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“A experiência constantemente molda o cérebro e, nesse sentido, 

o cérebro é moldado pela experiência.”  

Oliver Sacks 

 



 

RESUMO 

 

MORAIS, J. M. de. Neurociência cognitiva e ensino híbrido: investigando o modelo por rotações 

no ensino de matemática. 2019. 122 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia 

de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. 

 

 

A dificuldade que os alunos possuem em aprender Matemática é comprovada pelos 

resultados das avaliações externas, cujos índices são insatisfatórios. No que diz respeito à 

resolução de situações-problema, há acentuada dificuldade, o que torna um verdadeiro 

problema para os professores, que, cada vez mais, precisam buscar metodologias para 

amenizar tais dificuldades e favorecer a aprendizagem. O Ensino Híbrido tem se apresentado 

como uma metodologia que atende essa necessidade. Foi realizada uma investigação sobre 

as bases da Neurociência Cognitiva, que podem sustentar a metodologia de Ensino Híbrido 

no ensino de Matemática nos anos iniciais da Educação Básica. A proposta foi aplicada em 

um 5º ano do ensino fundamental, fazendo uso do modelo rotação por estações, envolvendo 

habilidades em situações-problema do campo aditivo, multiplicativo e raciocínio lógico. 

Participaram 29 alunos, com faixa etária entre 10 e 11 anos, de uma escola pública do interior 

do estado de São Paulo. Para a coleta de dados foram realizados testes matemáticos, antes e 

depois da aplicação. Também foi utilizada a observação participante e semiestruturada de 

quatro categorias de análise, referentes aos pilares do Ensino Híbrido. Essa pesquisa tem sua 

abordagem na metodologia Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), que consiste em uma 

investigação qualitativa. Os resultados encontrados foram satisfatórios e sugerem que os 

pilares do Ensino Híbrido possuem apoio teórico na Neurociência Cognitiva, de forma a 

poder indicá-los como possível meio que facilita a aprendizagem. Essas estratégias 

estimulam o desenvolvimento da memória de trabalho e das funções executivas, como 

atenção, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e tomada de decisões. 

 

Palavras-chave: Ensino Híbrido.Matemática. Neurociência Cognitiva. Situações-problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MORAIS, J. M. de. Cognitive neuroscience and blended learning: investigating the model by 

rotations in mathematics teaching. 2019. 122 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de 

Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. 

 

The difficulty that students have in learning Mathematics is confirmed by the results of 

external evaluations, whose indices are unsatisfactory. There is marked difficulty in the 

resolution of problem situations, which makes it a real problem for teachers, who 

increasingly need to seek methodologies to mitigate such difficulties and favor learning. 

Blended Learning has been presented as a methodology that meets this need. This study 

presents an investigation of the foundations of Cognitive Neuroscience, which can support 

the Blended Learning methodology in the teaching of Mathematics in the early years of 

Basic Education. The proposal was applied to 5th grade elementary students, using the 

station-rotation model, involving skills in addition, multiplication, and logical reasoning 

problem situations. Twenty-nine students aged between 10 and 11 years old from a public 

school in a city of the state of São Paulo participated in the study. Mathematical tests before 

and after the application were performed for data collection. Participant and semi-structured 

observation with four categories of analysis referring to the pillars of Blended Learning were 

also used. This study uses the Grounded Theory (DBT) methodology, which is a qualitative 

investigation. The results found were satisfactory and suggest that the pillars of Blended 

Learning are theoretically supported by Cognitive Neuroscience, so that they are indicated 

to facilitate learning. These strategies stimulate the development of working memory and 

executive functions, such as attention, cognitive flexibility, inhibitory control, and decision-

making. 

 

Key words: Blended Learning. Mathematics. Cognitive Neuroscience. Situations-problem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os dados das avaliações externas, referentes ao desempenho dos estudantes em 

Matemática, normalmente, apresentam resultados insatisfatórios, o que exige esforços para 

estudos aprofundados sobre quais metodologias são mais eficazes no ensino. 

Além de se pensar na melhor forma de ensinar, é preciso pensar em como as crianças 

aprendem. Estudiosos como Piaget e Vygotsky, entre outros, deixaram um legado teórico na 

Psicologia da Educação, que versam sobre o desenvolvimento cognitivo na estruturação da 

aprendizagem (PALANGANA, 2015). 

Da mesma forma, os estudos atuais da Neurociência Cognitiva permitem conhecer o 

funcionamento biológico da aprendizagem, trazendo contribuições de como o cérebro 

funciona durante esse processo. No entanto, a Neurociência Cognitiva não se trata de uma 

nova Pedagogia ou metodologia que traz passos para o ensino, mas, por meio de suas 

descobertas, é possível verificar se as propostas atuais de ensino contemplam o modo de 

aprender e assim elaborar estratégias de ensino mais adequadas (GUERRA, 2011). 

Diante disso, há a necessidade de se propor novas metodologias para o ensino de 

Matemática, assim como afirma Albino (2015), ao enfatizar que o aprendizado de 

matemática tem sido, por muito tempo, uma das maiores dificuldades para os educandos, 

sugerindo como causa as aulas expositivas e metódicas ministradas pelos professores. 

Enfatiza também a necessidade de os professores abandonarem essas aulas tradicionais e 

refletirem, com urgência, sobre novas práticas que facilitem o processo de aprendizagem, tal 

como as metodologias alternativas. 

Em razão disso, o presente estudo buscou verificar como a proposta do Ensino 

Híbrido, no ensino de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, assegura uma 

aprendizagem eficiente, contemplando o modo como a aprendizagem ocorre do ponto de 

vista neurocognitivo. Para isso, foram tomados como base os estudos da Neurociência 

Cognitiva.  

Destarte, coloca-se o seguinte problema: Quais são as bases da Neurociência 

Cognitiva que sustentam a metodologia de Ensino Híbrido no ensino de Matemática? 

O objetivo geral da pesquisa centra-se, então, em investigar se a aplicação de uma 

metodologia ativa de ensino, no caso, o Ensino Híbrido, apresenta fundamentação nas bases 

da Neurociência Cognitiva, no ensino de Matemática.  
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Coloca-se como objetivos específicos: a) aplicar a proposta do ensino híbrido 

(rotação por estações) numa classe do 5º ano do Ensino Fundamental, focando na resolução 

de situações-problema; b) reunir e examinar literatura específica da Neurociência e sua 

contribuição no entendimento do processo de aprendizagem; c) analisar a aplicação da 

proposta de Ensino Híbrido (rotação por estações), sob a óptica dos estudos da Neurociência 

Cognitiva. 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. A introdução faz uma apresentação 

geral do trabalho. O primeiro capítulo traz esclarecimentos sobre o que é a Neurociência 

Cognitiva, disserta sobre o funcionamento biológico da aprendizagem e sobre a relação entre 

a Neurociência Cognitiva e a sala de aula. 

O segundo capítulo apresenta a proposta do Ensino Híbrido, abordando como tem 

sido a experiência nas escolas norte-americanas, e como têm sido as implantações pioneiras 

em algumas escolas brasileiras. Aborda a importância das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) no ensino de matemática e traz resultados de alguns 

estudos realizados. E ainda é dedicado a apresentar o novo documento homologado em 2017 

pelo governo federal – a Base Nacional Curricular Comum –, apresentando sua estrutura e 

proposta para o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, expondo 

dados do desempenho das habilidades matemática dos alunos brasileiros e discutindo o 

trabalho com situações-problema no ensino da matemática. 

O terceiro capítulo apresenta o método que guiou a pesquisa e o percurso 

metodológico traçado. 

O quarto capítulo apresenta os resultados encontrados, a discussão, bem como o 

produto resultante da pesquisa e o quinto capítulo encerra com a conclusão desse estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O cérebro e a aprendizagem 

 

2.1.1 Neurociência cognitiva 

 

 Guerra (2011, p.3) define que “as Neurociências são Ciências Naturais, que 

descobrem os princípios da estrutura e do funcionamento neurais, proporcionando 

compreensão dos fenômenos observados”.  

Para Díaz (2014, p. 8), a Neurociências é a ciência do Sistema Nervoso Central 

(SNC), estudando-o a partir de subsídios de diversas disciplinas como: química, biologia, 

física, eletrofisiologia, genética, entre outras. 

Dessa forma, pode-se dizer que é o conjunto de disciplinas que possuem como 

objeto de pesquisa o sistema nervoso e sua relação com a aprendizagem e o comportamento. 

De acordo com Grossi, Lopes e Couto (2014), a Neurociência Cognitiva pode ser 

compreendida como a ciência que estuda as capacidades mentais mais complexas, como 

aprendizagem, memória e planejamento. 

Cosenza e Guerra (2011) definem que a aprendizagem é consequência de uma 

facilitação de passagem de informação ao longo das sinapses. A sinapse, por sua vez, é uma 

junção especializada onde uma parte do neurônio faz contato e se comunica com outro 

neurônio ou tipo celular (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). 

Já a memória, segundo Izquierdo (2011, p.9), significa “aquisição, formação, 

conservação e evocação de informações”, onde aquisição pode ser entendida como 

aprendizagem, uma vez que só se aprende o que foi gravado. 

Por sua vez, o planejamento é um processo cognitivo que integra as funções 

executivas, envolve habilidades que permitem a elaboração de uma meta e o cumprimento 

de uma tarefa. Malloy-Diniz et al. (2014) definem como a capacidade de estabelecer fases 

gradativas e instrumentos precisos para se atingir uma meta, por meio da delimitação de um 

objetivo específico. 

Notamos, por todas essas definições, que a Neurociência Cognitiva se preocupa 

com o estudo do sistema nervoso, que tem a função de processamento e integração de 

informações, sendo o SNC composto pelo encéfalo e medula espinhal, procura compreender 
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como ocorrem as capacidades mentais mais complexas envolvidas no processamento 

cognitivo. 

Sternberg (2010, p. 29) reitera que “a Neurociência Cognitiva é o campo de estudos 

que vincula o cérebro e outros aspectos do sistema nervoso ao processamento cognitivo e, 

em última análise, ao comportamento”. 

Para essa análise e estudo, os neurocientistas lançam mão de alguns instrumentos e 

métodos não invasivos, que permitem fornecer imagens do interior do corpo humano, 

conforme afirmam Flor e Carvalho (2011), sendo alguns deles descritos no quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 - Técnicas da neurociência e suas descrições 

TÉCNICA DESCRIÇÃO 

Ressonância 

magnética 

Usa uma série de imagens em função do tempo e possibilita o 

mapeamento das áreas de ativação cerebral. 

Computação 

evolucionária 

Conjunto de técnicas de busca e otimização que seguem as ideias da 

evolução natural das espécies, sendo suas duas principais técnicas: 

Algoritmos Genéticos e Programação Genética.  

Segmentação do 

cérebro 

Consiste na subdivisão de uma imagem em regiões distintas, levando-se 

em consideração duas propriedades básicas das imagens em tons de 

cinza: descontinuidade e similaridade. 

Estimulação 

magnética 

transcraniana 

É uma técnica que utiliza um aparelho capaz de criar um campo 

eletromagnético. Trata-se de uma forma de estimulação elétrica, sem o 

uso de eletrodos; também não há a necessidade de perfuração craniana. 

Micrografia 

eletrônica 

Pela esquerda mostra a junção neuromuscular, à direita mostra vesículas 

em processo de fusão com a membrana pré-sináptica. 

Psicofísica 

Tenta medir objetivamente o subjetivo por meio da Lei de Weber-

Fechner, que tenta descrever a magnitude de um estímulo físico e a 

intensidade com que é percebido pelo observador. 

Optogenética É uma técnica de investigação da genética que usa recursos ópticos. 

Métodos multiescalas 

São aplicados na Sinalização Neuronal. Permite a investigação das 

propriedades dos sistemas biológicos por meio da análise matemática, 

bem como a análise dos eventos físico-químicos em situações 

fisiológicas e patológicas, também facilita as experimentações sem a 

necessidade de usar cobaias. 

Fonte: Adaptado de FLOR; CARVALHO (2011) 

  



22 
 

Podemos acrescentar nesse quadro algumas outras técnicas, como tomografia por 

emissão de pósitrons (PET) e tomografia computadorizada (STERNBERG, 2010; MARTIN 

et al., 2017). 

Haasse e Ferreira (2010, p.5) afirmam que “o conhecimento das bases neurais do 

comportamento se enriqueceu nas últimas décadas pela introdução dos métodos não 

invasivos de neuroimagem funcional”. Os métodos e técnicas descritos aqui são apenas 

alguns dos modelos de técnicas e métodos, pois os neurocientistas estão em constante 

aprimoramento de seus estudos. 

 

2.1.2 Funcionamento do SNC e as bases neurais da cognição 

 

Guerra (2011) afirma que o conhecimento sobre o SN cresceu muito nos últimos 

anos, com mais ênfase sobre o cérebro, podendo-se afirmar que o salto em relação ao 

desenvolvimento das neurociências se deu principalmente no período de 1990 a 1999, 

conhecido como década do cérebro. 

