades em compreender os
problemas, mas que as vezes consegue resolvê-los sozinho.
E-09 - representando o grupo com valor Y no intervalo entre 17-18.
No P1, P2 e P3, o estudante apresenta um ótimo desempenho no
desenvolvimento das ações contidas no problema. Em alguns momentos E-09
demonstra falta de atenção, errando no valor das respostas. Em P4. Apresenta um
excelente desenvolvimento. Digita corretamente os valores nas células e responde
as perguntas do problema corretamente, desenvolvendo as ações contidas no
problema. Em P5 constrói a planilha com os dados, mas não utiliza ferramentas de
formatação para construção das bordas. Utiliza fórmulas para a soma e a
subtração. Desempenha todas as ações do problema com êxito. Em P6, constrói
as planilhas e formata-as com bordas e cor de preenchimento, utiliza fórmula para
calcular a média e analisa os dados da planilha com facilidade. Sobre a metodologia
da Resolução de Problemas, o estudante diz que já conhecia, que não encontra
dificuldades em compreender os problemas e que consegue resolvê-los sozinho.
Após análise dos resultados dos Instrumentos descritos anteriormente
obteve-se os seguintes resultados:
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Observou-se que ao se tratar dos termos “Planilha Eletrônica” e “Excel”,
não trouxe novidades aos estudantes. O grupo em estudo, encontra-se mesclado
com aqueles que já usaram e os que só viram alguém usando o Excel, mas todos
já o conheciam. Verificou-se que os estudantes no geral, possuem conhecimentos
prévios no que diz respeito as operações matemáticas básicas para o ensino de
planilhas eletrônicas. No entanto, quando se trata de conceitos mais complexos da
matemática, como por exemplo o cálculo de juros e porcentagens, não
apresentaram um bom aproveitamento.
Com relação a Resolução de Problemas, todos já haviam trabalhado na
disciplina de matemática, mesmo que alguns tenham tomado conhecimento
somente no desenvolvimento desta pesquisa. O que foi observado é a falta de
disposição de alguns para identificar os elementos do problema (conhecidos e
desconhecidos) e entender o que o problema pedia.
Quanto a execução das ações da ASPPE, mesmo de forma inconsciente,
desenvolveram satisfatoriamente todas as ações, com uma pequena deficiência na
1ª ação de formular o problema docente. Observou-se nesta ação, que mesmo sem
compreender o objetivo do problema, resolveram os cálculos matemáticos. Isso se
atribui ao modelo pronto que algumas questões apresentaram, como por exemplo,
as tabelas montadas e que a resolução dos cálculos independiam da compreensão
dos objetivos dos problemas, acarretando em respostas incorretas ou incompletas.
É importante salientar que a compreensão dos objetivos é de fundamental
importância para que o estudante consiga formular o problema docente, assim
como também é importante que consiga fazer a análise e o estudo dos dados da
situação problema para identificar o que lhe é desconhecido. Diante do exposto,
constata-se que de um modo geral os estudantes estão aptos para aprender o
conteúdo de Planilhas Eletrônicas e que a utilização da ASPPE como metodologia
de ensino poderá desenvolver a habilidade dos mesmos para resolver problemas.
A Retroalimentação foi necessária nas aulas que se seguiram para relembrarmos
alguns assuntos na matemáticas como por exemplo juros e porcentagens.
O Plano de Ensino a seguir, foi elaborado de acordo com o nível de partida
dos estudantes através das provas diagnósticas utilizando-se o sistema de ações
da ASPPE, a direção do processo de estudo e as etapas mentais no assunto de
Planilhas Eletrônicas.
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Quadro 7 - Plano de Ensino do conteúdo de Planilhas Eletrônicas – Microsoft Excel
Nº

Conteúdo

Diagnóstico

Operações

Objetivos

TA

H/A

Atividades e Ação da ASP

Características da Ação

matemáticas:

-Diagnosticar o nível de partida

-Prova diagnóstica de Lápis e

subtração,

dos estudantes para aprender as

papel e no computador.

soma,

multiplicação, divisão, média,

Funções matemáticas do Excel.

porcentagens e juros simples
envolvendo

AM

2

a

problematização.
-Definição

1

de

Planilhas

-Compreender o conceito e a

-Os

devem

As ações são materializadas,

compreender o sistema de

não generalizada, detalhada,

ações da ASP em planilhas

consciente e compartilhada.

