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Resumo 
Nos últimos anos, temos assistido a um desenvolvimento, cada vez mais acelerado, das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), o que tem provocado alterações profundas no nosso dia-a-dia e nas mais diversas áreas. 
No que diz respeito ao Sistema Educativo e, em especial, à Matemática, a inserção de tais ferramentas é vista por 
muitos investigadores como um potencial capaz de renovar a imagem que a sociedade tem em relação a esta área do 
saber, dado que permite inovar o ensino desta disciplina. 
Por outro lado, atendendo às finalidades da área curricular não disciplinar Estudo Acompanhado (EA), recentemente 
criada, e à forma como tem sido desenvolvida, julgou-se importante estabelecer parcerias entre a Matemática e a 
referida área. 
Da análise feita aos dados recolhidos, concluiu-se que a integração da WWW, nas actividades lectivas de Matemática 
e de EA, contribuiu para motivar os alunos para uma aprendizagem mais profunda, significativa e eficaz da 
matemática e para uma visão mais positiva e correcta destas áreas, promovendo o desenvolvimento de um vasto leque 
de competências por parte dos alunos, nomeadamente de pesquisa na Internet, em grupo, de formulação e resolução 
de tarefas envolvendo a proporcionalidade inversa e de comunicação (em) matemática. 
 
Abstract 
Over the last few years we have been witnessing a more and more accelerated development of Information and 
Communication Technologies (ICT), and this development has been provoking profound changes in our daily life in 
the most diverse areas. 
In what the Educational System is concerned, especially Mathematics, the insertion of such learning tools is seen by 
many investigators as a potential way of renewing the image society has about this area of knowledge, once they 
allow innovation in the teaching of this subject. 
On the other hand, having in mind the aims of the recently created curricular area of “Oriented Study” (“Estudo 
Acompanhado” (EA) — a curricular area in which students learn study skills with teacher’s help) and the form it has 
been developed, we thought important to establish a partnership between Mathematics and this area. 
From the analysis of the results, we concluded that the integration of the WWW in the teaching of Mathematics and 
in “Oriented Study” sessions, helped to motivate the students into a more profound, significant and effective learning 
of Mathematics and to a more positive and correct view on these areas, promoting the development of a vast diversity 
of aptitudes and skills by students, namely, internet search skills in group work; task formulation and resolution 
involving inverse proportionality and mathematical communication. 
 
1. Introdução 

Actualmente a WWW (World Wide Web) oferece uma panóplia enorme de informação e sistemas 
de interacção e comunicação cada vez mais sofisticados e, por isso, grandes possibilidades de 
aprendizagem. No entanto, ainda não se sabe, muito bem, como tirar partido desta ferramenta, 
principalmente para potenciar as aprendizagens matemáticas, rentabilizando-se as oportunidades 
oferecidas ao nível da área curricular não disciplinar Estudo Acompanhado (EA). 

Foi devido a este cenário que se efectuou um estudo que perseguiu como principais finalidades 
avaliar o impacto do desenvolvimento e gestão curricular da “Proporcionalidade inversa. Representações 
gráficas” suportado pela exploração - em aulas de Matemática e em sessões de EA - de recursos e 
tratamento e divulgação de informação existente na Web, na construção de uma visão mais positiva e 
correcta destas áreas e no desenvolvimento de apetências e competências, matemáticas e tecnológicas, 
transversais e específicas, de alunos do 9.º ano de escolaridade. 

Com efeito, colocou-se em prática um estudo de caso com ligações à investigação-acção, tendo-se 
recolhido e tratado os dados segundo um paradigma misto qualitativo e quantitativo, numa lógica de 
complementaridade. A parte empírica decorreu numa escola urbana, E.B. 2,3 da região centro, no 3.º 
período do ano lectivo 2004/2005 e incidiu sobre uma turma do 9.º ano de escolaridade, constituída por 
18 sujeitos, da qual a investigadora era igualmente professora de Matemática. Os alunos, em aulas de 
Matemática e em sessões de EA, desenvolveram um conjunto de tarefas, com recurso à WWW, algumas 
das quais devidamente orientadas e estruturadas segundo os moldes de uma WebQuest. 

Seguidamente, apresenta-se uma síntese de um estudo que se inscreve na intersecção da articulação 
entre a área curricular não disciplinar EA e a Matemática, e da vivência de experiências de aprendizagem 
matemáticas inovadoras e variadas, sustentadas pela exploração de materiais disponíveis na WWW.  
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2. Definição da problemática e finalidades do estudo 

Vários foram os motivos que desencadearam esta investigação, designadamente a polémica e o 
descontentamento em torno do ensino e aprendizagem da Matemática.  

A este propósito já em 1942, Bento de Jesus Caraça preocupado com tal situação procurava 
delinear caminhos para o sucesso, apontando como estratégia motivadora a inserção das tecnologias no 
ensino da Matemática. 

“Cada época cria e usa os seus instrumentos de trabalho conforme o que a técnica lhe 
permite; a técnica do século XX é muito diferente da do século XXI…O ensino do liceu 
que é, ou deve ser, para todos, deve ser orientado no sentido de proporcionar a todos o 
manejo do instrumento que a técnica nova permite.” (Caraça, 1942, cit in. Ponte, 2003:4) 

Hoje, na opinião dos mais credíveis investigadores, a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, nomeadamente da Internet e da WWW em particular, no ensino e na 
aprendizagem da Matemática, deve ser uma preocupação, principalmente para os docentes desta 
disciplina (Ponte, 2003). 