O sistema nervoso central, como já dito anteriormente, é composto por encéfalo e 

medula espinhal. Bear; Connors e Paradiso (2017) resumem didaticamente como se 

organizam essas estruturas. O encéfalo localiza-se inteiramente no crânio, sendo dividido 

em três partes: cérebro, tronco encefálico e cerebelo, conforme notado na figura 1. 

 

Figura 1 − Imagem ilustrativa do Sistema Nervoso Central 

 
Fonte: AULA DE ANATOMIA (2017) 
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O cérebro é a porção mais rostral (anterior), que está mais próximo ao nariz e maior 

do encéfalo. É dividido em dois hemisférios: direito e esquerdo. O primeiro recebe sensações 

e controla o movimento do lado esquerdo do corpo. Do mesmo modo, o segundo está 

envolvido com as sensações e o movimento do lado direito do corpo. O cerebelo, apesar de 

ser menor que o cérebro, possui tantos neurônios quanto os dois hemisférios cerebrais, é 

basicamente um centro de controle dos movimentos e possui extensas conexões com o 

cérebro e a medula espinhal (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). 

 O tronco encefálico é um conjunto complexo de fibras e de neurônios que serve, em 

parte, para retransmitir informação do cérebro à medula espinhal, ao cerebelo, e vice-versa. 

A medula espinhal é envolta pela coluna vertebral óssea e está ligada ao tronco encefálico. 

Ela é o maior condutor de informação da pele, das articulações e dos músculos ao cérebro, 

e vice-versa (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). 

 Cipolla-Neto (2017, p. 84) afirma que “o sistema nervoso central é constituído por 

uma miríade de células, basicamente de dois tipos: neurônios e células gliais, sendo esses 

dois tipos igualmente importantes para a expressão adequada da função neural.” 

Os neurônios realizam conexões e trocam informações. Eles recebem informações de 

outros neurônios ou órgãos do sentido, transmitindo essas informações para outras células 

nervosas, ao passo que outros neurônios retransmitem essas informações para outras partes 

do corpo que fazem contato com o meio externo (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA 

DOS ESTADOS UNIDOS, 2007). 

A esse processo de junção especializada, onde uma parte do neurônio faz contato e se 

comunica com outro neurônio ou tipo celular, dá-se o nome de sinapse. A transferência de 

informação através da sinapse de um neurônio para outro é chamada de transmissão sináptica 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). As sinapses são de grande importância na 

cognição. 
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Figura 2 − Imagem ilustrativa de sinapse química 

 

Fonte: NEUROSCIENCE KNOWLEDGE (2017) 

  

Na transmissão sináptica há a liberação de neurotransmissores; os neurônios sempre 

utilizam mais de um neurotransmissor nas suas sinapses (MIOTTO; DE LUCIA; SCAFF, 

2017).  

Conforme nota-se na figura 2, os neurotransmissores estão sendo liberados pelo 

neurônio pré-sináptico. Essa transferência de informações é chamada de transmissão 

sináptica (BEARS; CONNORS; PARADISO, 2017). “A transmissão de sinal entre os 

neurônios ocorre quando os feixes terminais liberam um ou mais transmissores na sinapse. 

Esses neurotransmissores funcionam como mensageiros químicos para transmissão de 

informação pelo intervalo da sinapse aos dendritos receptores do próximo neurônio” (VON 

BOHLEN UND HALBACH; DERMIETZEL1, 2006 apud STERNBERG, 2010, p. 31). 

Sternberg (2010) ainda acrescenta que serotonina, dopamina, noradrenalina, 

acetilcolina, epinefrina e norepinefrina são alguns exemplos de neurotransmissores. 

Em resumo, Cosenza e Guerra (2011) asseguram que, analisando a aprendizagem 

pela óptica neurobiológica, esta diz respeito à consolidação das ligações entre as células 

 
1 VON BOHLEN UND HALBACH, O.; DERMIETZEL, R. Neurotransmitters and neuromodudators: 

handbook of receptors and biological effects. New York: Wiley, 2006. 
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nervosas. Nesse sentido, a aprendizagem também significa o resultado das modificações 

químicas no SN de cada indivíduo, necessitando, assim, de tempo e energia para se revelar. 

As funções executivas possuem um importante papel na aprendizagem, pois são elas 

que facilitam o funcionamento cognitivo. Dentre os diversos processos que elas 

desempenham no indivíduo, podemos citar, segundo Malloy-Diniz (2014), as habilidades 

que capacitam os indivíduos, tal como direcionar metas a comportamentos, avaliá-los quanto 

à sua eficácia, dar preferência a estratégias eficazes em detrimento das ineficazes, resolver 

problemas imediatos, de médio e longo prazo. 

Cosenza e Guerra (2011) relatam que não existe um consenso a respeito da definição 

de funções executivas, mas que elas possibilitam nossa interação com o mundo frente às 

mais diversas situações que encontramos. Também as definem como o conjunto de 

habilidades e capacidades que nos permitem executar as ações necessárias para atingir um 

objetivo. 

Diamond (2013) completa que as funções executivas são importantes para quase 

todos os aspectos da vida, sendo habilidades essenciais para a saúde mental e física, sucesso 

escolar e na vida, no desenvolvimento cognitivo, psicológico e social. 

Muitas evidências relacionam a execução das funções executivas à porção mais 

anterior do córtex pré-frontal, localizado no lobo frontal (COSENZA; GUERRA, 2011), 

como demonstrado na figura 3, onde o córtex pré-frontal é representado na cor amarela. 

 

Figura 3 − Córtex pré-frontal em amarelo 

 
Fonte: NEUROSCIENTIFICALLY CHALLENGED (2014) 
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Grossi, Lopes e Couto (2014) destacam que o córtex cerebral é responsável por 

funções mentais mais complexas e desenvolvidas, como memória, atenção, consciência, 

linguagem, percepção e pensamento; é o local do processamento neuronal. 

O córtex cerebral pode ser organizado de várias maneiras, uma mais didática seria 

em lobos, como mostra a figura 4. 

 

Figura 4 − Vista lateral dos lobos cerebrais 

 
Fonte: PINTO (2012) 

 

Na figura 4, nota-se de uma perspectiva lateral os lobos cerebrais. Acerca da função 

de cada um, pode-se explanar de modo sintético as definições postuladas por Grossi, Lopes 

e Couto (2014), em que definem ser o lobo frontal o responsável pelas funções cognitivas 

superiores e função motora, e o lobo temporal responsável por processar os estímulos 

auditivos e realizar associações de informações.  

Já o lobo parietal é constituído por duas subdivisões: a anterior, denominada córtex 

somatossensorial e a área posterior, sendo essa uma área secundária. A primeira é 

responsável por receber as sensações; a segunda, por sua vez, analisa, interpreta e integra as 

informações que recebe do córtex somatossensorial. O lobo occipital (ou visual) é 

responsável por processar os estímulos visuais (GROSSI; LOPES; COUTO, 2014). 
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O córtex cerebral também pode ser dividido em diferentes módulos, Sternberg (2010) 

coloca que esses módulos são conhecidos como áreas de Brodmann; no homem existem 52 

dessas áreas, que oferecem maneiras para se localizar as funções corticais. 

As áreas mais conhecidas dentro dessa classificação são: área de Broca – responsável 

basicamente pela produção da linguagem – e área de Wernicke, responsável pela 

compreensão da linguagem (DÍAZ, 2014). 

 

2.1.3 A neurociência e a sala de aula 

 

Os estudos da Neurociência Cognitiva procuram esclarecer como a aprendizagem 

ocorre no cérebro, compreendendo quais são as estruturas, os processos fundamentais e o 

funcionamento do cérebro humano. 

Tais estudos trouxeram para o campo da educação uma nova luz sob os aspectos 

neurobiológicos da aprendizagem, ampliando assim a possibilidade de compreender quais 

são os mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizagem, trazendo, portanto, possibilidades 

ao professor de repensar aspectos metodológicos didáticos. 

 Grossi, Lopes e Couto (2014) assentem que conhecer o funcionamento, 

possibilidades e limitações do SNC possibilita atender às necessidades do educador diante 

das dificuldades de aprendizagem, trazendo assim contribuições à prática pedagógica. 

Quanto às possibilidades de se compreender os mecanismos cerebrais envolvidos na 

aprendizagem, é preciso notar que os estudos da Neurociência não podem ser considerados, 

conforme ressalta Guerra (2011), como a panaceia da educação ou como algo prescritivo 

para a solução dos problemas na educação. A princípio, na divulgação desses estudos, houve 

uma certa euforia entre os profissionais da educação, acreditando-se que todos os problemas 

de aprendizagem seriam resolvidos com base nessas descobertas ou que se tratava de uma 

nova pedagogia.  

Essas descobertas não se aplicam direta e imediatamente na escola, elas apenas 

fundamentam a prática pedagógica que já está sendo realizada, demonstrando assim que 

metodologias ou estratégias didáticas respeitam a maneira como a aprendizagem ocorre no 

cérebro e, por consequência, tendem a ser mais eficientes (COSENZA; GUERRA, 2011).  

Compreendendo a forma como ocorre o processo de cognição e o funcionamento do 

sistema nervoso, a Neurociência Cognitiva pode auxiliar o professor a repensar suas 
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metodologias didáticas, fazendo uma análise criteriosa se estas respeitam o modo de 

aprender dos estudantes e até mesmo saber intervir quando há transtornos ou dificuldades de 

aprendizagem. 

A respeito disso, Bartoszeck (2003) adaptou um quadro com princípios da 

neurociência, com potencial aplicação no ambiente de sala de aula, conforme se vê no quadro 

2:  

 

Quadro 2 − Princípios da Neurociência com potencial aplicação no ambiente de sala de aula 

 
Princípios da neurociência 

 

 
Ambiente de sala de aula 

 
Aprendizagem, memória e emoções ficam 

interligadas quando ativadas pelo processo 

de aprendizagem. 

Aprendizagem sendo atividade social, alunos 

precisam de oportunidades para discutir tópicos. 

Ambiente tranquilo encoraja o estudante a expor 

seus sentimentos e ideias. 

O cérebro se modifica aos poucos 

fisiologica e estruturalmente, como 

resultado da experiência. 

Aulas práticas/exercícios físicos com envolvimento 

ativo dos participantes fazem associações entre 

experiências prévias com o entendimento atual. 

O cérebro mostra períodos ótimos (períodos 

sensíveis para certos tipos de aprendizagem 

que não se esgotam mesmo na idade adulta. 

Ajuste de expectativas e padrões de desempenho às 

características etárias específicas dos alunos, uso de 

unidades temáticas integradoras. 

O cérebro mostra plasticidade neuronal 

(sinaptogênese), mas maior densidade 

sináptica não prevê maior capacidade 

generalizada de aprender. 

Estudantes precisam sentir-se “detentores” das 

atividades e temas que são relevantes para suas 

vidas. Atividades pré-selecionadas, com 

possibilidade de escolha das tarefas, aumentam a 

responsabilidade do aluno no seu aprendizado. 

Inúmeras áreas do córtex cerebral são 

simultaneamente ativadas no transcurso de 

nova experiência de aprendizagem.  

Situações que reflitam o contexto da vida real, de 

forma que a informação nova se “ancore” na 

compreensão anterior. 

O cérebro foi evolutivamente concebido 

para perceber e gerar padrões quando testa 

hipóteses. 

Promover situações em que se aceite tentativas e 

aproximações, ao gerar hipóteses e apresentação de 

evidências. Uso de resolução de “casos” e 

simulações. 

O cérebro responde, devido à herança 

primitiva, às gravuras, imagens e símbolos. 

Propiciar ocasiões para alunos expressarem 

conhecimento através das artes visuais, música e 

dramatizações. 

Fonte: BARTOSZECK (2003, p.4)  

 

No quadro apresentado, Bartoszeck (2003) fez um levantamento dos estudos da 

Neurociência e apresentou estratégias didáticas que contemplam o modo de aprender. O 

inverso também é possível. O docente pode verificar se a metodologia que ele está utilizando 

em sala de aula é eficiente na aprendizagem, fazendo um levantamento de como se organiza 

essa proposta e, posteriormente, fazer uma análise com base nos estudos da Neurociência 

Cognitiva. 
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Podemos tomar, como exemplo, um professor de ciências, que adota metodologias 

em sala de aula em que os alunos não limitam seus estudos apenas à leitura de textos e 

explanação do professor, mas a eles são oportunizadas a observação, formulação e testagem 

de hipóteses acerca de fenômenos observados. 

 Se esse professor buscar respaldo em alguns princípios da Neurociência, como os 

descritos por Bartoszeck (2003), poderá atestar que sua prática é eficiente no aprendizado 

de seus alunos ao respeitar o modo de aprender, pois segundo um dos sete princípios 

destacados no quadro, o cérebro foi evolutivamente concebido para perceber e gerar padrões 

quando testa hipóteses. 

Oliveira (2014) confirma que, ao conhecer o neurodesenvolvimento, é possível ao 

educador otimizar suas práticas educativas, bem como as capacidades do aluno, pois fará 

maior uso das teorias e práticas pedagógicas, que asseguram a base biológica e os 

mecanismos neurofuncionais. 