Eletrônicas,

definição

de

função

células

endereço

de

Eletrônicas,

e

das

Planilhas

assim

como

os

células. Linhas e Colunas das

elementos que a compõe;

planilhas.

- Compreender os tipos de dados

- Inserção de dados nas

nas planilhas.

AM

2

estudantes

eletrônicas utilizando o Excel,
por

meio

de

situações

problema.

células: textos, e números;

-Construção

da

Base

orientadora da Ação.
-Construção

2

de

Planilhas:

formatar

planilhas

bordas

e

com

cor

de

preenchimento;

sinais:

multiplicação,
divisão;

-Realizar

com diferentes tipos de dados

sistema de ações da ASP na

compartilhadas, detalhada e

(textos, números, data e hora);

resolução

não generalizada.

-Identificar

-Operações
com

-Construir e formatar planilhas

na

situação

matemáticas

problema,

qual

adição,

operação

matemática

subtração

e

sendo pedido;

o

tipo

de
está

AM

4

detalhadamente

de

o

problemas

As ações são:

consciente,

envolvendo a construção de
planilhas

eletrônicas,

assim

como realizar operações com
sinais.
Prova Formativa
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-Construção e Formatação

-Utilizar a fórmula de acordo com

de Gráficos

as regras do Excel;
-Construir gráficos a partir das
planilhas para explicar dados ou
resultados das mesmas.

3

4

Ferramenta Inserir Função

-Resolver situações problema

(fx):

Excel:

envolvendo funções do Excel:

MÉDIA,

SOMA, MULT, MÉDIA, Mínimo e

-Funções

SOMA,

MULT,

do

Mínimo e Máximo

Máximo.

Ferramenta Inserir Função

Aplicar

os

conhecimentos

(fx): -Funções do Excel.

práticos

em

planilhas

AP

2

-Saber aplicar o sistema de

Mental, interna, generalizada e

ações da ASP na resolução de

abreviada

problemas envolvendo funções
do Excel;

resolução

de

na

situações

AP

4

Saber transferir o sistema da

Mental interna, generalizada,

ASP em planilhas eletrônicas

abreviada e consciente

para novas situações

problemas em novos contextos.

(4ª etapa)

Ferramenta Inserir Função

Realizar interpretações do tipo

Usar habitualmente o sistema

Mental interna, generalizada,

(fx): Funções do Excel.

de função a ser utilizada na

da

abreviada,

5

resolução

de

situações

AP

2

problemas.

ASP

em

planilhas

eletrônicas para resolver novas

automatizada

e

independente.

situações.
(5ª etapa linguagem interna)

Avaliação Final

Prova no Computador sobre
Planilhas Eletrônicas – Excel

6

Resolver
AP

2

os

problemas

Avaliação da etapa mental que

utilizando o sistema de ações

o

estudante

da ASP

alcançar.

conseguiu

Legenda: TA: Tipo de Aula, AE: Aula Expositiva, AP: Aula Prática, AM: Aula Mista, S: Seminário.
Fonte: A pesquisadora
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3.3

PROPOSTA DA BASE ORIENTADORA DA AÇÃO (BOA) EM PLANILHAS
ELETRÔNICAS.