Assim, e dado que a Matemática se tem revelado, cada vez mais, uma área bastante problemática, 
considera-se fundamental continuar a levar a cabo investigações capazes de avaliar o impacto, ou até 
mesmo o impacte, da inserção da WWW no desenvolvimento, por parte do aluno, de competências 
matemáticas, gerais e/ou específicas, dado que só desta forma será possível contribuir para minimizar o 
problema. 

Por outro lado, pouco se sabe acerca dos reais benefícios que a (nova) área curricular não 
disciplinar – Estudo Acompanhado – pode trazer às aprendizagens matemáticas dos alunos, quando estas 
áreas curriculares se unem para trabalhar em parceria. 

Relativamente a esta ponto, já em 2001, Cosme & Trindade referiram que: “a articulação entre a 
área de estudo acompanhado e as restantes áreas curriculares deve construir-se… em função de uma 
relação de parceria cujos benefícios não se circunscrevem tanto à melhoria das classificações obtidas 
mas à qualidade, pertinência e qualidade das aprendizagens realizadas” (p:28). 

Neste sentido, a área curricular, EA, deve ser encarada como um espaço onde os alunos se devem 
envolver na preparação, execução e ponderação dos processos de aprendizado. Deste modo, deve ser 
trabalhada em articulação com o que se faz nas demais áreas do currículo. Trata-se de uma área que é, 
simultaneamente, transversal às restantes áreas curriculares e integradora de conhecimento oriundo das 
mais variadas disciplinas e fontes (Abrantes et al., 2002). 

Também no Decreto-Lei 6/2001 estabelece-se que “o estudo acompanhado, visa a aquisição de 
competências que permitam a apropriação pelos alunos de métodos de estudo e de trabalho e 
proporcionem o desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam uma cada vez maior 
autonomia na realização das aprendizagens”, e considera-se, ainda que uma componente de trabalho dos 
alunos com as tecnologias da informação e da comunicação deve ser associada a esta área curricular não 
disciplinar. 

As perspectivas referidas pretendem reforçar que o uso da WWW bem como o trabalho em 
parceria entre a Matemática e o EA devem tornar-se uma realidade nas escolas, na medida em que podem 
contribuir para um maior sucesso educativo. Foi isto que se pretendeu equacionar neste estudo. 
 
3. A World Wide Web  

Actualmente, a WWW é considerada como um meio capaz de desenvolver as capacidades 
humanas, permitindo ampliar os horizontes intelectuais, afectivos e outros. É um sistema onde se tem, 
nomeadamente, acesso a artigos conectados uns aos outros através de links, que levam o utilizador a ficar 
cada vez mais curioso e a procurar informações que são da sua área ou de outras. Para além disto, esta 
ferramenta constitui um meio de partilha de saberes que modifica a pessoa e a sua forma de se socializar, 
independentemente do limite das fronteiras e da corporalidade geográfica. Em suma, poder-se-á afirmar 
que “a civilização está a emigrar para um novo universo”, onde “documentos, pessoas, negócios, 
comunicações, etc., estão a transportar-se para um «espaço novo» onde parece haver espaço para 
tudo…” (Benedito, 2003:16-17). 

 Comenta-se seguidamente, algumas implicações deste meio de acesso à informação e 
comunicação ao nível do ensino e aprendizagem da Matemática. 
 
3.1. A WWW no ensino e aprendizagem da matemática 

A Web - face mais visível das novas tecnologias - coloca à disposição de todos uma panóplia 
muito variada de informação e possibilidades de interacção sobre os mais variados assuntos, muitos dos 
quais com relevância para o ensino e a aprendizagem da Matemática (Ponte & Oliveira, 2000). 
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“Durante algum tempo, encaradas como concorrentes desleais da escola, as novas 
tecnologias, e muito especialmente a Internet, são cada vez mais aliados preciosos. A 
variedade de recursos aqui disponíveis pode ser aproveitada pelo professor de 
Matemática de muitas formas – tantas quantas o seu engenho permitir – não esquecendo 
que aqueles que mais ganharão com isso são os que neste momento já a utilizam com 
muito entusiasmo: os alunos” (id:5). 

À “distância de um clique” encontram-se, na Web, muitos sites, nacionais e estrangeiros, com 
interesse e pertinência para o ensino da Matemática. Alguns deles dão a conhecer aspectos interessantes 
da Matemática, incluindo problemas recentes que têm sido investigados ou aspectos da história e das 
aplicações desta ciência. Na sua maioria, este tipo de sites dão a possibilidade de interacção, assim como 
uma secção com ligações (links) que permitem explorar materiais semelhantes ou relacionados com a 
Matemática (id). 

Ponte et al. (2002) referem que “o eixo do trabalho com as novas tecnologias na escola situa-se 
presentemente no uso da Internet, nas suas múltiplas vertentes: como instrumento de consulta, de 
discussão, de trabalho colaborativo e de produção de materiais de interesse para a comunidade” (s/p). 

Segundo Bentes (s/d) a Internet, e a Web em particular, pode ser uma ‘ferramenta’ para 
flexibilizar, enriquecer e mudar o perfil da disciplina de Matemática e permitir atingir os seus objectivos 
de forma mais eficaz ao facilitar o contacto entre a comunidade e a Escola (indústria, investigadores 
académicos e alunos) uma vez que permite: 

 -realizar pesquisas de informação com um objectivo determinado; 
 -utilizar e importar programas interactivos; 
 -produzir e publicar as suas próprias conclusões em formato multi/hipermedia; 
 -dialogar e participar em comunidades virtuais específicas, nomeadamente centradas na 

problemática da resolução de problemas de matemática. 
Ainda para Bentes (s/d), o uso da Web contribuirá para modificar o ambiente de trabalho nas 

escolas, podendo este evoluir mais facilmente para que, sob a tutela do(s) professor(es), se estabeleçam, 
em situação de sala de aula, grupos de aprendizagem onde os media serão utilizados para apoiar o 
processo de aprendizagem e as suas diferentes etapas. 