Para comprovar essa importância, Navegante (2016) realizou um estudo, cujo foco 

era a Neurociência e os processos cognitivos, e tinha como objetivos analisar suas 

contribuições em relação aos processos cognitivos, que facilitam as práticas pedagógicas dos 

professores e a aprendizagem em Ensino de Ciências. Como resultado, constatou-se a 

necessidade de os professores utilizarem os estudos da Neurociência Cognitiva como aporte 

para fortalecer as suas práticas pedagógicas e pensar em cognição e aprendizagem de forma 

conjunta, a fim de tornar a aprendizagem significativa e efetiva. 

Levando em consideração a contribuição da Neurociência Cognitiva, Ansari, Coch e 

Smedt (2011) destacam que acreditam que a interação entre a Educação e a Neurociência 

Cognitiva pode ajudar a avaliar os benefícios relativos da educação de artes e ciências e, 

assim, mudar a maneira pela qual vemos as prioridades educacionais. 

Percebe-se que os estudos da Neurociência Cognitiva estão sendo tomados não só 

pela área médica, mas também pela educação, pensando no aluno como um sujeito 

biopsicossocial. Os professores têm se preocupado com esse sujeito “bio”, que tem nas bases 

biológicas importante relação com a aprendizagem, buscando assim entender como o 

cérebro aprende e como é possível utilizar esse conhecimento em sala de aula.  

Alguns autores (COSENZA; GUERRA, 2011) têm apontado que esses estudos não 

são uma nova pedagogia ou um método, mas fornecem indícios para avaliar se uma 

metodologia é eficaz ao respeitar o modo do processamento da aprendizagem, ou para criar 

estratégias que respeitem esse modo. 
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Relacionado a esse modo de respeitar como o cérebro aprende, Grossi, Lopes e Couto 

(2014) demonstraram algumas estratégias que podem ser usadas em sala de aula e quais 

linguagens da mente elas ativam, conforme se vê no quadro 3. 

 

Quadro 3 − As linguagens da mente e principais estratégias pedagógicas 

Linguagem Natural 

predominante da Mente 
Principais Estratégias pedagógicas 

Visual 
Portfólio; Seminários; Mapa conceitual; Estudo de caso; Filmes 

/vídeos; Jogos; Interação via redes sociais. 

Auditiva 
Aula expositiva dialogada; Artes cênicas; Música; Jogos; Grupo de 

verbalização e de observação (GVGO); Debates e Júri simulado. 

Cinestésica Competições esportivas; Artes cênicas e plásticas; Dança; Jogos. 

Fonte: GROSSI; LOPES; COUTO (2014). 

 

Esse tipo de conhecimento da Neurociência Cognitiva é importante para o professor, 

para ter condições de eleger para suas aulas as melhores estratégias de ensino e, dessa forma, 

potencializar a aprendizagem de seus alunos. No entanto, há divergências na literatura, a 

respeito da validade científica da teoria dos estilos de aprendizagem baseado no VAK 

(Visual, Auditory and Kinesthetic), traduzido para a língua portuguesa: Visual, Auditivo e 

Cinestésico. Estudos mais recentes (LETHABY; MAYNE, 2018; AN; CARR, 2017; 

KIRSCHNER, 2017) têm se ocupado em fazer uma análise das evidências científicas e 

aplicabilidade desse constructo. 

Em suma, podemos concluir que a Neurociência Cognitiva tem grandes 

contribuições para a educação e, por existirem poucos estudos já efetivados nessa área, há 

necessidade de aprofundamento nesse campo e socialização dos resultados encontrados. 

 

2.2 Ensino híbrido 

 

2.2.1 A proposta do ensino híbrido 

 

Ensino híbrido ou blended learning é uma metodologia de ensino que mistura o 

tradicional, a sala de aula convencional que conhecemos, dita presencial, com o ensino 

tecnológico, que oferece aulas on-line.  
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Godinho e Garcia (2016) afirmam que o termo surgiu por volta do ano 2000, em 

cursos educacionais voltados para empresas. Recentemente, a metodologia evoluiu e vem 

sendo utilizada com diferentes abordagens, combinações e ambientes de ensino-

aprendizagem em sala de aula, contando com um conjunto muito maior de recursos. 

Segundo a definição de Horn e Staker (2015), Ensino Híbrido é qualquer programa 

de educação formal, no qual o estudante tem a oportunidade de aprender, pelo menos em 

parte, por meio do ensino on-line, e possui algum controle sobre o tempo, lugar, percurso 

e/ou ritmo de sua aprendizagem. 

No ensino híbrido, os estudantes têm a oportunidade de aprender sobre um conteúdo 

de diferentes maneiras, contando ainda com o auxílio de uma tecnologia digital.  

Esse modelo de ensino confere ao aluno mais autonomia, colaboração e 

protagonismo, uma vez que o coloca no centro da própria aprendizagem, permitindo também 

a aprendizagem em pares. 

As propostas de ensino híbrido podem ser divididas em: presencial e ensino on-line, 

conforme notado na figura 5. 

 

Figura 5 − Propostas de ensino híbrido 

 
Fonte: HORN; STAKER (2015) 
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Cada modelo tem uma característica peculiar de funcionamento e quatro modelos de 

ensino híbrido são os mais comuns na Educação Básica, conforme explicitado por Bacich, 

Tanzi Neto e Trevisani. (2015). 

A primeira proposta refere-se ao Modelo por rotações, no qual os estudantes revezam 

as atividades realizadas de acordo com um horário fixo ou orientação do professor. As tarefas 

podem envolver diferentes tipos de atividades: discussão em grupo, leituras, escritas e 

necessariamente uma atividade on-line. Horn e Staker (2015) colocam que, durante o estudo 

de um curso ou uma disciplina, os estudantes fazem alternâncias entre modalidades de 

aprendizagem em um cronograma fixo ou a critério do professor, em que pelo menos uma 

delas é ensino on-line. Essas modalidades podem se organizar da seguinte forma: 

a) Rotação por estações: A sala é organizada em agrupamentos, cada agrupamento é 

uma estação, onde ficarão disponibilizadas diferentes tarefas, que atendem ao 

objetivo da aula proposto pelo professor. Uma das estações contará com atividades 

on-line, que poderão contar ou não com o apoio direto do professor. É preciso 

oferecer aos alunos momentos que tenham a oportunidade de trabalhar de maneira 

colaborativa e individualmente. Depois de um determinado tempo, os grupos vão 

realizando o revezamento, até que todos tenham passado por todas as estações. É 

importante ressaltar que as atividades das estações são independentes, ou seja, não 

é sequencial, a tarefa de uma estação não depende necessariamente da tarefa de 

outra estação. No entanto, funcionam de forma integrada, de modo que todos os 

alunos tenham a oportunidade de ter acesso aos mesmos conteúdos; 

b) Laboratório rotacional: É organizado de maneira semelhante à rotação por 

estações. Nessa proposta, os alunos têm aulas no modelo tradicional (presencial 

em sala), mas contam com o apoio do ensino on-line, pois são direcionados 

posteriormente para o laboratório, onde trabalharão com computadores de forma 

individual e autônoma. Enquanto parte da turma permanece na sala de aula com o 

professor, outra parte direciona-se até o laboratório, que contará com um professor 

tutor; 

c) Sala de aula invertida: Nessa proposta, a teoria é estudada em casa, on-line, e as 

atividades de resolução ou sistematização do conteúdo são feitas em sala de aula. 

Há, portanto, uma inversão das tarefas. O que normalmente era feito em casa, passa 

a ser feito na escola e vice-versa; sendo assim, a explicação do conteúdo passa a 

ser feita em casa e a aplicação desse conteúdo na escola; 
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d) Rotação individual: O aluno recebe uma lista de tarefas que deve contemplar em 

sua rotina para cumprir os temas as serem estudados. Faz-se necessário que o 

professor dê enfoque no aspecto de avaliar para personalizar, pois essa proposta só 

tem sentido se tiver foco no caminho a ser percorrido pelo estudante, levando em 

conta as facilidades e necessidades que ele teve ao longo da jornada. Dessa forma, 

o professor pode fazer os ajustes necessários ao ritmo e estilo de aprendizagem de 

cada estudante. 

Na segunda proposta, modelo Flex, Horn e Staker (2015) definem que o termo se 

refere a cursos ou matérias em que o ensino on-line é a espinha dorsal da aprendizagem do 

aluno, mesmo que às vezes direcione os estudantes para atividades presenciais. 

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) reiteram que, nessa proposta, os alunos 

também têm uma lista a ser cumprida, com ênfase no ensino on-line. Uma característica 

dessa proposta que a torna disruptiva (em que há um rompimento significativo com o modelo 

tradicional de ensino), é o fato dos alunos terem planos personalizados, que respeitam o seu 

ritmo de aprendizagem e o professor fica à disposição para esclarecer dúvidas. 

O modelo À la carte, terceira proposta, inclui qualquer curso ou disciplina que um 

estudante faça inteiramente on-line, enquanto frequenta uma escola física tradicional. A 

parte on-line pode ser feita em qualquer local. Nessa proposta, o estudante é responsável por 

organizar seus estudos, de acordo com os objetivos gerais propostos em parceria com o 

professor. 

A quarta proposta é o modelo Virtual Enriquecido, em que cada disciplina é oferecida 

de maneira presencial e on-line. Os alunos podem comparecer uma vez por semana na escola, 

os estudantes raramente encontram-se pessoalmente com o professor todos os dias da 

semana. 

Para compreendermos a ideia de híbrido, Christensen, Horn e Staker (2013) propõem 

a teoria dos híbridos, em que ilustram com a história das indústrias. Apresentam o fato das 

indústrias sempre experimentarem um estágio híbrido quando estão em meio a uma 

transformação disruptiva. Os pesquisadores confirmam a teoria com base nas empresas 

líderes no mercado, que utilizam a nova tecnologia em estado híbrido para apoiar o sistema 

tradicional, em diversos setores, a exemplo dos navios a vapor, carros elétricos, fotografia 

digital, varejo on-line e serviços bancários on-line. Todas elas não surgiram no mercado de 

maneira disruptiva, mas de forma híbrida. 
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Horn e Staker (2015) assentem que a teoria dos híbridos está associada à teoria da 

inovação disruptiva, pois quando surge uma tecnologia disruptiva, as empresas líderes no 

mercado logo querem fazer uso dela. No entanto, como esta não se mostra boa ainda para 

seus clientes, eles optam pelo híbrido. Dessa forma, a solução híbrida recorre ao que há de 

mais eficiente nos dois lados, unindo a tecnologia nova à antiga. 

A exemplo disso, Valente (2014) cita a informatização do sistema bancário, que 

permite ao cliente carregar todas suas informações em um cartão, utilizar um sistema 24 

horas e até mesmo realizar transações bancárias diretamente de sua casa. Até o início dos 

anos 1980, o cliente era totalmente dependente e vinculado a uma determinada agência, que 

detinha todas as suas informações bancárias. 

Mesmo com a inovação tecnológica, as agências físicas não desapareceram, ainda 

existem como um apoio aos clientes. Essa situação exemplifica um modelo híbrido de 

inovação sustentada. 

Os modelos de ensino híbrido na educação podem assim também ser definidos como 

inovações disruptivas e sustentadas. A primeira inovação pode ser definida, segundo 

Christensen, Horn e Staker (2015), como uma maneira de empregar o ensino on-line em 

novos modelos que se afastem da sala de aula tradicional. 

 Já por inovação sustentada, podemos entender a forma de inventar uma solução 

híbrida, que dê aos educadores o melhor do ensino on-line e o melhor do ensino presencial, 

ou seja, mesclando as vantagens do ensino on-line a todos os benefícios da sala de aula 

tradicional. 

Destarte, define-se os modelos Rotação Individual, Flex, À La Carte e Virtual 

Enriquecido como potencialmente disruptivos, sendo os outros modelos, portanto, definidos 

como inovação sustentada, pois são de natureza híbrida, procurando atender o melhor dos 

dois mundos (HORN; STAKER, 2015). 

Os modelos podem ser misturados e combinados, como já ocorre em algumas 

escolas, a exemplo de “As Da Vinci Schools”, em Hawthorne, na Califórnia, que combinam 

a Sala de Aula Invertida e o Laboratório Rotacional, por exemplo (HORN; STAKER, 2015). 

Ensino híbrido é diferente, portanto, de ensino enriquecido com tecnologia. Embora 

a tecnologia digital tenha um papel primordial, a proposta de ensino híbrido não pode ser 

reduzida a simples inserção de tecnologia.  

A função do uso da tecnologia no ensino híbrido é personalizar o ensino, e falar em 

personalização do ensino é admitir que todos aprendem de maneiras diferentes, o que 
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pressupõe que as propostas de ensino devam atender aos diferentes estilos e ritmos de 

aprendizagem. 

Com o apoio das tecnologias digitais, o professor consegue ter um retorno do 

desempenho dos estudantes e, assim, personalizar o ensino. 