Uma base de orientação completa é representada pela essência do
conceito e envolve vários casos particulares com o único propósito que a direção
do estudo. A orientação é responsável por garantir a execução correta da ação
assegurando o aprendizado de conceitos que se deseja alcançar (LEONTIEV,
2004; GALPERIN, 1989).
Para a realização da ação é necessário uma representação da mesma e
de tudo que a envolve, sendo a BOA a responsável por reunir todas as condições
que servem de referência para a execução da ação, assim como o conhecimento
necessário. Esses elementos encontram-se de forma organizada tais como a
motivação, os objetivos, as condições de realização, o conjunto de operações
necessárias, a ordem de execução das operações, e os conhecimentos para
efetuar cada uma das operações (SILVA, 211).
A Etapa da BOA é a etapa onde os estudantes recebem as instruções
necessárias para se atingir o objetivo da ação, porém um sistema de ações (ASP)
deverá estar presente para orientar na definição dos conceitos.
O professor deverá orientar o estudante para que passe pelas ações:
material, verbal e mental. O estudante deverá primeiramente compreender o
problema para saber fazer e depois saber explicar de forma verbal, e assim aplicalo em novas situações. A presente proposta da BOA, visa a elaboração de um
instrumento que possibilite aos estudantes a construção de conceitos que venham
ampliar a aprendizagem no que se refere ao conteúdo de planilhas eletrônicas.
Assim, a ação do estudante deverá ser direcionada a situações problema que
envolvam este conteúdo. A BOA será elaborada do tipo 3 (Quadro 7), generalizada,
completa e independente pois objetivamos que o estudante seja capaz de elaborar
independentemente as ações para a resolução das situações problemas, além da
eficácia nas mesmas e rapidez na assimilação dos conceitos sobre planilhas
eletrônicas. De acordo com Mendoza e Delgado (2010), “A Base Orientadora da
Ação, para ser eficaz ela necessita ser completa, geral e obtida de forma
independente pelos estudantes”.
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Quadro 8 - Proposta da Base Orientadora da Ação (BOA) da ASPPE
BASE ORIENTADORA DA AÇÃO EM PLANILHAS ELETRÔNICAS
OBJETIVO: compreender o conceito e a função das Planilhas Eletrônicas, assim como os elementos que a compõe; compreender os tipos de
dados nas planilhas.
Característica
da BOA

Invariante

Contexto da

Conceitual

Situação problema

Tarefas

Invariante

Categorias de

Procedimental

Análise

Generalizada

-Planilhas

Questões

Entender a

Ler o problema para a

Formular o problema

Completa

-Células

relacionadas a

diferença entre

turma;

Docente

Independente

-Endereços

necessidade de

tabelas e

Identificar os elementos

-Linhas e colunas

organização de dados

planilhas;

que lhe são conhecidos e

Construir o núcleo

-Tipos de -dados

digitalmente por

Compreender

os desconhecidos, estudar

conceitual

empresas ou

que planilhas

os dados e identificar qual

Instituições;

eletrônicas são

a situação problema e

Solucionar o

Conter dados que

utilizadas

assim definir os objetivos

problema docente

precisam ser

quando se

do problema;

organizados e

tratam de dados

Identificar os conceitos

tratados pela

mais complexos

conhecidos e os

dinâmica das

que precisam ser

desconhecidos para

planilhas eletrônicas;

manipulados;

construir seus conceitos;

Interpretar a solução
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Compreender

Solucionar o método que

que as planilhas

ele conhece para a

são compostas

inserção dos dados nas

de células, linhas

células.

e colunas;

Verificar se a sua resposta

Compreender o

está de acordo com as

sistema de ações

condições da situação

da ASP em

problema.

planilhas
eletrônicas
utilizando o
Excel
Após essa
compreensão,
inserir os
diferentes tipos
de dados nas
células.