 Segundo Ponte et al. (2003) a Internet, nomeadamente a Web, “pode ser vista como uma 
«metaferramenta»” (s/p) onde é possível encontrar: informação sobre novos estudos desenvolvidos no 
âmbito da matemática e na educação matemática; software para ajudar o professor na planificação das 
suas actividades ou até mesmo para usar durante o acto educativo; exemplos de tarefas para aplicar nas 
aulas; descrição de experiências; notícias variadas nomeadamente sobre determinados eventos com 
interesse para esta disciplina; etc. Para além disto, a Internet permite a divulgação de produções próprias, 
através de texto, imagens, vídeo, pequenos programas (applets) ou ainda a partir de documentos 
hipertexto. É possível, ainda, comunicar na Internet de modo síncrono e/ou assíncrono, constituindo-se, 
assim, “uma ferramenta de grande utilidade para o trabalho colaborativo, facilitando e estimulando as 
interacções entre as pessoas, representando, deste modo, um suporte de desenvolvimento humano nas 
dimensões pessoal, social, cultural, lúdica, cívica e profissional” (s/p). Em suma, Ponte et al. (id) 
consideram que a Internet “constitui um instrumento de trabalho essencial no mundo de hoje, razão pela 
qual desempenha um papel cada vez mais importante na educação” (s/p). 

Também Miskulin et al. (cit. in Barbosa, 2005) salientam que é necessário reflectir sobre os 
processos de ensinar matemática, procurando adequá-los às exigências da sociedade informatizada, 
criando ambientes de aprendizagem que prevejam o recurso da Internet e da Web, de modo a 
proporcionar propostas pedagógicas enriquecedoras e actualizadas. Segundo estes autores, a Matemática 
não pode ser mediada por modelos obsoletos, incapazes de contribuir significativamente para o 
desenvolvimento e a transformação do indivíduo, mas por metodologias eficazes e de qualidade nas quais 
os sujeitos em formação podem experimentar novos processos educacionais, dotados de sentido e 
relacionados com a integração na sociedade. Estes autores reforçam que “o saber matemático tem de ser 
vivenciado no contexto tecnológico, se tal não acontecer, infere-se que a exploração, pelos alunos, das 
possibilidades inerentes ao desenvolvimento científico e tecnológico que perpassam a sociedade estará 
cada vez mais restrita” (75). 

Assim, tendo em consideração o que atrás se referiu, cabe ao professor encontrar os modelos 
viáveis, as questões pertinentes e as respostas plausíveis para que se proceda a uma verdadeira integração 
desta ferramenta no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática (Bentes, s/d; Barra, 
2004; Sánchez & Espinosa, 2004). 
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4. Área curricular não disciplinar - Estudo Acompanhado 
De acordo com dados revelados pelo Ministério de Educação, nos 2.º e 3.º ciclos tem-se assistido a 

elevadas taxas de insucesso e de abandono escolar, que têm tido como consequência a exclusão escolar e 
social (Abrantes et al., 2002).  

A revisão da literatura no âmbito da problemática do insucesso escolar permite constatar que, os 
alunos que não apresentam bons hábitos e métodos de estudo, facilmente se desmotivam perante a 
resolução de certas propostas de trabalho, não alcançando, por isso, os resultados esperados. 
Consequentemente, assiste-se a uma grande desmotivação, por parte dos alunos, resultando, em alguns 
casos, insucesso e, por esse motivo, conforme se referiu anteriormente, o abandono escolar. 

Nestas últimas décadas, várias investigações têm vindo a corroborar o facto de que os alunos que 
não apresentam bons hábitos de estudo raramente conseguem alcançar bons resultados escolares. Por 
exemplo, nos estudos conduzidos por Weinstein & Mayer (1986) e Silva & Sá (1993), referidos por 
Vasconcelos (2003), os primeiros investigadores concluíram que o sucesso educativo é muito mais 
frequente entre estudantes que possuem melhores estratégias e métodos de trabalho, enquanto os 
segundos “apontam as competências de estudo como promotoras de melhor desempenho entre aqueles 
que possuem iguais capacidades”, isto é, alunos com capacidades cognitivas semelhantes podem alcançar 
diferentes níveis de sucesso escolar consoante os processos de aprendizagem que utilizam (Vasconcelos, 
2003:7).  

Assim, com a finalidade de colmatar estas e outras lacunas que se faziam sentir ao nível do Ensino 
Básico, o Ministério da Educação apresentou uma proposta de reorganização curricular. Um dos 
objectivos perseguidos por esta proposta era o de assegurar a formação integral dos alunos sendo, para tal, 
necessário que a escola se assumisse como um espaço privilegiado de educação para a cidadania, devendo 
integrar e articular, na sua oferta curricular, experiências de aprendizagem diversificadas, nomeadamente 
actividades de apoio ao estudo. Neste sentido, foi criado um conjunto de (novas) áreas curriculares não 
disciplinares, de entre as quais o Estudo Acompanhado (EA) (Ministério da Educação, 2001). 

 A criação do EA, segundo Abrantes et al. (2002), procurou responder a uma das deficiências 
crónicas do sistema educativo português: planos de estudo baseados quase exclusivamente em sequências 
de aulas, sobretudo a partir do 2.º Ciclo, altura em que os alunos passam a ter um grande número de 
professores e um leque variado de disciplinas. 