De acordo com Moran (2017), do ponto de vista do educador e da escola, a 

personalização pode ser definida como um movimento de ir ao encontro das necessidades e 

interesses dos estudantes. Já do ponto de vista do estudante, esse deve ter pelo menos algum 

controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo de sua aprendizagem.  

Desse modo, os alunos fazem um movimento de construção de trilhas que façam 

sentido para cada um, motivem-se a aprender, ampliem seus horizontes e desenvolvam um 

processo de liberdade e autonomia (MORAN, 2017). 

Personalizar o ensino significa admitir que há diferentes modos de aprender, o que 

implica em diversificar o modo de ensinar. Bacich et al. (2015) reiteram que personalizar 

não é traçar um plano de aprendizado individualizado, mas utilizar todas as ferramentas 

disponíveis para garantir que os estudantes aprendam. Essas diferentes ferramentas podem 

ser vídeos, leitura, resolução de um problema, música, jogos, enfim, uma gama de variedades 

que não excluem as diversas formas de aprender. 

Pimentel (1998) já assentia que a personalização do ensino é assunto central no 

pensamento pedagógico, e deve ser um dos grandes princípios a conduzir a ação educativa. 

Assim, a aprendizagem requer adequação da prática pedagógica, em razão das características 

próprias de cada estudante. 

As TDIC têm importante papel no ensino: personalizar, pois essas tecnologias podem 

fornecer dados ao professor sobre o desempenho de cada aluno, o que facilitará o 

planejamento das próximas aulas, uma vez que o professor já tem os dados tabulados. Outra 

facilidade que o fornecimento desses dados oferece é a de agrupar os alunos por saberes 

próximos, para que um possa colaborar com a aprendizagem do outro. 

Existem algumas razões destacadas por Pimentel (1998) para personalizar o ensino, 

tais como a intervenção, sendo que essa tem efeitos diferentes quando é dirigida a um único 

aluno, a um grupo ou turma, tendo maior probabilidade de ser adequada quando é dirigida a 

um único aluno.  

Outro fator importante é o fato do aluno permanecer menos tempo em espera para 

praticar as atividades, visto que para personalizar o ensino é necessário oferecer diversas 

situações de prática sobre a mesma matéria ou conteúdo. 
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Ainda é possível destacar que a personalização estimula o aluno na observação, 

desenvolve o sentido de cooperação e de sociabilidade, propicia a automotivação, respeita o 

ritmo de aprendizagem, favorece a máxima aprendizagem de todos os alunos e reduz a 

diferença ente os níveis de aprendizagem inicial. 

Hargreaves2 (2006, apud TANZI NETO; SCHNEIDER; BACICH, 2016, p. 2) aponta 

que a personalização do ensino deve estar pautada em nove pontos norteadores: avaliação 

para a aprendizagem; aprender a aprender; a voz do estudante; currículo; novas tecnologias; 

projeto da escola e organização; aconselhamento e orientação; e desenvolvimento da força 

de trabalho. 

Além do aprendizado personalizado, a proposta de Ensino híbrido apoia-se em outros 

três pilares (PORVIR, 2017): 

a) Autonomia do aluno: prevê o direcionamento do seu próprio aprendizado; 

b) Domínio gradativo dos conhecimentos: a partir dos conhecimentos prévios, é 

possível que o professor identifique o que os alunos já sabem e fazê-los avançar, no 

sentido de realizar uma tarefa com ajuda para realizá-la sem auxílio; 

c) Relacionamentos produtivos: primordiais para uma aprendizagem eficiente.  

 

2.2.2 O ensino híbrido nas escolas norte-americanas e brasileiras 

 

Em 2012, o Instituto Christensen apresentou um estudo (CRISTENSEN; HORN; 

STAKER, 2013) que categorizava a maior parte dos programas de ensino híbrido que 

estavam surgindo nas escolas norte-americanas. Os principais modelos vistos foram 

nomeados em quatro categorias: modelo de Rotação, modelo Flex, modelo À La Carte e 

modelo Virtual Enriquecido.  

Foi constatado que a subcategoria Rotação por Estações já funcionava nas escolas de 

ensino fundamental dos Estados Unidos há décadas. A exemplo da KIPP Empower 

Academy, localizada no sul de Los Angeles que, em 2012/2013, ensinou cerca de 330 alunos 

da Educação Infantil à 2ª série Ensino Fundamental por esse modelo. Os alunos foram 

divididos em turmas heterogêneas de 29 estudantes, que ao longo do dia se revezam em um 

 
2 HARGREAVES, D. Personalising Learning 6: the final gateway, school design and organization. London: 

Specialist Schools Trust, 2006. 

 



37 
 

roteiro fixo entre o ensino on-line, lições em pequenos grupos com os professores mentores 

e lições em pequenos grupos de intervenção. 

Das categorias vistas nessas escolas, o Laboratório Rotacional pode ser 

exemplificado com a experiência da Rocketship Education, localizada em San Jose 

(Califórnia), com sete escolas que utilizam esse modelo.  

Em 2012/2013, essas escolas atendiam 3.800 alunos do primeiro ciclo, funcionando 

do seguinte modo: cerca de até quatro classes dirigem-se até um Laboratório de Aprendizado 

por ciclos de 100 minutos, sendo que 60 a 80 minutos deste tempo são usados para atividades 

de ensino on-line autodirecionado, sob a supervisão de uma equipe de cinco especialistas em 

Ensino Individualizado. Os estudantes rotacionam em outras estações, para aulas de 

alfabetização, estudos sociais, matemática e ciências.   

As Carpe Diem Schools, que começaram em Yuma, Arizona, e agora dirigem escolas 

em diversos estados, são um exemplo de utilização da subcategoria Rotação Individual. Em 

2003, o fundador da escola iniciou com o modelo híbrido; os estudantes alternam-se a cada 

35 minutos, entre diferentes estações que variam do ensino on-line em ritmo próprio. Usando 

o programa Edgenuity, cada estudante tem uma lista de prioridades individualizadas que o 

ajuda ao longo das estações. Monitores ficam disponíveis para ajudar os estudantes com o 

programa e, nas salas de apoio presencial, o professor aprofunda o conteúdo on-line e ajuda 

o estudante a aplicá-lo (HORN; STAKER, 2015). 

Cristensen, Horn e Staker (2013) também apresentam em seu estudo a experiência 

da subcategoria sala de aula invertida, que foi exemplificada com a experiência das escolas 

públicas da área de Stillwater, ao longo do rio St. Croix em Minnesota. Os alunos 

matriculados em aulas matemáticas da 4ª a 6ª série usam dispositivos conectados à internet, 

normalmente em casa, para assistir às lições assíncronas, em vídeos com duração de 10 a 15 

minutos e responder questões de compreensão no Moodle. Na escola, os alunos praticam e 

aplicam seu aprendizado com a presença do professor. 

Valente (2014) afirma que a ideia sobre a modelo sala de aula invertida não é nova; 

em 1996, a Miami University (Ohio, EUA) ministrou uma disciplina de Microeconomia 

fazendo uso desse modelo. Lage, Platt e Treglia apresentaram inicialmente essa proposta, 

com o nome de “inverted classroom”. 

Em relação às propostas de ensino híbrido implantadas nas escolas dos EUA, foram 

coletados dados, pela RAND (Instituição sem fins lucrativos que realiza pesquisas com a 

intenção de contribuir para a implementação de políticas no setor público e privado dos 
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Estados Unidos), em relação à eficácia das propostas por meio de um relatório. O relatório 

concluiu que o modelo de ensino híbrido melhorou o desempenho médio dos alunos do 

Ensino Médio, numa proporção duplicada do rendimento anual desses estudantes em 

matemática (HORN; STAKER, 2015). 

É possível analisar que as experiências com o Ensino Híbrido nas escolas norte-

americanas são positivas e estimulam o início do mesmo tipo nas escolas brasileiras. 

As pesquisas sobre ensino híbrido no Brasil ainda são recentes. Um estudo feito por 

Silva e Siebiger (2017) apresentou resultados parciais de pesquisa em andamento, no período 

de 10 anos, até 2017, que tinham por objetivo compreender, por meio de análise da literatura 

científica, os limites e as possibilidades das iniciativas de utilização da proposta de ensino 

híbrido no Brasil. 

Os resultados encontrados revelam que, até 2017, 42 trabalhos sobre a temática 

estavam em produção. A busca foi feita pelos pesquisadores na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD, do IBICT) e no banco de teses da CAPES. 

Desses trabalhos encontrados, 21 estavam em produção na região Sudeste, sendo 9 

da área da Educação. No que diz respeito à abordagem metodológica, apenas 2% das 

pesquisas em produção utilizou a abordagem pesquisa-ação e 24% a abordagem relato de 

experiência. 

No estudo organizado por Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), os organizadores, 

em parceria com a Fundação Lemann e Instituto Península, apresentam observações e 

práticas de um grupo de professores brasileiros, que experimentaram diferentes abordagens 

em sala de aula com a proposta do ensino híbrido. 

Conforme afirmam Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), as reflexões realizadas 

pelos professores do grupo tiveram como ponto de partida os resultados da pesquisa 

realizada pelo Clayton Christensen Institute, sobre aplicações no ensino híbrido em escolas 

dos Estados Unidos, e foram enriquecidas pelas discussões que ocorreram num workshop 

conduzido por Horn. 

O grupo de experimentação contou com 16 professores, que lecionavam em turmas 

da Educação Básica em escolas públicas e privadas do Brasil. A aplicação durou um período 

de oito meses. As propostas dos desafios foram baseadas no livro Blended: Usando a 

inovação disruptiva para aprimorar a educação, de Horn e Staker (2015). No entanto, foram 

totalmente adaptadas para a cultura e realidade escolar brasileira. 
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A proposta do estudo era de que o grupo pudesse responder às questões: Esse modelo 

(ensino híbrido), da forma como implementado nas escolas dos Estados Unidos, seria o 

modelo mais adequado à nossa realidade? Diante de uma afirmativa, quais as condições 

necessárias para envolver um grupo de professores em um processo de formação para o uso 

desse modelo (BACICH, 2016). 

Como resposta aos questionamentos, o grupo concluiu que as mudanças de 

estratégias feitas pelo professor nas aulas promoveram uma reflexão sobre as relações de 

ensino e aprendizagem, e como um instrumento de análise e replanejamento da prática. 

Andrade e Souza (2016) apresentaram estudos de caso que abordam o conceito de 

ensino híbrido, no Brasil e em outros países, em dois de seus modelos: Estações de trabalho 

e Sala de aula invertida. 

Alguns dos estudos de caso apresentados por esses pesquisadores são o da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Coraly de Souza Freire, de Salto Grande e interior 

do Estado de São Paulo, nas quais foi implementado o modelo Rotação por estações para o 

ensino de Matemática, com alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, e o conteúdo era 

a leitura das horas. Outro colégio que também aplicou esse modelo foi o Albert Sabin, em 

São Paulo; a experiência ocorreu em quatro estações, para o ensino de um conteúdo de 

química. Já no Rio de Janeiro, o mesmo modelo foi adotado para o ensino de Ciências, cujo 

conteúdo era “vegetais”. 

Os autores concluíram, com os estudos apresentados, que os processos de ensino e 

aprendizagem tradicionais não são mais adequados ao perfil do estudante de hoje e às 

necessidades do mundo contemporâneo. Sugerem, então, o ensino híbrido como uma 

possibilidade para atender às demandas que surgem, devido a esse novo perfil e atuais 

necessidades. 

Um recente estudo feito pelo Clayton Christensen Institute e apresentado no relatório 

Blended Beyond Borders: a scan of blended learning obstacles and opportunities in Brazil, 

Malaysia, & South Africa (FISHER; BUSHKO; WHITE, 2017, p. 1-64), revela dados do 

ensino híbrido em países como o Brasil, Malásia e África do Sul.  

Para distribuir sua pesquisa para educadores e administradores escolares, o Instituto 

teve colaboração de cinco instituições parceiras nesses países, como Porvir, Fundação 

Lemann, Instituto Península, Nova Escola e Todos pela educação. Essas instituições 

compartilharam o link da pesquisa em suas redes sociais, como Facebook e Twitter. 
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No início da pesquisa, as perguntas feitas aos entrevistados foram: Você ou a sua 

escola usa o ensino on-line de alguma forma? Algumas ou todas as instruções ocorrem 

usando hardware/software conectado à Internet?  

De todas as respostas recebidas do Brasil, apenas 110 participantes faziam uso da 

tecnologia em escolas de Educação Básica. Esses dados foram analisados e compartilhados:  

50% eram escolas particulares, 24,5% eram estaduais e 24,5%, municipais, sendo essas 

distribuídas por 19 estados brasileiros.  

Dos responsáveis pelas respostas, 72% eram professores, 23% coordenadores, 12% 

diretores e 14% outros. 

Ainda foi relatado que, frente à pergunta “Como você está usando a tecnologia?”, 

79,1% dos participantes responderam que a aprendizagem on-line está conectada com a 

aprendizagem off-line de algum modo, enquanto 20,9% disseram que não. 