Fonte: A pesquisadora
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3.4

PRODUTO EDUCACIONAL

Procurou-se através do Produto Educacional, demonstrar de forma prática
e simples o resultado de 24 meses de estudo. Trata-se apenas de uma pontinha de
um iceberg imenso e valioso. O Produto é uma proposta da sequência didática, ou
seja, etapas que visam tornar mais eficiente o processo de ensino aprendizagem
na disciplina de Informática Básica, com o conteúdo de Planilhas Eletrônicas.
Apesar da aplicação da pesquisa ter um contexto no ensino médio, a ASP já foi
aplicada em outros níveis de ensino, por outros pesquisadores e com excelentes
resultados. A proposta vislumbra inovação no ensino da informática básica, assim
como uma motivação não só para o estudante, mas pensou-se também na
motivação para o professor. Mendoza e Delgado (2010), apresentam ricas
possibilidades através da ASP, que se descobre à medida que a utilizamos (uma
ponta do iceberg), e o mais maravilhoso é que, quem nos proporciona são os
nossos estudantes. O Produto Educacional gerado desta pesquisa, procura orientar
os professores de Informática do ensino médio, como realizar um diagnóstico antes
de aplicar os conteúdos de Planilhas Eletrônicas, para identificar nos alunos os
conhecimentos prévios que possuem, principalmente na matemática necessária
para o ensino de planilhas, utilizando a metodologia da Atividade de Situações
Problema em Planilhas Eletrônicas (ASPPE).
O trabalho traz uma estrutura simples iniciando com uma mensagem ao
professor de Informática Básica, apresentando o produto. Depois uma breve
introdução, os pressupostos teóricos que fundamentam a aplicação da
metodologia, onde o leitor terá um resumo com o ponto central de cada teoria, a
ASPPE originada da presente pesquisa e for fim instruções para a realização de
um diagnóstico utilizando a ASPPE como metodologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos realizados durante a pesquisa demonstraram a importância e
um rico conhecimento no que se refere a aprendizagem e o universo perfeito da
cognição que cada ser humano traz em sua existência. As teorias de aprendizagem
que fundamentaram esta pesquisa abriram uma vasta compreensão em relação ao
comportamento dos estudantes, assim como as possibilidades metodológicas para
o professor.
As ações da ASPPE como variável de correção na prova diagnóstica
proporcionaram uma visão mais transparente em relação ao nível de partida de
cada estudante em particular. A sua utilização como metodologia de ensino,
contribuiu com a aprendizagem dos estudantes de uma forma motivadora, que após
a finalização da pesquisa, depois de uma explanação mais detalhada sobre as
ações da ASPPE, alguns estudantes continuaram a aplicar as ações para resolver
situações problemas estendendo-se em todo o conteúdo do Excel.
Os resultados obtidos possibilitam uma continuidade nos estudos de
planilhas eletrônicas, a partir do nosso plano de ensino e da construção da nossa
BOA, propomos a construção de uma segunda BOA, mais consistente e
fundamentada na Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos
conceitos de Galperin, da Teoria da Direção da Atividade de Estudo de Talízina e
do Ensino Problematizador de Majmutov, onde poderá ser trabalhado os conceitos
necessários para dar início as operações e funções do Excel e assim uma melhor
assimilação dos conteúdos. Propõe-se ainda, que seja construída uma BOA em
conjunto com os estudantes, onde haja participação ativa do professor e dos
alunos, e assim uma maior motivação para a aprendizagem de Planilhas
Eletrônicas.
Como Produto Educacional resultante desta pesquisa propomos um livreto
com orientações para o professor que queira realizar um diagnóstico em sua sala
de aula para verificar o nível de partida que seus alunos se encontram e assim
terem sucesso na continuidade da assimilação dos conteúdos.
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Conclui-se que as metodologias desta pesquisa, para o seu total sucesso,
dependerá do envolvimento e empenho do professor na direção do ensino a partir
de um planejamento estruturado com etapas bem definidas e também da
importância que o professor der ao aluno em sua particularidade de aprendizado.
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APÊNDICE A - TALE
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)
Instituição: Universidade Estadual de Roraima / Curso: Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências
Título: A Atividade de Situação Problema como metodologia de ensino na
aprendizagem de Planilha Eletrônica fundamentada na Teoria de Formação por
Etapas das Ações Mentais de Galperin com estudantes do 1º ano do Curso Técnico
em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Roraima.
Pesquisador: Rosimeri Rodrigues Barroso, professora efetiva do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR
Pesquisador (Orientador): DSc. Héctor Jose Garcia Mendoza, professor efetivo
da Universidade Federal de Roraima – UFRR e Prof. do Programa de Pósgraduação em Ensino de Ciências-UERR.
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de
convidá-lo a participar do projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta
pesquisa científica é analisar a aprendizagem em relação a utilização da Atividade
de Situação Problema - ASP5, em Planilhas Eletrônicas 6, fundamentadas nas
teorias de formação por etapas das ações mentais de Galperin, no ensino
problematizador de Majmutov e na direção de estudo de Talízina com os
estudantes do 1º ano do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
no Instituto Federal de Roraima. A ASP é uma metodologia de ensino que utiliza a
resolução de problemas para verificar a aprendizagem dos estudantes através de
etapas constituídas de ações para se executar uma tarefa.
Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de despertar o interesse e a
criatividade do estudantes na disciplina de informática básica através da resolução
de problemas assim também como a de analisar a aprendizagem dos mesmos a
partir do seu desenvolvimento e comportamento. Esse método proporciona ao
estudante o estímulo necessário para que ele confie em si mesmo e em seus
conhecimentos ao elaborar estratégias de resolução. Para a disciplina de
Informática Básica, esta pesquisa possibilitará a professora-pesquisadora sair do