 Já em 2001, Cosme & Trindade eram da mesma opinião, tendo alertado para o facto de que, 
principalmente no 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, a oferta curricular, o regime de pluridocência, bem 
como o próprio historial destes ciclos justificaram a introdução das áreas curriculares não disciplinares, 
como é o caso do EA, nos planos curriculares destes ciclos de ensino. 

Conforme se tem enfatizado, a importância de introduzir esta área no currículo do Ensino Básico 
ficou a dever-se a um conjunto de necessidades diagnosticadas, nomeadamente: à necessidade de se 
incutir melhores hábitos/métodos de trabalho; à de ensinar os alunos a aprender a aprender; à 
necessidade de se organizar contextos educativos interessados em estimular aprendizagens significativas 
e, também, à necessidade de se avaliar o processo de ensino e aprendizagem não só em função dos 
resultados mas também em função da qualidade dos processos usados pelos alunos (Novak & Gowin, 
1999; Cosme & Trindade, 2001; Vasconcelos, 2003). 

Em 2001, o Ministério da Educação, através do Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, introduziu, 
assim, uma nova organização curricular para todos os ciclos do ensino básico, integrando, na matriz 
curricular, três áreas não disciplinares, de entre as quais o “Estudo Acompanhado” (Abrantes, 2001). Este 
novo desenho curricular entrou em vigor, no 3.º Ciclo, no ano lectivo de 2002/2003. 

 Segundo o artigo 5.º deste diploma, o EA visa “a aquisição de competências que permitam a 
apropriação pelos alunos de métodos de estudo e trabalho e proporcionem o desenvolvimento de atitudes 
e de capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização de aprendizagens” 
(id:18). 

 A designação adoptada pelo referido Decreto-Lei de área curricular não disciplinar procura 
enfatizar, segundo Abrantes et al. (2002), que o EA foi criado com o intuito de fazer parte integrante do 
currículo obrigatório para todos os alunos, mas não se trata de mais uma “disciplina” a juntar às restantes, 
dado que não parte da definição prévia de um programa ou de um conjunto de temas, conhecimentos e 
métodos específicos, característicos de uma disciplina ou de um grupo de disciplinas. Assim, ainda de 
acordo com estes autores, o EA deve assumir uma natureza transversal e integradora: transversal porque 
deve atravessar todas as disciplinas e áreas do currículo e integradora porque se constituiu como espaço 
de integração de saberes. 

 De acordo com o que vem referido no Decreto-Lei supracitado, o trabalho desenvolvido em EA 
deverá ser desenvolvido em articulação entre si e com aquilo que se faz nas demais áreas do currículo, 
pelo que deve constar de forma explícita, no Projecto Curricular de Turma (PCT). 
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Ao nível do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, esta área curricular pretende criar melhores 
condições para o desenvolvimento de competências relacionadas com o estudo, o envolvimento em 
projectos interdisciplinares, etc., por forma a desenvolver um maior grau de autonomia e responsabilidade 
nos alunos (Abrantes et al., 2002). 

Para tal, o EA deverá promover, juntos dos discentes, hábitos, métodos de trabalho e organização 
pessoal. Assim, dever-se-á ensinar a consultar diversas fontes de informação (livros, Internet, …), a 
elaborar sínteses ou trabalhos originais, a estudar sozinho ou em pequeno grupo. Para além disto, o EA 
deverá ser o local propício às aprendizagens relativas ao uso das tecnologias da informação e 
comunicação em articulação com a sua utilização nas diversas disciplinas do currículo (Cosme & 
Trindade, 2001; Abrantes et al., 2002; Vasconcelos, 2003). 

Do exposto, infere-se que o EA não pode ser encarado como mais uma disciplina a acrescentar às 
que já existiam, mas sim uma área que atravessa e se desenvolve em concordância com o que se faz nas 
demais áreas do currículo. Visto segundo esta perspectiva, professores e alunos têm total “liberdade” de 
actuação, no sentido de se poderem diferenciar práticas lectivas de acordo com as diferenças entre os 
alunos, a sua capacidade cognitiva, o seu grau de autonomia, e evolução (id). 

 
5. O estudo 
5.1. Metodologia 

Tendo em conta as finalidades e os objectivos perseguidos por esta investigação, privilegiou-se 
uma metodologia baseada no estudo de caso (Yin, 1980), com algumas ligações à investigação-acção. 

No que concerne à recolha e tratamento de dados, optou-se por um paradigma misto, qualitativo e 
quantitativo. 

Escolheu-se o estudo de caso porque, segundo Pardal & Correia (1995), esta metodologia de 
investigação corresponde a um modelo de análise intensiva de uma situação particular (caso). Tal modelo, 
flexível no recurso a técnicas, permite a recolha de informação diversificada a respeito da situação em 
análise, viabilizando o seu conhecimento e caracterização. Para Merriam (1988), “o estudo de caso 
consiste na observação detalhada de um contexto… de um acontecimento específico” (Bogdan & Biklen, 
1994:89). 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), num estudo de caso o investigador pode centrar o foco 
do seu estudo numa organização particular, como uma escola ou até mesmo um local específico – a sala 
de aula. Foi o que aconteceu neste caso, conforme se descreve seguidamente. 