Em resposta aos hardwares usados, foram citados celulares e smartphones, tablets, 

laptops e desktops. Já em resposta aos softwares, foram 94 aplicativos diferentes citados, os 

mais populares foram Google (26,5%), Khan Academy (14,5%) e outros sites notáveis, que 

incluem portais específicos da escola ou do estado, YouTube, Microsoft Office e Code.org. 

Em relação ao nível escolar que os professores mais usam tecnologias, os estudos 

revelaram maior incidência nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), e as 

disciplinas com maior apoio da tecnologia foram Língua Portuguesa e Matemática. 

Em uma pergunta de resposta livre e opcional, foi perguntado aos educadores se eles 

coletavam dados da tecnologia que utilizavam na sala de aula e, em caso afirmativo, de qual 

modo. Quase um quarto dos que responderam a esta pergunta disseram não coletar dados da 

tecnologia. Os demais responderam que fizeram a coleta de dados, por meio dos aplicativos 

que eles usaram para distribuir ou gerenciar conteúdo (como a Khan Academy ou o LMS 

Mosyle), bem como por meio de plataformas de questionários alternativos, como o 

Formulários Google. 

Numa média de todos os entrevistados (diretores, coordenadores, professores e 

outros), cerca de 71,3% disseram que o uso da tecnologia facilita a personalização do ensino, 

bem como o aprendizado emocional e social dos alunos e uma média de 79,5% dos 

entrevistados relatou que os estudantes apresentam um maior envolvimento durante as 

atividades.  
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Em relação ao fato da tecnologia produzir os resultados que se desejava, 49,1% 

afirmaram que a tecnologia produziu os efeitos esperados, ao passo que 46% disseram que 

era muito cedo para responder e 1,8% disseram que não. 

O relatório sugere que muitas escolas não estão usando medidas para avaliar a 

eficácia ou a sua falta no que diz respeito á integração tecnológica durante o uso (PORVIR, 

2018). 

Com base em todas as análises desse estudo, Fisher et al. (2017) elaboraram cinco 

recomendações para aumentar a eficácia dos modelos de ensino híbrido nas escolas do 

Brasil. Segundo as pesquisadoras, as instituições devem: 

a) Certificar-se de que os dados produzidos na aprendizagem on-line, ocorridos no 

laboratório de informática ou em casa, tenham uma integração na sala de aula, 

ou seja, que o ensino on-line tenha ponte com o ensino off-line; 

b) Atentar-se às possiblidades de infraestrutura da escola ao projetar os modelos de 

aprendizagem; 

c) Focar não apenas no manejo das tecnologias, mas ter foco no ensino, com ênfase 

no desenvolvimento profissional; 

d) Garantir que as métricas certas forneçam informações úteis para os resultados de 

aprendizagem; 

e) Experimentar novas tecnologias em áreas ou disciplinas não essenciais.  

Como conclusão do estudo, foi apontada a necessidade de diferenciação entre 

modelos enriquecidos com tecnologia e modelos de ensino híbrido. É importante saber que 

as medidas orientadoras para a integração tecnológica vão além do acesso ou uso da 

tecnologia, para verificar o que os resultados desses esforços de integração objetivam 

produzir. Além disso, é necessário ter clareza sobre a infraestrutura e capital humano, pois 

esses são alguns dos maiores desafios para implementar a tecnologia em geral, assim como 

o ensino híbrido (GESTÃO ESCOLAR, 2018). 

Além dessas análises de dados e conclusão, o relatório também apresenta estudos de 

caso em escolas brasileiras, que fazem uso do ensino híbrido, como o Colégio Dante 

Alighieri (São Paulo), Colégio Loyola (Belo Horizonte), Colégio Pastor Dohns (Porto 

Alegre), Colégio Soter (São Paulo), Colégio Vinícius de Moraes (São Luís), Escola Projeto 

Lápis de cor (Curitiba), Escola Projeto de vida (São Paulo) e a Escola Municipal Emílio 

Carlos (Rio de Janeiro). 
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Dentre os estudos de caso apresentados, destaca-se o colégio Soter, uma escola 

particular, com 750 alunos matriculados, que iniciou um projeto-piloto de ensino híbrido em 

2016.  

Uma vez por semestre os professores separam os alunos em quatro grupos de níveis 

mistos, para participarem das estações por rotações. Cada estação tem um tempo de 20 

minutos; ao encerrar uma estação, os alunos são direcionados para a próxima. Pelo menos 

uma das estações usa um conjunto de tablets androids, nos quais os alunos analisam o 

conteúdo ou fazem avaliações curtas, por meio de aplicativos gratuitos encontrados no 

Google Play Store.  

Outro modelo de ensino híbrido também adotado pelo colégio foi “Sala de aula 

invertida”. Neste modelo, os alunos recebem vídeos e exercícios para fazer em home 

hospedada pelo Google Classroom. Em sala de aula o professor agrupa aqueles que não 

estudaram o material em casa em um grupo, e permite que o resto dos alunos escolham seus 

próprios grupos de quatro a cinco. Nestes pequenos grupos eles são encarregados de 

responder a exercícios, geralmente em uma planilha de papel. O professor caminha ao redor 

da sala, ajudando os grupos e, ocasionalmente, direcionando toda a atenção da classe para 

explicar um problema. 

 

2.2.3 Ensino híbrido, tecnologias digitais e o ensino de matemática 

 

Um dos temas mais discutidos e abordados na Educação é a inserção de tecnologias 

digitais no ensino. No entanto, implementar o ensino com tecnologias digitais não é algo tão 

recente; Valente (1997) afirma que a história da informática na educação brasileira data de 

mais de 40 anos. 

 No Brasil, por exemplo, o Projeto Minerva, implantado em 1970, destinado à 

educação de adultos, já contava com esse tipo de recurso: a transmissão via rádio. O que 

hoje é denominado blended learning, ou ensino híbrido, já ocorria em 1970, pois contava 

com momentos de aulas presenciais e não presenciais (RODRIGUES, 2010). 

Bacich (2016) concorda com tal preposição, ao afirmar que, desde o final do século 

passado, com a introdução do uso dos computadores na escola, diversos estudos têm sido 

realizados, com o objetivo de identificar estratégias e consequências dessa utilização. 

Diversos estudos têm sido realizados como os de Bittencourt e Albino (2017) que 

levantaram dados para refletir sobre as tecnologias digitais e a sua utilização no processo 
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educativo dos nativos digitais, e de Axt et al. (2003), que buscaram constituir uma rede de 

pesquisas que reunisse iniciativas de avaliação inerentes aos efeitos das Novas Tecnologias 

da Comunicação e da Informação (NTCI) e da Informática Educativa (IE) e seus modos de 

subjetivação no amplo campo educativo. 

Dentre os estudos sobre as TDIC na educação, podemos também encontrar alguns 

mais específicos para a área de ensino de Matemática. 

A respeito desses estudos, em 2009, Batista e Behar apresentaram pesquisas a fim de 

verificar como a aprendizagem, por meio de dispositivos móveis, poderia ser útil ao processo 

de ensino de Matemática: as pesquisas de Botzer e Yerushalmy (2007), Franklin e Peng 

(2008), Vanska (2011), Baya'a e Daher (2009) apontaram diversas vantagens, tais como 

visualização e investigação dinâmica de fatos matemáticos; formas diferentes de abordagem 

de conceitos; autonomia no estudo de temas matemáticos e aprendizagem em situações reais. 

Hoje, com a evolução e popularização das tecnologias digitais, o ensino de 

Matemática também tem feito a utilização desses recursos, para potencializar a 

aprendizagem dos estudantes. Borba, Silva e Gadanidis (2014) discutem que as tecnologias 

digitais no ensino de Matemática passaram por quatro fases:  

• 1ª fase: Data de 1980, o uso de calculadoras científicas e de computadores já eram 

discutidos no ensino de Matemática, expressões como Tecnologias Informáticas 

(TI) ou Tecnologias Computacionais já começavam a ser usadas, para se referir a 

computador ou software. É caracterizada fundamentalmente pelo uso do software 

LOGO, nos anos de 1985, sendo o Construcionismo a principal perspectiva teórica 

sobre seu uso pedagógico; 

• 2ª fase: Teve início em meados dos anos de 1990, a partir da acessibilidade e 

popularização do uso dos computadores pessoais. Diversos softwares educacionais 

foram produzidos por empresas, governos e pesquisadores. Os softwares que mais 

se destacaram nessa fase foram os voltados às múltiplas representações de funções 

e de geometria dinâmica; 

• 3ª fase: Iniciou-se por volta de 1999, com o advento da internet, que começou a ser 

utilizada nas escolas como fonte de informações e comunicação. Os termos TI 

(Tecnologias da Informação) e TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) 

começaram a se consolidar. Essa fase encontra-se em desenvolvimento, trazendo 

atualizações aos softwares da segunda fase, ao mesmo tempo que vem sendo 

influenciada pelas novas possibilidades da quarta fase; 
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• 4ª fase: É a atual fase no ensino de matemática, que iniciou por volta de 2004, com 

a chegada da internet mais rápida, na qual o termo TD (Tecnologias Digitais) se 

popularizou. É caracterizada por diversos aspectos como: GeoGebra, 

multimodalidade, TED (talks), novos designs e interatividade, tecnologias móveis 

ou portáteis, performance e performance matemática digital. 

 Na atual fase, há uma ferramenta que está sendo difundida no ensino de Matemática 

– o Khan Academy – trata-se de uma plataforma on-line na qual o usuário pode ter acesso a 

exercícios e vídeos instrucionais, sendo possível aprender no próprio ritmo, num ambiente 

escolar ou não (KHAN ACADEMY,2019). 

 Acerca dessa plataforma, um estudo recente, feito por Menegar, Fagendes e Sauer 

(2015), revela que, após a análise do impacto da integração da plataforma Khan Academy na 

prática docente de professores de Matemática, o uso da plataforma colaborou com a 

aprendizagem de Matemática, despertando a motivação e desenvolvendo a autonomia dos 

estudantes. 

 Visando também certificar-se da colaboração de recursos tecnológicos frente ao 

ensino de Matemática, Notare e Basso (2012) fizeram um levantamento com o software 

GeoGebra – “software de matemática gratuito e multiplataforma, para todos os níveis de 

ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatísticas e cálculos, numa única 

aplicação [..]’ (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014) –, chegando à conclusão que o 

recurso permitiu a compreensão de uma série de conceitos a partir da ação do sujeito e da 

conceituação.  

Com o fácil acesso que se tem hoje à internet, muitos professores têm lançado mão 

de recursos em suas aulas, como YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, blogs, entre 

outros, a fim de dar apoio aos alunos em resolução de exercícios ou situações-problema e de 

criar grupos de discussão ou interação para troca de estratégias, promovendo a aprendizagem 

colaborativa.   

Gokhale (1995) define que aprendizagem colaborativa se refere a um método, no 

qual estudantes de níveis variados de desempenho trabalham em parceria, em pequenos 

grupos, em prol de um objetivo em comum. A responsabilidade da aprendizagem é mútua, 

de forma que o sucesso de um estudante auxilia no sucesso dos demais. 

As tecnologias digitais têm um papel importante para professor e estudantes, no 

processo de ensino-aprendizagem. No que diz respeito ao ensino, as TDIC auxiliam o 

professor a diversificar a maneira de ensinar, além de contar com um apoio na coleta de 



45 
 

dados do desempenho do estudante. No que se refere ao modo de aprender, as tecnologias 

digitais servem como um facilitador nesse processo.  

Moran (2013) reitera que uma educação inovadora, que se apoia no conhecimento 

integrador e inovador, no desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento, na 

formação de alunos empreendedores e na construção de alunos-cidadãos, com apoio das 

tecnologias móveis, poderá tornar o processo de ensino-aprendizagem muito mais flexível, 

integrado e empreendedor. 

O uso das TDIC mostra-se não só como uma opção para o ensino de Matemática, 

mas como uma necessidade. 

       

2.3 Base Nacional Curricular Comum e o ensino de matemática 

 

2.3.1 A estrutura da BNCC 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e Ensino 

fundamental foi homologada em 20 de dezembro de 2017, e tem como objetivo nortear a 

elaboração dos componentes curriculares da Educação Básica de todo o país. É um 

documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das modalidades 

da Educação Básica, procurando garantir que todos tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, conforme o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2017). 

O documento está organizado da seguinte forma: introdução, estrutura, educação 

infantil e ensino fundamental.  

No ensino fundamental, há a organização por cinco áreas do conhecimento: 

linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, e por 

nove componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, 

Matemática, Ciências, Geografia, História e Ensino Religioso. A BNCC também está 

organizada por competências e habilidades. 

A BNCC estabelece que as aprendizagens essenciais definidas devem concorrer ao 

longo da Educação Básica, para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 
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No que diz respeito às aprendizagens essenciais, a Base assegura o desenvolvimento 

de dez competências gerais, trazendo a definição de competência, como a mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

Zabala e Arnau (2009) definem competência no âmbito educacional como forma de 

identificar o que é necessário para se resolver problemas com os quais uma pessoa irá se 

deparar durante a vida. Afirmam ainda que competência e conhecimentos não são conceitos 

opostos, pois para se atuar com competência, é necessária a utilização de conhecimentos 

inter-relacionados às habilidades e às competências. 