5

Tipo de atividade onde o professor insere situações-problemas de modo que o aluno observe a
necessidade de compreensão e busque a solução. Desenvolvida por Mendoza e Tintorer (2009)
que a partir de Polya converteram a Resolução de Problema em uma atividade de estudo.
6
Planilhas Eletrônicas são programas que fazem parte de um pacote de programas de computador
que os laboratórios escolares geralmente disponibilizam para seus alunos e são utilizadas para
cálculos matemáticos e estatísticos..
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modelo tradicional e experimentar uma nova forma de mediar a aprendizagem além
de contribuir com uma sequência didática como produto educacional para outros
professores. Para tanto, faz-se necessário que o estudante pelo qual Vossa
Senhoria é responsável, participe das atividades que serão assim desenvolvidas
da seguinte forma:
Em um primeiro momento será aplicada uma prova diagnóstica com lápis e
papel para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação as
operações matemáticas básicas e a montagem de tabelas, pois o conteúdo de
planilha eletrônica utiliza-se destas habilidades matemáticas para a utilização de
suas ferramentas; Também serão feitas perguntas sobre a resolução de problemas
para que o professor identifique os conhecimentos prévios dos alunos em relação
ao método. A realização de uma avaliação diagnóstica se faz importante para
identificar o que chamamos de conhecimento prévio com a finalidade de constatar
os pré-requisitos necessários de conhecimento ou habilidades imprescindíveis de
que os estudantes possuem para o preparo de novas aprendizagens. Em um
segundo momento será realizada a prova formativa onde através da prova de lápis
e papel ou computador, atividades com questões sobre operações básicas da
utilização do computador compreendidas como o nível de partida dos estudantes
em relação a habilidades referentes a operação do computador, como por exemplo
ligar o computador, entrar em um aplicativo, acessar a internet, etc. É importante
ressaltar que os laboratórios de informática da escola possuem computadores
suficientes para cada aluno ou no máximo dois alunos por computador. A avaliação
formativa possui a função de controlar e verificar se os estudantes estão atingindo
os objetivos previstos. Aqui o aluno se auto avalia sobre o seu desempenho, ajudao a reconhecer deficiências e a assumir maiores responsabilidades em cada etapa
do processo de aprendizagem. Será realizada oralmente ao final das atividades em
conversas com o professor e o restante da turma. Não tem peso na nota final do
aluno. Em um terceiro momento será realizada a prova final utilizando o
computador. A atividade será desenvolvida por meio de exercícios práticos no
computador utilizando resolução de problemas. Aqui aluno também realizará uma
auto avaliação sem peso na nota. Na quarta fase, os problemas transformam-se
em situações problemas e o estudante devem resolve-los de forma independente
(etapa mental), sem a ajuda do professor.
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Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados para
garantia de manutenção e sigilo e dos participantes durante toda a fase da
pesquisa, mas se for necessário a divulgação de alguma citação (fala) do estudante
nas pesquisas, esta será anônima para não expor o menor participante, como por
exemplo estudante 1, estudante 2, etc.