As ligações deste estudo com a investigação-acção ficam a dever-se, por um lado, ao facto do 
professor ser o próprio investigador; como refere Arends (1995) “quando os professores se envolvem 
numa investigação na sala de aula, esta adquire normalmente a designação de investigação-acção” 
(525). Este autor refere também que a investigação-acção consiste num processo de aquisição de 
informação e conhecimento para ser posto ao serviço do próprio professor/investigador que o realiza, com 
o objectivo de contribuir para uma melhoria do ensino e dos ambientes de aprendizagem na sala de aula.  

Para Bogden & Bicklen (1994) a “investigação-acção consiste na recolha de informações 
sistemáticas com o objectivo de promover mudanças sociais. Os seus participantes reúnem dados (...) 
com o objectivo de apresentarem recomendações tendentes à mudança” (292). 

No que concerne à recolha e tratamento de dados, conforme já se referiu, optou-se por um 
paradigma misto qualitativo e quantitativo numa lógica de complementaridade tal como aconteceu 
noutros estudos, por exemplo Cabrita, 1998 e Silva, 2005. 

Segundo Rongére (1975) in Pardal & Correia (1995) as abordagens quantitativas e as qualitativas 
não se anulam nem se opõem; pelo contrário, são, de facto, complementares. Todavia, estas duas 
abordagens analisam realidades segundo diferentes perspectivas.  

Os mesmos autores afirmam que a abordagem qualitativa privilegia, na análise, o caso singular e 
operações que não impliquem quantificação e medida, enquanto a quantitativa detecta causas de 
diferenças ou semelhanças nos objectos de estudo, viabilizando sugestões de explicação. 
 
5.2. Principais Intervenientes 

Conforme já se referiu anteriormente, a parte empírica do estudo decorreu numa Escola E.B. 2,3 da 
região centro, mais propriamente no distrito de Aveiro, durante o 3.º período do ano lectivo 2004/05.  

Os principais intervenientes foram: i) a investigadora que era igualmente professora de Matemática 
da turma onde se aplicou o estudo; ii) os «teclanaweb»

1
 - 18 adolescentes pertencentes a uma turma do 9.º 

ano de escolaridade, de idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Estes alunos apresentavam as 
disparidades frequentes, nomeadamente ao nível das diferenças de preparação e competências 
desenvolvidas em anos anteriores, em relação ao interesse e apetência pela matemática e também 

                                                            
1 Nickname escolhido pelos alunos para se distinguirem das outras turmas da Escola. 



V Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 

452 

diferenças na origem social e correspondente ambiente familiar. Para além disto, convém salientar que a 
turma integrava um aluno repetente com NEE e 6 alunos com grandes dificuldades de aprendizagem, para 
os quais o Conselho de Turma definiu condições especiais de avaliação; iii) a professora de EA que era 
igualmente professora de Língua Portuguesa dos «teclanaweb». 

 
Seguidamente, procede-se à descrição das diferentes etapas da fase empírica do estudo, que 

suportou um estudo piloto aplicado em duas fases. 
 

5.3. Design investigativo 
Na tentativa de proporcionar aos alunos um conjunto de aulas não convencionais, isto é, onde não 

se recorresse exclusivamente ao papel e lápis, decidiu-se fazer a abordagem da unidade didáctica – 
“Proporcionalidade inversa. Representações gráficas” – com recurso a sites disponíveis na Web. 

Assim, numa primeira fase, iniciou-se um processo de pesquisa na Web de modo a procurar 
material que pudesse servir de apoio à leccionação dos conteúdos relativos à referida unidade 
programática. Após uma apurada análise dos recursos oferecidos pela Web, planeou-se um conjunto de 
tarefas, com recurso a sites devidamente referenciados.  

Posteriormente, analisaram-se as condições oferecidas pela Escola, onde se realizou a experiência, 
e propôs-se a uma professora de uma turma do 9.º ano de escolaridade (também pertencente à 
investigadora/professora) responsável pelas sessões da área curricular não disciplinar Estudo 
Acompanhado, que aderisse ao projecto a desenvolver. Esta professora, que era igualmente docente da 
disciplina de Língua Portuguesa da turma que se escolheu para amostra, aceitou o desafio e, para além 
disto, permitiu que, durante algum tempo, se fizesse uma troca no horário da turma. Essa troca permitiu 
que a investigadora/professora dinamizasse a maior parte das sessões de EA.  

Reunidas as condições necessárias, colocou-se em prática o estudo do qual se resumem as 
principais etapas no esquema seguinte (figura 1).  

Conforme se verifica a partir do esquema, iniciou-se a experiência com um estudo piloto, realizado 
em duas fases. A 1ª destas, aconteceu no 1.º período do ano lectivo 2004/2005 e permitiu testar, numa 
turma do 8.º ano de escolaridade composta por 18 sujeitos, uma tarefa com recurso à Web, no âmbito da 
história das funções, em sessões de EA e numa de Matemática. Para além desta, testou-se a 
adequabilidade dos instrumentos de investigação, a saber: Diário de Bordo (ao cargo da 
professora/investigadora), Questionário de Opinião (preenchido pelos alunos no final das sessões de EA) 
e Grelha de Observação (completada pela professora de EA que conduzia as sessões). A 2ª fase do estudo 
piloto iniciou-se no 2.º período e prolongou-se até ao 3.º período, do referido ano lectivo. Esta etapa 
permitiu testar, em sessões de Matemática e em sessões de EA, as tarefas que foram aplicadas no estudo 
propriamente dito. As tarefas aplicadas nas sessões de EA sofreram alterações devidas aos resultados da 
1ª fase, trabalhando-se, desta vez, numa lógica de WebQuest. Para além dos instrumentos de recolha de 
dados usados na 1ª fase, foi possível aferir a adequabilidade e a eficácia do Questionário Inicial e Final 
preenchidos pelos alunos, respectivamente, no início e no final do estudo, em sessões de EA.  