Na BNCC, cada área do conhecimento estabelece suas competências específicas; 

essas, por sua vez, explicitam como as dez competências gerais (representadas na figura 6) 

se expressam nessa área. 

Nas áreas que contêm mais de um componente curricular, também são definidas 

competências específicas do componente, a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

etapa de escolarização. Essas competências permitem a articulação horizontal entre as áreas, 

percorrendo todos os componentes curriculares; prevê também a progressão entre o Ensino 

Fundamental (anos iniciais e anos finais), permitindo assim a continuidade das experiências 

dos alunos e levando em consideração suas especificidades. 

 

Figura 6 - As dez Competências Gerais da BNCC 

 
Fonte: PEREZ (2018) 
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Como forma de garantir o desenvolvimento de competências específicas, a 

organização destrincha-se em componente curricular, que apresenta um conjunto de 

habilidades; essas, por sua vez, estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, e 

esses são organizados em unidades temáticas. A respeito dessa organização, podemos 

compreendê-la melhor no quadro 4, conforme apresentado na própria BNCC. 

 

Quadro 4 - Organização curricular 

CIÊNCIAS - 1º ANO 

Unidades 

temáticas 

Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Vida e evolução Corpo humano 

 

Respeito à 

diversidade 

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar 

graficamente (por meio de desenhos) partes do 

corpo humano e explicar suas funções. 

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os 

hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de 

comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e 

as orelhas etc.) são necessários para a manutenção 

da saúde. 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre 

os colegas, reconhecendo a diversidade e a 

importância da valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças. 

Fonte: BRASIL (2017) 

 

Esse novo documento não substitui os documentos já homologados pelo Ministério 

da Educação e Cultura, apenas traz novos referenciais de ensino para os professores. 

 

2.3.2 O ensino de Matemática no Brasil  

 

No Brasil, existem algumas formas de se avaliar o desempenho dos estudantes, uma 

delas é o IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Segundo informações do 

Instituto Nacinonal de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP (2018), esse índice foi 

criado em 2007 e reúne os resultados de dois importantes conceitos para a educação: fluxo 

escolar e as médias de desempenho nas avaliações, que diz respeito ao aprendizado. O índice 

varia de 0 a 10. 

 O fluxo representa a taxa de aprovação dos alunos, dados que são obtidos no Censo 

Escolar. Já o aprendizado corresponde à média de desempenho dos estudantes no SAEB 
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(Sistema de Avaliação da Educação Básica), aferido tanto pela Prova Brasil, avaliação em 

larga escala do ensino público, como pela ANEB (Avaliação Nacional da Educação Básica), 

avaliação amostral do SAEB, que inclui também a rede privada (INEP, 2018). 

Curi, Santos e Rabelo (2013) apontam que as avaliações externas fazem parte da 

realidade das escolas brasileiras; no entanto, há a necessidade de discussões, análises e 

redirecionamentos de ações sobre os resultados obtidos. Em relação a esses resultados, 

asseguram que as informações divulgadas indicam, de modo geral, que o desempenho dos 

estudantes está abaixo do esperado, o que muitas vezes leva a afirmações de que os alunos 

não sabem matemática, e tampouco sabem utilizar seus conhecimentos matemáticos em 

situações do cotidiano. 

Referente ao desempenho dos estudantes da rede pública do estado de São Paulo, 

encontramos os resultados mais recentes, do ano de 2017, conforme mostrados na tabela 1, 

para o 5º ano do ensino fundamental. 

 

Tabela 1 - Resultados do IDEB na rede pública do Estado de São Paulo 

4ª SÉRIE/ 5º ANO 

IDEB OBSERVADO 

Estado 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

São Paulo 4,5 4,8 5,3 5,4 5,8 6,2 6,5 

Fonte: Adaptado de INEP (2019) 

 

Nota-se que o desempenho dos estudantes tem aumentado gradativamente e, no ano 

de 2017, atingiu a meta projetada que era de 6,1. No entanto, ainda há a necessidade de 

incrementar esse desempenho para valores mais significativos. 

As avaliações aplicadas, que consistem num dos conceitos importantes para a 

aferição do índice, analisam as habilidades das disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

No que diz respeito à avaliação de Matemática da prova Brasil, as habilidades 

avaliadas referentes à resolução de problemas estão relacionadas a cinco eixos: números e 

operações, geometria, grandezas e medidas e tratamento da informação, cujos desempenhos 

são verificados em 28 descritores (NOVA ESCOLA, 2009). 
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Em relação ao desempenho das avaliações no 5º ano do Ensino Fundamental, temos 

os resultados mostrados na figura 7. 

 

Figura 7 - Notas da prova Brasil do 5º ano de 2005 a 2017 

 

Fonte: QEDU (2019) 

 

Segundo informações do Qedu Academia, o IDEB da rede pública em 2015 foi de 

5,3 e o IDEB geral do país foi de 5,5. A meta para 2021 é 6,0. 

 As notas mostradas na figura 7 referem-se à média da proficiência dos alunos nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Em Língua Portuguesa, no 5º ano, as 

habilidades mais complexas variam nas pontuações de 325 a 350, já em Matemática, de 375 

a 400. 

Dos dados analisados da prova Brasil 2017, apenas 44% dos alunos da Rede Pública, 

até o 5º ano, demonstram aprendizado adequado na competência de resolução de problemas, 

dos quais 12% são avançados e 32% proficientes. Dos que não atingiram o aprendizado 

adequado, 36% encontram-se no nível básico e 20% no insuficiente (QEDU, 2019). 

Como nota-se, existe a necessidade de o Brasil avançar no desempenho escolar dos 

alunos, principalmente nas habilidades relacionadas à resolução de problemas. Ensinar por 
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meio de resolução de problemas tornou-se uma das principais estratégias no ensino de 

Matemática. 

Huete e Bravo (2006) esclarecem que o interesse pela resolução de problemas situa-

se ao final dos anos de 1970, isso porque os programas anteriores feitos para o ensino de 

matemática falharam, pois cobravam apenas a memorização e reprodução de técnicas e não 

levavam o aluno a pensar e refletir sobre o que estava fazendo. 

Ao elaborar estratégias para resolução de problemas, os alunos colocam em ação o 

que sabem sobre os conceitos matemáticos e a aprendizagem baseia-se em situações reais, 

sem exigir que os estudantes simplesmente memorizem fórmulas e as apliquem. 

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, ocorria um movimento no ensino de 

matemática, denominado “Nova Matemática”, no qual a disciplina era ensinada com ênfase 

nos exercícios e na repetição, com foco no domínio das operações e algoritmos básicos. Foi 

nos anos de 1980, que o documento “Agenda for Action”, publicado pela associação norte-

americana NCTM (National Council of Teachers of Mathematics), aconselhou que a 

resolução de problemas deveria ser o objetivo do ensino da matemática (HUETE; BRAVO, 

2006). 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017) do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, na 

área de matemática os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, 

de desenvolvimento de projetos e de modelagem podem ser citados como formas 

privilegiadas da atividade matemática, sendo esse o principal motivo desses processos 

configurarem ao mesmo tempo estratégias e objetos para a aprendizagem ao longo do Ensino 

Fundamental. 

Como constata-se no novo documento, a BNCC mostra também preocupação com a 

resolução de problemas, ao torná-la um processo da atividade matemática. Ao trazer a 

resolução de problemas como objeto de aprendizagem, a Base explicita que é necessário 

ensiná-la em sala de aula e, como estratégia, é preciso contextualizar o ensino de maneira 

que se coloque em prática as competências esperadas em cada nível. 

Quanto a isso, Diniz (2001) afirma que, mais recentemente, nos anos de 1990, a 

Resolução de Problemas ganhou essa dimensão metodológica para o ensino de matemática, 

passando a ser um conjunto de estratégias para o ensino e o desenvolvimento da 

aprendizagem de Matemática. 

No que tange às competências específicas de Matemática para o Ensino 

Fundamental, a Base Nacional Curricular Comum traz oito em seu texto: 
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1. Reconhecer que a Matemática é uma Ciência Humana, fruto das 

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos 

históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 

científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com 

impactos no mundo do trabalho; 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade 

de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo; 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 

campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à 

própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções; 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, 

presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 

crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes; 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados; 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se 

situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-

utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes 

registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua 

materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e 

dados); 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 

urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, 

sem preconceitos de qualquer natureza; 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 

no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a 

questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 

aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, 

respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL, 

2017, p. 267) 
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Destaca-se também aqui as competências específicas da BNCC: 5, 6 e 8, que 

exigem as habilidades de resolução de problemas, tanto como estratégia, como objeto de 

aprendizagem. 

No tocante ao eixo “números”, o documento estabelece que, nos anos iniciais 

(Ensino Fundamental), a expectativa é sobre os alunos resolverem problemas com números 

naturais e números racionais, cuja representação é finita, envolvendo diferentes significados 

das operações, argumentando e justificando os procedimentos utilizados para a resolução e 

avaliando a validade dos resultados que encontrarem. 

Diniz (2001) afirma que o tema Resolução de Problemas tem sido muito discutido 

e analisado nas últimas duas décadas, tanto entre professores e educadores quanto entre 

pesquisadores e elaboradores de currículos. 

Notado o desempenho dos alunos nas avaliações externas, em relação à habilidade 

de resolver situações-problema, compreende-se o motivo das discussões e análises em torno 

do tema e a preocupação do documento BNCC em colocá-lo como competência específica 

da área de matemática. 

Comumente é visto em sala de aula uma lista de situações-problema do tipo: Dona 

Maria foi ao mercado e comprou 5 garrafas de refrigerante. Se cada refrigerante custa R$ 

4,00, quantos reais Dona Maria gastou no total?  

No entanto, o trabalho com Resolução de problemas não se limita aos tradicionais 

problemas-texto, que aparecem na forma de frases, diagramas ou parágrafos curtos, os quais 

muitas vezes estão associados a uma operação aritmética, conforme conceitua Diniz (2001), 

e levam os alunos a questionarem: “É de mais ou de menos? É de vezes ou de dividir?”  

Numa nova perspectiva, esses textos convencionais podem ganhar enfoque por 

meio de recursos da comunicação, problematização e confrontação com problemas não 

convencionais (DINIZ, 2001). 

Quando se fala em resolução de problemas, logo vêm os do tipo exemplificado 

acima, porém o trabalho com resolução de problemas no ensino de matemática é mais amplo. 

Wheatley3 (1984 apud HUETE; BRAVO, 2006, p. 132), sugere algumas 

recomendações para um bom trabalho em sala de aula, no ensino de resolução de situações-

problema, das quais pode-se destacar o incentivo às crianças na busca de estratégias para 

resolução, interação entre as crianças e apresentação de situações-problema diversificadas. 

 
3 WHEATLEY, G. H. Problem solving in school mathematics. West Lafayette: Purdue University, 1984. 
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Frente ao conceito de resolução de problemas, Diniz (2001) define como situações 

que não possuem solução evidente, exigindo que o estudante ou “resolvedor” (nas palavras 

da autora) combine seus conhecimentos e eleja a melhor maneira de usá-los na busca da 

solução. 

 Notadamente, para se resolver problemas é preciso ter conhecimento acerca do que 

se quer solucionar, levantando hipóteses e traçando as estratégias necessárias que conduzem 

à solução. Para tanto, é necessário que o estudante tenha oportunidade de comunicar-se, 

trocar estratégias e argumentos. Quanto à importância da comunicação, Diniz (2001) 

assevera que: 

 
Analisar a Resolução de Problemas como uma perspectiva metodológica a serviço 

do ensino e da aprendizagem de matemática amplia a visão puramente 

metodológica e derruba a questão da grande dificuldade que alunos e professores 

enfrentam, quando se propõe a Resolução de Problemas nas aulas de matemática. 

A utilização de recursos da comunicação pode resolver ou fazer com que não 

existam essas dificuldades (DINIZ, 2001, p. 87). 

 

Em relação às dificuldades encontradas, Huete e Bravo (2006) expõem as que os 

escolares cometem com maior frequência na resolução de problemas matemáticos, frente ao 

que os alunos entendem como problema e a maneira como agem, sendo elas:  

• Leitura desatenta dos dados do enunciado, sem correlacioná-los à pergunta; 

• Falta de compreensão do problema; 

• Estratégias de resolução incorretas; 

• Tentativa de adivinhar a pergunta; 

• Associações linguísticas, por exemplo, se leem “no total”, logo fazem soma;  

• Tentativa de resolver por meio de algoritmos, pela crença de que só se pode 

resolver por meio de operações numéricas; 

• Busca de soluções absurdas; 

• Aplicação do último conteúdo visto em sala de aula; se o último conteúdo visto 

em sala de aula foi divisão, tenta resolver utilizando esse algoritmo; 

• Utilização de estratégias incorretas, com números elevados, entre outras 

dificuldades. 