O relatório final, contendo citações

anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive para
apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas.
Não haverá benefícios diretos ou imediatos ou financeiros para o participante
deste estudo, apenas benefícios em relação ao desenvolvimento da aprendizagem
pelo aluno. É importante ressaltar que o referido aluno desenvolverá habilidades
em informática que lhe serão úteis em outras áreas (disciplinas) assim como
também em um mercado de trabalho futuro.
Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que
também estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa, seus pais
ou responsáveis concordaram com isso.
Este TERMO, em duas vias (uma para o (a) estudante e outra para a
pesquisadora),

certificará

que

_________________________________________________________,

eu,
na

qualidade de participante voluntário (a), aceito participar do projeto científico acima
mencionado.
Estou ciente de que o uso excessivo da tela do computador ou celulares
causa irritação nos olhos. Assim a disciplina será ministrada de no máximo duas
horas que equivale aos dois tempos de aula. O tempo no computador será
controlado pela professora, com interrupções a cada 30 minutos para praticar
pequenos exercícios recomendados por oftalmologistas como: olhar perto, olhar
longe, olhar perto, olhar longe, para que ele destrave o músculo dos olhos, para que
ele relaxe a musculatura. Deve-se realizar umas 30 repetições pelo menos. Piscar com
mais regularidade também ajuda. Também será observado a distância do estudante
entre a tela do computador e o rosto, que não podem estar muito próximos obedecendo
uma distância de mais ou menos 50 a 60 cm, como também a postura correta na
cadeira, como a coluna reta para evitar qualquer fadiga ou dor.
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Estou ciente de que terei direito a manutenção do sigilo e da privacidade, bem
como acompanhamento e assistência pedagógica e psicológica (se necessário),
durante e após a pesquisa. Este acompanhamento poderá ser realizado através da
Coordenação de Assistência Estudantil – CAES que tem como objetivo prestar serviços
de atenção básica à saúde com atendimento médico, odontológico, enfermagem,
ambulatorial e, orientação e acompanhamento pedagógico, orientação e atendimento
psicológico e serviço social.
Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento,
encerrando a minha participação a qualquer tempo, sem penalidades, ou seja, garantia
de plena liberdade a mim, participante da pesquisa, de recusar-me a participar ou retirar
meu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.
Estou ciente de que eu não terei nenhum custo, nem receberei qualquer
vantagem financeira. Apesar disso, diante de eventuais danos, identificados e
comprovados, decorrentes da pesquisa, teu erei assegurado o direito à indenização.
Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão
que eu desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento.

Assinatura

da

Criança/Adolescente:

_______________________________________________________________
RG: _______________
Data:_____/_______/__________

Eu Rosimeri Rodrigues Barroso (pesquisadora responsável) declaro que serão
cumpridas as exigências contidas nos itens IV. 3 da Res. CNS nº 466/12
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para a pesquisadora: (95)
99126-4864
Nome da Pesquisadora responsável: Rosimeri Rodrigues Barroso
Endereço completo: Rua General Penha Brasil, 84 – Centro
Boa Vista-RR
Telefone: (95)99126-4864
CEP/UERR
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Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201)
Tels.: (95) 2121-0953
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APÊNDICE B - TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres
Humanos
Instituição: Universidade Estadual de Roraima / Curso: Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências
Título: A Atividade de Situação Problema como metodologia de ensino na
aprendizagem de Planilha Eletrônica fundamentada na Teoria de Formação por
Etapas das Ações Mentais de Galperin com estudantes do 1º ano do Curso Técnico
em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Roraima.
Pesquisador: Rosimeri Rodrigues Barroso, professora efetiva do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR
Pesquisador (Orientador): DSc. Héctor Jose Garcia Mendoza, professor efetivo
da Universidade Federal de Roraima – UFRR e Prof. do Programa de Pósgraduação em Ensino de Ciências-UERR .
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de
convidá-lo a participar do projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta
pesquisa científica é analisar a aprendizagem em relação a utilização da Atividade
de Situação Problema - ASP7, em Planilhas Eletrônicas8, fundamentadas nas
teorias de formação por etapas das ações mentais de Galperin, no ensino
problematizador de Majmutov e na direção de estudo de Talízina com os
estudantes do 1º ano do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
no Instituto Federal de Roraima. A ASP é uma metodologia de ensino que utiliza a
resolução de problemas para verificar a aprendizagem dos estudantes através de
etapas constituídas de ações para se executar uma tarefa.
Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de despertar o interesse e a
criatividade do estudantes na disciplina de informática básica através da resolução
de problemas assim também como a de analisar a aprendizagem dos mesmos a
partir do seu desenvolvimento e comportamento. Esse método proporciona ao