Reformulados os instrumentos de investigação, entrou-se então no estudo propriamente dito que 
também se realizou em aulas de Matemática e complementou-se com o apoio das sessões de Estudo 
Acompanhado. Nesta fase, trabalhou-se com um grupo de 18 sujeitos do 9.º ano, dos quais dos quais 1 
tinha NEE e 6 eram alvo de CEA e, portanto, apenas 11 alunos eram avaliados segundo as normas gerais 
definidas pelo Ministério da Educação. 
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Figura 9 – Design Investigativo 
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Assim, numa 1ª etapa do estudo, na aula de Matemática do dia 15 de Março de 2005, foi proposta 
uma tarefa aos sujeitos, que os mesmos teriam de desenvolver durante o período de férias da Páscoa, no 
âmbito da história da Matemática, à qual se deu o nome de «Newton e a maçã», tal como se pode ver no 
quadro que se segue. Para realizarem esta tarefa, os alunos usaram a Web para pesquisarem e recolher a 
informação necessária. 

Na 2ª etapa, na primeira aula de Matemática do terceiro período, do dia 4 de Abril, realizou-se a 1ª 
série-Mat. Nesta sessão, aplicou-se um “pré-teste” cujo objectivo foi o de diagnosticar o nível de 
conhecimentos dos alunos em relação à unidade “Proporcionalidade inversa. Representações Gráficas.” 
Serviria ainda para se avaliar a evolução ocorrida no pós-teste. 

Posteriormente, na 2ª série-Mat, nas aulas de 5 e 11 de Abril, fizeram-se revisões da unidade 
didáctica “Funções” do 8º ano, tendo-se fornecido aos alunos uma ficha de trabalho em suporte papel e 
digital (através de uma disquete). Esta ficha, em formato digital, continha um conjunto de hiperligações 
que davam acesso a sites da Web, previamente seleccionados, onde os alunos podiam recolher 
informação necessária à resolução dos mesmos. Nos dias 12, 18 e 26 de Abril e 2 e 3 de Maio, 
abordaram-se os conteúdos referentes à unidade programática “Proporcionalidade inversa. 
Representações gráficas”. Os alunos começaram por realizar, com recurso à Web, uma tarefa à qual se 
deu o nome de “Rectângulos com a mesma área”. Esta tarefa teve como finalidade introduzir o estudo da 
unidade referida. Nos restantes dias desta série, os alunos resolveram exercícios e problemas usando, 
sempre que oportuno, materiais manipuláveis e a calculadora. Apesar de se ter programado o uso da Web 
nestas aulas, não foi possível recorrer a este serviço devido a falhas na ligação à Internet.  

A 4ª série-Mat foi destinada à resolução do teste, na modalidade de pós-teste.  
Em paralelo, realizaram-se as sessões de Estudo Acompanhado. Na 1ª série-EA, os alunos 

responderam ao Questionário Inicial. Seguiram-se as sessões dos dias 15 e 22 de Abril, nas quais os 
sujeitos realizaram uma tarefa adaptada aos moldes de uma WebQuest, intitulada “Marciano”

2, no âmbito 
da unidade programática “Proporcionalidade inversa. Representações gráficas”. 

 
Figura 2 – Imagem da primeira parte da ‘WebQuest - Marciano’ 

Na 3ª série-EA que decorreu nos dias 29 de Abril e 6 de Maio, indo ao encontro do preconizado no 
Currículo Nacional da disciplina de Matemática

3
, propôs-se uma tarefa no âmbito da unidade supracitada, 

cuja estrutura seguiu os moldes de uma WebQuest, mas desta vez de carácter interdisciplinar, à qual se 
deu o nome de “Protocolo de Kyoto”

4
. 

                                                            
2 Aquando da realização da experiência não foi possível, por razões técnico/logísticas, colocar esta “WebQuest” online. 

Actualmente, pode consultar-se em http://webquestmat.blogspot.com/. 
3 “É importante sublinhar que, na escola básica e em qualquer dos ciclos, a Matemática não pode e não deve ser trabalhada de 

forma isolada, nem isso está na sua natureza. Pelos instrumentos que proporciona e pelos seus aspectos específicos relativos ao 
raciocínio, à organização, à comunicação e à resolução de problemas, a matemática constitui uma área de saber plena de 
potencialidades para a realização de projectos transdisciplinares e de actividades interdisciplinares dos mais diversos tipos” 
(s/d), In Competências da Matemática para o Ensino Básico - capturado em http://www.dgidc.min-
edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/Matematica.pdf 

4 Na altura da realização da experiência, por razões técnico/logísticas, não foi possível disponibilizar esta tarefa online. Actualmente 
encontra-se disponível em http://webquestinterdisciplinar.blogspot.com/. 
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Figura 3 – Imagem da primeira parte da ‘WebQuest – Protocolo de Kyoto’ 

 
Por último, na 4ª série-EA, a 3 de Junho aplicou-se o Questionário Final. 
A experiência viria a culminar com uma entrevista à professora de EA que aplicou os 

Questionários - Inicial e Final - e acompanhou as sessões, desta área curricular, dinamizadas pela 
professora/investigadora. 
 