Uma vez que se conhecem as dificuldades apresentadas pelos alunos, é necessário 

repensar a prática pedagógica, a maneira de intervir e as estratégias de ensino. 

Charnay (1996) aponta que, um dos objetivos essenciais, e até mesmo dificuldades 

principais do ensino da matemática, é que se ensine de maneira que tenha significado para o 
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aluno, um ensino carregado de significados. Dessa forma, o autor coloca que a construção 

de significado deve ser considerada em dois níveis: externo e interno, no qual o primeiro 

questiona o campo de utilização do conhecimento e seus limites e o segundo nível, como e 

porque tal ferramenta funciona. 

O ensino só faz sentido se o aluno souber como e onde aplicar o conhecimento; no 

entanto, de acordo com Charnay (1996), uma questão ainda se coloca: Como fazer para que 

esses conhecimentos ensinados façam sentido para o aluno?  

 Ao que conclui que os alunos devem ser capazes não só de repetir ou refazer, mas 

de trazer outros significados em novas situações de aprendizagem, fazendo adaptações, 

transferências de conhecimentos, para resolver novos problemas que lhe forem colocados. 

A elucidação das noções matemáticas como ferramentas para resolver problemas permitirá 

que os alunos construam o sentido e, posteriormente, as mesmas poderão ser estudadas 

isoladamente. 

 Desse modo, Brousseau (1996) assegura que o trabalho do professor consiste em 

propor ao aluno uma situação de aprendizagem, para que elabore seus conhecimentos como 

resposta pessoal a uma pergunta, fazendo-os funcionar ou modificando-os em virtude às 

exigências do meio e não da situação didática. 

Para isso, a situação de aprendizagem elaborada pelo professor deve fazer com que 

o aluno se esqueça da intenção didática desta; caso contrário, haverá o entendimento por 

parte do aluno que essa situação se justifica somente pelo desejo do professor. 

Onuchic e Allevato (2011) concordam que, para que nenhum aluno fique aquém do 

processo de aprendizagem matemática e o ensino atinja a maioria dos educandos, é 

necessário tomada de consciência do quê, do como e porquê da matemática. Desse modo, 

afirmam ser possível elaborar algumas razões para a mudança do nosso sistema educacional, 

das quais se destacam: reconhecimento do papel da matemática na cultura do cidadão do 

futuro e revelação da verdadeira natureza e colaboração da matemática, para os que nela têm 

interesse e talento. 

Não é uma tarefa fácil para o professor a de elaborar situações de ensino sem didatizar 

o processo, pois necessita elaborar estratégias que não pareçam artificiais para o aluno, onde 

esse não tenha a impressão que está aprendendo somente para dar uma resposta ao professor, 

mas que aprende para estruturar um conhecimento e colocá-lo em prática nas mais diversas 

situações; mesmo assim, é uma ação necessária. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Método da pesquisa 

 

Essa pesquisa tem sua abordagem na metodologia Teoria Fundamentada nos Dados 

(TFD), que consiste em uma investigação qualitativa, que retira das experiências vivenciadas 

pelos atores sociais aspectos significativos, possibilitando interligar conceitos teóricos 

(DANTAS et al., 2009).  

Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica observação do tipo participante, na qual 

a observadora fez parte da situação. Martins (1996) propõe que um dos pressupostos desse 

tipo de observação é o de convivência do investigador com a pessoa ou grupo estudado, onde 

essa convivência cria condições favoráveis para que o processo de observação dê condições 

para compreensão da realidade vivenciada, que de outro modo não seria possível.   

Embora a observação participante tenha uma característica menos estruturada, a 

observação realizada também foi do tipo semiestruturada, pois a partir de um plano foi feita 

a análise das categorias necessárias. Quanto a essas definições, Ferreira, Torrecilha e 

Machado (2012, p. 4) definem: 

 

A observação participante costuma ser essencialmente não estruturada enquanto a 

observação simples e sistemática costuma ser baseada em estruturas pré-

formuladas. Já na observação semi-estruturada, o observador define algumas 

categorias de observação, porém mantém-se aberto à formação de novas 

categorias.  

 

 Ferreira; Torrecilha e Machado (2012) defendem que, com a utilização desse tipo de 

método, é possível coletar informações sobre as causas geradoras dos comportamentos e ter 

acesso a dados, com potencial importância e utilidade. 

As categorias que foram utilizadas referem-se aos quatro pilares da metodologia de 

Ensino Híbrido, aqui investigada, sendo elas: autonomia, relacionamentos produtivos, 

domínio gradativo do conhecimento e aprendizado personalizado. 

Como meio de registro, foi utilizada uma planilha de observação com as categorias. 

Estas foram analisadas no comportamento dos estudantes e na característica da metodologia 

de ensino, frente aos planos de aula aplicados. 

Além da observação das categorias e de outros aspectos no desenvolvimento do plano 

de aula, foram aplicados dois testes escritos nos alunos, visando avaliar as habilidades dos 
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alunos em Matemática com relação a situações-problema do campo aditivo e multiplicativo 

e raciocínioo lógico-matemático; um teste foi feito antes da aplicação da proposta de Ensino 

Híbrido e outro depois. A análise descritiva dos testes auxiliou na verificação da categoria 

“domínio gradativo do conhecimento” e na eficácia da proposta para o ensino de Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O local de observação foi uma sala de aula do 5º ano do Ensino Fundamental, de uma 

escola pública municipal, localizada no interior do estado de São Paulo.  

Os dados coletados foram analisados com base na literatura da Neurociência 

Cognitiva, visando identificar como as ações pedagógicas da proposta de Ensino Híbrido 

estimulam as funções cognitivas, considerando o SNC. Grossi, Lopes e Couto (2014) 

afirmam ser exatamente esse o desafio da Neurociência aplicada à educação: correlacionar, 

por meio da identificação, as ações pedagógicas que estimulam as linguagens predominantes 

da mente.  

 

3.2 Percurso metodológico 

 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido a partir de uma sequência de planos de aulas, 

baseados na proposta do Ensino Híbrido. Utilizou-se a subcategoria Rotação por Estações, 

por ser um dos modelos menos disruptivos, sendo assim mais favorável de ser aplicado em 

uma escola pública. 

Todos os planos foram elaborados levando em consideração alguns aspectos do 

planejamento: duração da aula, modelo híbrido, objetivos, conteúdo, personalização, 

recursos, organização dos espaços e avaliação. 

A necessidade da elaboração dos planos justifica-se, segundo Gandin (1983), para o 

alcance da eficiência, pois, ao se elaborar planos, implanta-se um processo de planejamento, 

a fim de que aquilo seja bem feito dentro dos limites pensados para a execução, visando 

também a eficácia. Desse modo, Gandin (1983) também define que um bom plano é aquele 

que contém em si a força para fazê-lo entrar em execução.  

O projeto foi elaborado para ser aplicado em uma classe de 5º ano, em uma escola 

municipal de ensino fundamental I e II, localizada no interior do estado de São Paulo. Foi 

apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa com o número de protocolo do CAAE 

83498218.0.0000.5390 e participaram da pesquisa 29 alunos, com faixa etária entre 10 e 11 

anos.  
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 A disciplina desenvolvida foi matemática e para fazer a escolha do conteúdo, levou-

se em consideração o plano curricular destinado a esse ano escolar e a Matriz Curricular do 

município, que norteia a prática dos professores.  

Outro aspecto levado em consideração foi a escolha de um conteúdo que os alunos 

têm muita dificuldade para aprender e os professores para ensinar. Assim, o conteúdo 

escolhido foi situações-problema do campo aditivo e multiplicativo e raciocínio lógico. Aqui 

foram utilizados os termos campos aditivo e multiplicativo baseados na teoria dos campos 

conceituais de Vergnaud (1991). 

Para a aplicação, foram planejadas duas aulas por semana, com duração de 50 

minutos cada, ao longo de dois meses. 

Para que a proposta do ensino fosse desenvolvida, oito planos de aula foram 

elaborados (APÊNDICE A – PLANOS DE AULA) para serem aplicados, além de dois 

testes, que visavam analisar as habilidades matemáticas dos alunos frente ao raciocínio 

lógico-matemático e à resolução de situações-problema do campo aditivo e multiplicativo; 

um para ser realizado antes da aplicação dos planos de aula, e outro para ser aplicado depois. 

Os planos de aula foram elaborados de modo a contemplar diferentes maneiras de se 

resolver situações-problema e oportunizar aos alunos situações de aprendizagem diferentes 

das costumeiras realizadas em sala de aula, com as quais pudessem aprender em contato com 

diversos recursos didáticos, como jogos, vídeos, desafios lógico-matemáticos, leitura, 

atividades escritas e acesso a tecnologias digitais. Foram baseados nos modelos propostos 

por Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), e podem ser observados resumidamente no 

quadro 5.  
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Quadro 5 - Planos de aula modelo Rotação por estações 

PLANO OBJETIVOS CONTEÚDO 

1 Resolver situações-problema do campo aditivo e 

multiplicativo, por meio de jogos e plataforma on-

line. 

Situações-problema do campo 

aditivo e multiplicativo.  

2 Resolver situações-problema do campo aditivo e 

multiplicativo, por meio de jogos e plataforma on-

line. 

Situações-problema do campo 

aditivo e multiplicativo.  

3 Resolver situações-problema do campo aditivo, 

resolver situações-problema envolvendo divisão por 

meio de jogos, obter instruções on-line sobre 

multiplicação, resolver desafios matemáticos por 

meio da leitura de livros literários e desenvolver o 

raciocínio lógico-matemático por meio de desafios. 

Situações-problema 

Multiplicação 

Raciocínio lógico-matemático  

4 Resolver situações-problema do campo aditivo, 

resolver situações-problema envolvendo divisão por 

meio de jogos, obter instruções on-line sobre 

multiplicação, resolver desafios matemáticos por 

meio da leitura de livros literários e desenvolver o 

raciocínio lógico-matemático por meio de desafios. 

Situações-problema 

Multiplicação 

Raciocínio lógico-matemático  

5 Resolver situações-problema do campo 

multiplicativo, aditivo e raciocínio lógico-

matemático. 

Situações-problema do campo 

multiplicativo e aditivo  

Raciocínio lógico-matemático. 

6 Resolver situações-problema do campo 

multiplicativo, aditivo e raciocínio lógico-

matemático. 

Situações-problema do campo 

multiplicativo e aditivo  

Raciocínio lógico-matemático. 

7 Resolver situações-problema do campo 

multiplicativo, aditivo e raciocínio lógico-

matemático. 

Situações-problema do campo 

multiplicativo e aditivo  

Raciocínio lógico-matemático. 

8 Resolver situações-problema do campo 

multiplicativo, aditivo e raciocínio lógico-

matemático. 

Situações-problema do campo 

multiplicativo e aditivo  

Raciocínio lógico-matemático. 

Fonte: Autoria própria 

 

Todos os planos buscam contemplar cinco estações e o tempo para realizar cada 

tarefa é de 30 minutos. Os alunos organizam os grupos à sua escolha, os grupos rotacionam 

ao comando da pesquisadora, girando na ordem das estações, cada estação recebe um 

número, sendo cinco estações assim denominadas: Estação 1, Estação 2, Estação 3, Estação 

4 e Estação 5. A pesquisadora anuncia quando é dado o tempo para troca (cerca de 30 

minutos) e os grupos devem trocar de acordo com o esquema elaborado na figura 8. 
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Figura 8 - Modo de rotação nas estações 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Dos planos elaborados, o plano 1 foi feito para ser aplicado na primeira etapa. A 

primeira estação prevê um roteiro de planejamento para a resolução de uma situação-

problema do campo aditivo. Os alunos devem se organizar em duplas para resolver, e cada 

dupla recebe uma situação-problema diferente da outra dupla.  

O jogo multiplicação em linha fica disposto na segunda estação. Os alunos são 

organizados um de frente para o outro para jogar, o objetivo é ser a primeira equipe a 

conseguir cobrir cinco números seguidos do tabuleiro maior, em qualquer direção 

(horizontal, vertical e diagonal).  

O desafio de aprendizagem desse jogo é calcular multiplicações, tendo de memória 

a tabuada ou utilizar estratégias pessoais de cálculo. 

Na terceira estação, ficam dispostas na mesa várias situações-problema, na qual cada 

dupla escolhe uma e elabora um guia de instruções para resolver essas situações, devendo 

atentar-se às melhores estratégias para solução. 

A estação on-line, característica da proposta do ensino híbrido, foi pensada em 

oferecer aos alunos uma maneira de personalizar o ensino por meio da plataforma Khan 

Academy, que oferece exercícios, vídeos de instrução e um painel de aprendizado 

personalizado que habilita os estudantes a aprender no seu próprio ritmo, dentro e fora da 

sala de aula. 