7

Tipo de atividade onde o professor insere situações-problemas de modo que o aluno observe a
necessidade de compreensão e busque a solução. Desenvolvida por Mendoza e Tintorer (2009)
que a partir de Polya converteram a Resolução de Problema em uma atividade de estudo.
8
Planilhas Eletrônicas são programas que fazem parte de um pacote de programas de computador
que os laboratórios escolares geralmente disponibilizam para seus alunos e são utilizadas para
cálculos matemáticos e estatísticos..
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estudante o estímulo necessário para que ele confie em si mesmo e em seus
conhecimentos ao elaborar estratégias de resolução. Para a disciplina de
Informática Básica, esta pesquisa possibilitará a professora-pesquisadora sair do
modelo tradicional e experimentar uma nova forma de mediar a aprendizagem além
de contribuir com uma sequência didática como produto educacional para outros
professores. Para tanto, faz-se necessário que o estudante pelo qual Vossa
Senhoria é responsável, participe das atividades que serão assim desenvolvidas:
Fase 1 - Na primeira fase será aplicada uma prova diagnóstica com lápis e
papel para identificar-se os conhecimentos prévios dos estudantes em relação as
operações matemáticas básicas e a montagem de tabelas, pois o conteúdo de
planilhas eletrônicas necessita destas habilidades para a utilização de suas
ferramentas. Também serão feitas perguntas sobre a resolução de problemas para
que o professor identifique os conhecimentos prévios dos alunos em relação a
metodologia. O Sistema de Ações estão implícitos nas perguntas, pois ainda não
foi apresentado a eles a ASP. Nesta etapa também será observado se os
estudantes conseguem identificar os objetivos dos problemas, se utilizam
procedimentos próprios ou estratégias da resolução de problemas. Após a
realização do diagnóstico inicial serão geradas categorias, temas e hipóteses sobre
o nível de aprendizagem dos estudantes de acordo com os objetivos de ensino. A
realização de uma avaliação diagnóstica se faz importante para identificar o que
chamamos de conhecimento prévio com a finalidade de constatar os pré-requisitos
necessários de conhecimento ou habilidades imprescindíveis de que os estudantes
possuem para o preparo de novas aprendizagens.
Fase 2 - Na segunda fase será realizada a prova formativa onde através da
prova de lápis e papel ou computador, atividades com questões sobre operações
básicas da utilização do computador compreendidas como o nível de partida dos
estudantes em relação a habilidades referentes a operação do computador, como
por exemplo ligar o computador, abrir um aplicativo, acessar a internet, etc. É
importante ressaltar que os laboratórios de informática da escola possuem
computadores suficientes para cada aluno ou no máximo dois alunos por
computador. Nesta fase corresponde ao planejamento da ASP em planilhas,
norteada pelas observações das avaliações formativas. A avaliação formativa
possui a função de controlar e verificar se os estudantes estão atingindo os
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objetivos previstos. Aqui o aluno se auto avalia sobre o seu desempenho, ajuda-o
a reconhecer deficiências e a assumir maiores responsabilidades em cada etapa
do processo de aprendizagem. Será realizada oralmente ao final das atividades em
conversas com o professor e o restante da turma. Não tem peso na nota final do
aluno.
Fase 3 -Na terceira fase será realizada a prova final que está associada a
construção da ASP em planilhas que será realizada no computador. Aqui haverá a
observação na realização da prova para análise e relatório como resultado da
pesquisa. Também poderá acontecer a auto avaliação.
Fase 4 - Na quarta fase, os problemas transformam-se em situações
problemas e o estudante devem resolve-los de forma independente (etapa mental),
sem a ajuda do professor. Os participantes devem responder à um pós-teste com
as mesmas perguntas feitas anteriormente, ou perguntas com o mesmo nível de
dificuldade. Através da comparação das respostas do pré-teste com as do pósteste, será possível descobrir se a formação foi bem-sucedida em aumentar o
conhecimento do participante sobre o conteúdo da formação.
Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados para
garantia de manutenção e sigilo e dos participantes durante toda a fase da
pesquisa, mas se for necessário a divulgação de alguma citação (fala) do estudante
nas pesquisas, esta será anônima para não expor o menor participante, como por
exemplo estudante 1, estudante 2, etc.