6. Principais conclusões 

Não obstante as limitações deste estudo, designadamente más condições técnico/logísticas, pouco 
tempo para implementar as tarefas e outros contratempos, a análise feita à informação recolhida, a partir 
dos diferentes instrumentos de investigação, assim como às próprias produções dos alunos, ao longo da 
fase empírica, permitiu sintetizar algumas conclusões: 
• Desenvolvimento de competências de pesquisa na Web e tratamento de informação em grupo 

Sobre este ponto, e tendo em conta a informação recolhida e analisada, pode-se afirmar que se 
notou, ao longo das sessões, que os alunos, em grupo, evidenciaram ser capazes de pesquisar, seleccionar 
e tratar a informação necessária à execução das diferentes tarefas, que lhes foram sendo propostas. A este 
propósito, saliente-se que se notou uma grande evolução, por exemplo, em relação aos primeiros 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos, durante o período de férias da Páscoa, para aqueles que os mesmos 
realizaram no âmbito da segunda “WebQuest”. Nestes, os alunos evidenciaram terem sido capazes de 
seleccionar e tratar a informação necessária de forma mais eficaz, tendo, por esse motivo, apresentado 
trabalhos muito mais atractivos e interessantes.  

Também, a partir da análise dos registos em vídeo, foi possível confirmar o elevado nível de 
cooperação quer intra quer inter-grupos, dado que, em determinadas ocasiões, eram os próprios alunos a 
esclarecer as dúvidas dos colegas e a explicar o modo de funcionamento de alguns applets existentes nos 
sites referenciados na secção de recursos das “WebQuest”. 

Em suma, o material recolhido ao longo da fase empírica revelou, inequivocamente, que os alunos 
desenvolveram várias competências, nomeadamente de pesquisa na Web e tratamento de informação em 
grupo.  
• Desenvolvimento de competências de formulação e resolução de tarefas envolvendo a 

proporcionalidade inversa 
Relativamente a este tipo de competências, a análise feita aos trabalhos que os alunos 

desenvolveram em grupo, a propósito da primeira “WebQuest”, e individualmente, no Teste (versões pré 
e pós), aponta para o facto de que os mesmos evoluíram na capacidade de responder correctamente às 
questões sobre proporcionalidade inversa. Evidencia, também, que os discentes foram capazes de 
formular (embora por vezes com pouca criatividade) e resolver com correcção os problemas que 
envolviam grandezas inversamente proporcionais. 
• Desenvolvimento de competências de comunicação (em) matemática 

Ao longo das sessões da fase empírica procurou-se envolver ao máximo os alunos na construção 
do seu conhecimento. Para tal incentivaram-se os alunos a comunicar, de forma clara e coerente, o seu 
pensamento matemático aos seus pares e à professora (NCTM, 1998). Neste sentido, notou-se uma 
crescente autonomia nos alunos, face à exploração dos recursos oferecidos nos sites, assim como na 
comunicação das suas ideias matemáticas, uma vez que, a certa altura, eram os próprios alunos que: 
esclareciam as dúvidas que surgiam, quer no próprio grupo quer no grupo turma; explicavam como 
deveriam ser exploradas certas aplicações existentes em determinados sites; alertavam para pormenores 
importantes dessas aplicações; explicavam o significado matemático de certas representações gráficas; 
etc. 
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As próprias produções dos alunos apontam para o facto de uma evolução bastante positiva na sua 
forma de comunicar e expressar as suas ideias matemáticas.  

Deste modo, pode afirmar-se que os alunos, no final da experiência, tornaram-se mais competentes 
na comunicação das suas ideias matemáticas quer oralmente quer por escrito. 
• Desenvolvimento de uma visão mais positiva e correcta da Matemática 

Relativamente a este tópico, a análise dos resultados recolhidos a partir dos diversos instrumentos 
de investigação, nomeadamente através das respostas dos alunos ao Questionário Final (QF) permitiu 
constatar, por exemplo, que: 

- no final da experiência, a maioria dos alunos considerou que a principal finalidade da 
Matemática é a de desenvolver o raciocínio. Tal poderá ser explicado devido ao facto de se 
terem proposto, durante a fase empírica, tarefas cognitivamente exigentes e que desenvolvem o 
raciocínio; 
- provavelmente, devido aos trabalhos que os alunos realizaram no âmbito da história da 
matemática, a maioria dos discentes, no final da experiência, disse discordar (parcial ou 
totalmente) com o facto de que em “matemática, está tudo criado, nada se cria de novo”; 
- relativamente às conexões que se podem estabelecer, registou-se uma evolução bastante 
significativa nas opiniões dos alunos, revelando, no final da experiência, que os mesmos ficaram 
muito mais conscientes das conexões intra-matemáticas e mesmo das que se podem estabelecer 
com outras ciências e com o dia-a-dia. Tal poderá explicar-se atendendo ao facto das tarefas 
realizadas pelos discentes preverem fortemente essas conexões; 

 - a totalidade dos alunos manifestou acordo total em relação às afirmações: «os serviços 
 oferecidos pela Internet, nomeadamente a WWW, são um meio importante para auxiliar 
 o estudo da Matemática», «a utilização de diferentes fontes de informação é importante 
 para se perceber melhor a matéria».  

- todos os sujeitos discordaram com a afirmação: «a Matemática não se presta à utilização da 
Internet». 

 Para além disto, detectou-se também, no final da experiência, que os alunos já não estavam tão 
certos de que a Matemática se pudesse ensinar de forma mais interessante. 
• Desenvolvimento de uma visão mais positiva e correcta do Estudo Acompanhado 

A partir da análise das respostas dos alunos ao Questionário de Opinião (QO) que era aplicado no 
final das sessões de EA da fase empírica, constatou-se que todos os discentes acharam estas sessões e as 
tarefas nelas propostas muito interessantes e pertinentes por vários motivos, nomeadamente por terem 
tido a possibilidade de trabalhar em grupo e de usar a Web para auxiliar a sua aprendizagem. A este 
propósito destaca-se algumas respostas dadas pelos discentes no QO e que permitem, de certo modo, 
corroborar estas ideias: “é uma aula diferente, passou-se bem e é uma maneira de aprendermos mais e de 
forma diferente, ou seja, temos de ser nós a pesquisar e procurar para resolvermos as fichas que nos 
dão. Acho que é uma maneira de nos empenharmos mais no nosso trabalho”; “eu gostei porque é uma 
aula diferente e interactiva. É uma nova forma de aprendermos algumas coisas diferentes na Internet. O 
ambiente é diferente e mais interessante”; “as tarefas permitem ocupar melhor a aula de “Estudo 
Acompanhado” de uma forma diferente e ajudar a aprender mais”; “porque é uma maneira melhor de 
aprender, porque se calhar se tivéssemos feito este estudo sem net não aprendíamos tanto e não era tão 
divertido”; “porque aprendemos coisas giras e diferentes sobre a Matemática e outras disciplinas”.  

Através da entrevista que se fez, no final da experiência, à professora de EA que acompanhou as 
sessões realizadas nesta área curricular, foi possível apurar que a docente considerou que as tarefas 
serviram para reforçar a ideia de parceria entre a Matemática e o EA, as “WebQuest” foram uma mais-
valia para aprendizagem dos alunos, dado que permitiram um processo de ensino menos centrado no 
professor e, portanto, menos monótono para os discentes. Para além disto, notou também nos alunos, 
incluindo “os mais desinteressados”, uma maior motivação para a aprendizagem, provavelmente, por 
estarem a usar a Web. Nas palavras da docente – «Parecia que a aprendizagem não lhes era tão penosa». 

Assim, a análise dos resultados recolhidos pelos diferentes instrumentos de investigação, permitiu 
concluir que os alunos reconheceram que a experiência foi gratificante, motivadora e que a Web é um 
importante meio de acesso à informação sendo, por isso, uma mais-valia para o ensino e aprendizagem da 
Matemática e de outras disciplinas. Para além disto, no que diz respeito aos trabalhos de parceria entre o 
EA e a Matemática, os alunos consideraram que a realização de tais tarefas é importante, uma vez que as 
mesmas promovem o trabalho cooperativo, a partilha de saberes, permitindo, assim, alargar os 
conhecimentos em diferentes áreas do saber, de modo a contribuir para uma aprendizagem mais 
significativa. 

Por outro lado, este estudo parece ter mostrado que tem de haver mudanças significativas, quer do 
papel a desempenhar pelo professor de EA, quer em relação às tarefas, que no seu âmbito, se propõem aos 
alunos. Para que se possa criar uma maior empatia junto dos discentes é necessário inovar, apostando em 
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tarefas que desafiem os mesmos a aprender a aprender. Neste estudo, foi possível comprovar que as 
“WebQuest” parecem ter tido um forte impacto, quer ao nível da motivação, quer ao nível das 
competências de natureza transversal que se podem promover nos alunos, durante as sessões de EA. 

A juntar a isto, este estudo veio igualmente demonstrar que é possível promover aprendizagens 
mais desafiantes, motivadoras e significativas, quando duas áreas curriculares se envolvem em trabalhos 
conjuntos. Não teria sido possível levar a cabo esta experiência se não se tivessem estabelecido parcerias 
entre a Matemática e o EA para aprofundar determinadas temáticas e, assim, contribuir para uma 
aprendizagem que se acredita ter sido mais sólida para os alunos que integraram a amostra e que 
terminavam a sua escolaridade obrigatória. 

Os resultados deste estudo apontam também para o facto de ser possível rentabilizar as sessões de 
Estudo Acompanhado, promovendo actividades que pressupõem não só a integração das TIC mas 
também o ensino e aprendizagem da matemática em consonância com outros saberes. 

Por último, no que concerne às implicações deste estudo, esta investigação permitiu concluir que, 
para o desenvolvimento de apetências e competências, transversais e específicas, nomeadamente 
tecnológicas e matemáticas: 

- a nível logístico, é fundamental que as escolas estejam equipadas com computadores ligados à 
Internet de banda larga, em locais acolhedores e de fácil acesso a toda a comunidade educativa; 

- a nível didáctico, é necessário uma adequada formação de todos os intervenientes directos no 
processo de ensino e aprendizagem da Matemática, em particular dos professores, quer inicialmente quer 
ao longo de toda a carreira docente, de modo a que se possa investir no uso sistemático das TIC, 
nomeadamente da Web que, conforme se concluiu neste estudo, é um meio promotor de aprendizagens 
mais criativas e com maior significado para os alunos que terminam a escolaridade obrigatória. Por outro 
lado, os resultados deste estudo apontam claramente para a necessidade de uma partilha constante de 
experiências e saberes entre os professores que compõem um Conselho de Turma. É necessário que os 
mesmos se envolvam na planificação de tarefas conjuntas, de parceria, para que dessa forma se possam 
rentabilizar as diversas áreas que compõem o currículo, como é o caso do Estudo Acompanhado, dado 
que esta área curricular não disciplinar, ao nível do terceiro ciclo, deve apoiar os alunos no que concerne 
a hábitos e métodos de trabalho, ou seja, ensinar-lhes o que fazer e como fazer para aprender. 

«Quanto maior for o sucesso da área de EA, menos necessária ela será. Nesta perspectiva, o 
actual investimento nesta área poderá representar também um investimento num futuro de maior 
qualidade para a educação escolar” (Vieira et al., 2004:55). 
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