O relatório final, contendo citações

anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive para
apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas.
Não haverá benefícios diretos ou imediatos ou financeiros para o participante
deste estudo, apenas benefícios em relação ao desenvolvimento da aprendizagem
pelo aluno. É importante ressaltar que o referido aluno desenvolverá habilidades
em informática que lhe serão úteis em outras áreas (disciplinas) assim como
também em um mercado de trabalho futuro.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Estadual de Roraima, sob parecer n° (

) onde a

Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima,

116

campus Boa Vista, na pessoa da Diretora do Campus Joseane da Silva Cortez, tem
conhecimento e incentiva a realização da pesquisa.
Este TERMO, em duas vias (uma para o (a) participante e outra para a
pesquisadora),

certificará

que

_________________________________________________________,

eu,
na

qualidade de participante voluntário, aceito participar do projeto científico acima
mencionado.
Estou ciente de que o uso excessivo da tela do computador ou celulares
causa irritação nos olhos. Assim a disciplina será ministrada de no máximo duas
horas que equivale aos dois tempos de aula. O tempo no computador será
controlado pela professora, com interrupções a cada 30 minutos para praticar
pequenos exercícios recomendados por oftalmologistas como: olhar perto, olhar
longe, olhar perto, olhar longe, para que ele destrave o músculo dos olhos, para que ele
relaxe a musculatura. Deve-se realizar umas 30 repetições pelo menos. Piscar com mais
regularidade também ajuda. Também será observado a distância do estudante entre a tela
e o rosto, que não podem estar muito próximos obedecendo uma distância de mais ou
menos 50 a 60 cm, como também a postura correta na cadeira, como a coluna reta

para evitar qualquer fadiga ou dor.
Estou ciente de que o estudante participante sob minha responsabilidade terá direito
a manutenção do sigilo e da privacidade, bem como acompanhamento e assistência
pedagógica e psicológica (se necessário), durante e após a pesquisa. O acompanhamento
ao estudante poderá ser realizado através da Coordenação de Assistência Estudantil –
CAES que tem como objetivo prestar serviços de atenção básica à saúde com atendimento
médico, odontológico, enfermagem, ambulatorial e, orientação e acompanhamento
pedagógico, orientação e atendimento psicológico e serviço social.
Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, encerrando
a minha participação a qualquer tempo, sem penalidades, ou seja, garantia de plena
liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.
Estou ciente de que o estudante participante sob minha responsabilidade, não terá
nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, diante de
eventuais danos, identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, ele (a) tem
assegurado o direito à indenização.

117

Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão
que eu desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento.

Assinatura

do

Responsável

pelo

estudante

Participante:

_______________________________________________________________
RG: _______________
Data:_____/_______/__________

Eu Rosimeri Rodrigues Barroso (pesquisador responsável) declaro que serão
cumpridas as exigências contidas nos itens IV. 3 da Res. CNS nº 466/12
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para a pesquisadora: (95)
99126-4864
Nome do Pesquisador responsável: Rosimeri Rodrigues Barroso
Endereço completo: Rua General Penha Brasil, 84 – Centro
Boa Vista/RR
Telefone: (95)99126-4864
CEP/UERR
Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201)
Tels.: (95) 2121-0953
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