Estação 1

Estação 2

Estação 3Estação 4

Estação 5
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A quinta estação é destinada à leitura com interpretação e resolução das situações-

problema propostas em livros. Foram disponibilizados alguns títulos: Coleção Matemática 

em mil e uma histórias (TEIXEIRA, 1997, 1998); Os problemas da família Gorgonzola 

(FURNARI, 2004), entre outros. Os alunos ficam livres para escolher o título de que mais 

gostam e tentam resolver os desafios propostos, sozinhos ou com a colaboração de um 

colega. 

O plano 2, elaborado a fim de ser aplicado na segunda etapa, utiliza as mesmas 

estações que do plano 1, modificando apenas a estação 4, com renovação das situações-

problema oferecidas, procurando garantir que os alunos não memorizem procedimentos, mas 

saibam responder outras situações-problema do mesmo tipo. 

O plano 3 mantém a organização em 5 estações, sendo a primeira estação 

contemplada com um desafio lógico-matemático do mesmo estilo dos elaborados no pré-

teste e pós-teste, como nota-se na figura 9. 

 

Figura 9 - Desafio lógico-matemático oferecido 

 

Fonte: ENSINAR A APRENDER (2018) 
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Na segunda estação desse plano, fica o jogo divisão em linha, com o qual é possível 

trabalhar o conceito de divisão, processo de estimativa e cálculo mental, cujo objetivo é 

formar uma linha com cinco pontos, a partir dos resultados da divisão que o jogador 

encontrou. 

Na estação quatro, o livro “O homem que calculava” (TAHAN, 2015) fica disponível 

para que os alunos possam fazer uma escuta atenta de um capítulo contado pela 

pesquisadora. Após a leitura, há a problematização da situação narrada e os alunos são 

convidados a responder os questionamentos. 

Na quinta e última estação os alunos têm como desafio responder uma situação-

problema, que pode ser do livro didático da classe ou retirado de um, com o máximo de 

autonomia. 

O plano de aula 4 também prevê as mesmas estações e objetivos do plano 3, mudando 

apenas o desafio lógico-matemático e as situações-problema. 

Os planos de aula 5 e 6 organizam-se de modo em que a estação 1 receba situações-

problema do campo multiplicativo e os alunos escolham uma dentre as várias, resolvendo-

as por meio de um roteiro de planejamento, como o modelo apresentado no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Modelo de roteiro de planejamento 

ROTEIRO DE RESOLUÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Para resolver a situação-problema que você escolheu, tente garantir que você: 

✓ Compreendeu o problema; 

✓ Elaborou um plano; 

✓ Executou o plano; 

Verificou se a execução do plano está correta. 

Compreensão do problema Elaboração de um 

plano 

Execução 

do plano 

Verificação 

Você leu e compreendeu 

corretamente o problema? 

Qual é o seu plano para 

resolver o problema? 

Execute o 

plano 

elaborado 

Examine se a solução 

obtida está correta. 

Existe alguma palavra que 

você não sabe o significado? 

Qual? Peça ajuda a algum 

colega ou professor(a). 

Que estratégia você 

tentará desenvolver? 

 Existe outra maneira 

de resolver o 

problema? 

O que se pede no problema? Você se lembra de 

algum problema 

semelhante que pode 

ajudá-lo a resolver? 

 É possível usar o 

método empregado 

para resolver 

problemas 

semelhantes? 
Fonte: DANTE (2011) 
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Na segunda estação, os alunos são orientados a elaborar uma situação-problema do 

campo multiplicativo e um colega deve resolver, analisando se os dados estão completos e 

trata-se de uma situação-problema possível de ser respondida. 

A estação 3 trata-se da estação on-line, na qual os alunos acessam a plataforma Khan 

Academy e resolvem desafios ou situações-problema recomendados pela pesquisadora. 

Na estação 4, um aluno lê uma situação-problema para o grupo e todos sugerem o 

modo e as estratégias de resolução, gerando assim uma discussão sobre qual a melhor 

estratégia para se resolver determinada situação-problema do campo aditivo. 

Na última estação, é disponibilizado um desafio de raciocínio lógico-matemático, em 

que os alunos do grupo devem resolver em duplas. 

O plano 8 foi elaborado de modo que a estação 1 contenha o jogo “batalha das 

operações”, onde uma dupla batalha com a outra respeitando as regras do jogo. Nesse jogo, 

cartas são disponibilizadas na mesa, viradas para baixo; cada dupla pega no monte duas 

cartas e multiplica uma pela outra, ganha a batalha a dupla que tiver o maior produto, vence 

o jogo a dupla que obtiver o maior número de batalhas. 

Na estação 2, os alunos fazem o papel de professores, pois corrigem situações-

problema de outros alunos, que estão disponibilizadas na mesa. A estação 3 contém um 

desafio com a torre de Hanói, um jogo estratégico que contribui no desenvolvimento da 

memória, do planejamento e solução de problemas por meio de estratégias, no qual o 

objetivo é passar todos os discos para o último pino com a ajuda do pino central. No entanto, 

o disco de maior diâmetro nunca pode sobrepor o de menor diâmetro. 

A estação 4 ou on-line propõe a resolução de uma sequência de situações-problema 

do campo aditivo e multiplicativo no aplicativo Sílabe, que deve ser previamente acessado 

e organizado.  

A Estação 5 disponibiliza situações-problema do campo aditivo, em que os alunos 

devem resolver individualmente e a pesquisadora intervir somente se necessário. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os estudos da Neurociência Cognitiva, do ensino híbrido e da matemática, que 

embasam teoricamente essa pesquisa, nos dão respaldo teórico para analisar os resultados 

encontrados nessa pesquisa. 

Inicialmente, após autorização da direção da escola (APÊNDICE C), foi feita uma 

explanação da proposta, explicação do funcionamento e aproximação junto aos estudantes. 

Após a explicação, os alunos foram informados sobre a necessidade da realização de um 

teste, para verificar o desempenho de algumas habilidades em matemática, que durou cerca 

de 50 minutos. 

As aplicações das propostas foram feitas em dias diferentes, uma vez na semana, em 

duas aulas de 50 minutos. No total, foram necessárias nove semanas para aplicar o pré-teste, 

os planos de aula e o pós-teste, totalizando 18 aulas. 

 

Plano de aula número 1  

Para a primeira aplicação, a sala foi organizada em 5 estações e os alunos também 

foram divididos em 5 grupos; cada estação durou cerca de 20 a 25 minutos. 

Por ser uma proposta diferente da qual os alunos estavam acostumados, foi explicado 

o funcionamento das estações e como eles se dirigiriam para cada uma.  

Ficou combinado que, ao sinal da aplicadora, os grupos trocariam de estação, os que 

estivessem na estação 1 iriam para a 2, os da 2 para a 3, e assim sucessivamente, até que 

todos tivessem passado por todas as estações ou ocorresse o término da aula.  

Na primeira estação, havia um roteiro de planejamento para a resolução de uma 

situação-problema do campo aditivo, os alunos se organizaram em duplas para resolver e 

cada dupla recebeu uma situação-problema diferente da outra. Nesse momento, os alunos 

trabalharam de maneira colaborativa, trocando hipóteses com a sua dupla. 

 Foi observado que os alunos apresentaram dificuldades para trabalhar em parceria. 

Quando se distribuía uma folha para cada um da dupla e solicitava que pensassem e 

resolvessem juntos, os alunos dividiam as tarefas ao invés de pensar colaborativamente. A 

exemplo de várias duplas que foram questionadas: “Como vocês pensaram para responder?”, 

ao que respondiam: “Eu fiz uma e ele (a) fez a outra.” 



64 
 

Cohen e Lotan (2017) ressaltam que é um erro pensar que as crianças, adolescentes 

e adultos sabem trabalhar de maneira construtiva uns com os outros, que embora eles possam 

ter vivenciado situações de contato com a aprendizagem colaborativa, é provável que não 

tenham recebido uma preparação adequada. Portanto, cabe ao professor/mediador introduzir 

novos comportamentos cooperativos para atender à intenção pedagógica do trabalho. 

O jogo bingo da multiplicação (figura 10) ficou disposto na segunda estação, os 

alunos ficaram organizados um de frente para o outro para jogar. Nesse jogo, a proposta era 

lançar os dados e multiplicar os números sorteados; todos começavam o jogo com vinte 

pontos, ao pontuar na cartela era preciso ir subtraindo três: quem zerasse primeiro ganhava 

o jogo. 

 

Figura 10 - Jogo bingo da multiplicação 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

O desafio de aprendizagem desse jogo era calcular multiplicações. Tendo de 

memória a tabuada ou utilizando estratégias pessoais de cálculo, o aluno aprendia na sua 

jogada e na do colega, uma vez que tinha que verificar se a resposta do oponente estava 

correta. 

Na terceira estação, ficaram dispostas na mesa várias situações-problema e cada 

dupla escolheu uma e elaborou um guia de dicas para resolver essas situações. Embora os 

alunos não precisassem resolver por meio de cálculos essas situações-problema, eles 

estavam elaborando estratégias mentais, ao pensar nas dicas que eram necessárias para a 

resolução. 

A estação on-line, característica da proposta do ensino híbrido, foi elaborada por 

meio de jogos eletrônicos, sendo essa a quarta estação. 
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Nessa tarefa, os alunos puderam resolver problemas por meio de jogos e um 

computador com acesso à internet ficou disponível. As duplas iam revezando as jogadas e o 

site acessado foi o somatematica.com.br. 

A quinta estação foi destinada à leitura com interpretação e resolução das situações-

problema propostas em livros, sendo disponibilizados alguns títulos: Coleção Matemática 

em mil e uma histórias (TEIXEIRA, 1998, 1999), Queimem os livros de Matemática 

(GUELLI, 2002) e Meu avô, um escriba (GUELLI, 1999). 

Os alunos ficaram livres para escolher o título que mais gostaram e tentaram resolver 

os desafios propostos, sozinhos ou com a colaboração de um colega. 

Notou-se que os alunos não tiveram iniciativa para ler e responder, apenas folhearam 

os livros ou iniciaram um diálogo paralelo à atividade proposta. Foi necessário redirecionar 

a atenção dos alunos para a atividade. 

Essa situação revela o nível da capacidade das crianças em inibir comportamentos e 

pensamentos distratores, o que na Neurociência Cognitiva é chamado de controle inibitório. 

Barkley4 (2002 apud MARTONI, 2016, p. 53) reforça que controle inibitório é a 

capacidade de inibir comportamentos e pensamentos que causam distrações, ou respostas a 

estímulos dispersivos que interrompam uma atividade em execução ou em andamento. 

 O controle inibitório é uma função executiva, desse modo, Fuentes et al. (2008); 

Papazian, Alfonso e Luzondo (2006) defendem que as funções executivas se desenvolvem 

intensamente entre os seis e oito anos  e, por volta dos 20 anos, atinge o topo da maturação 

(BARROS; HAZIN, 2013, p.15). 

Portanto, considerando a idade dos sujeitos da pesquisa, pode-se considerar normal 

o comportamento dos alunos, pois os processos do controle inibitório ainda estão em 

desenvolvimento, cabendo ao professor redirecionar o foco às atividades. 

 

 

 

 

 

 
4  BARKLEY, R. A. Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade – TDAH: guia completo para pais, 

professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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Plano de aula número 2 

O plano 2, aplicado na segunda etapa, utilizou-se das mesmas estações do plano 1, 

modificando apenas as situações-problema oferecidas, a fim de renovar o desafio e 

apresentando algumas modificações na Estação 4 e Estação 5. 

Na Estação 4 (estação online) foram disponibilizados 3 celulares (de propriedade 

pessoal da pesquisadora), um para cada dupla, com questionários do Google Formulários 

para os alunos responderem situações-problema do campo aditivo.  

Os alunos apresentaram muita autonomia nessa atividade, demonstraram extrema 

facilidade para acessar o formulário na internet e digitar as respostas. Foi a estação que 

menos solicitou a intervenção da aplicadora.   

Prensky (2013) concorda com a metáfora sobre como a facilidade apresentada pelas 

crianças ao utilizar recursos digitais é semelhante ao aprendizado de uma segunda língua. 

Moore5  (1997 apud PRENSKY, 2013, p. 46-47) sugere que essa facilidade dos adolescentes 

ao utilizar um computador, assim como a aprendizagem de uma língua na infância, pode 

muito bem emergir de uma parte do cérebro que os adultos não usam enquanto fazem as 

mesmas operações de computador. 

Com os dados fornecidos pelo Google Formulários, foi possível fazer um 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos. O aplicativo forneceu gráficos com a 

resposta de cada dupla, porcentagem de acertos e apontou a questão com maior número de 

erros. Assim, aferiu-se que 50% das duplas errou a situação-problema número dois, pois 

apresentaram dificuldades para resolver subtração com reserva. Já a questão número 1 teve 

um acerto de 90%. 

Tal aplicativo mostrou ser uma excelente ferramenta para personalizar o ensino e 

fazer uma análise da aprendizagem dos alunos. 

Na estação 5 foram necessárias algumas alterações. 

Os alunos seguiram o mesmo procedimento de escolher um livro em duplas; no 

entanto, cada livro continha uma orientação para nortear a leitura. Essa estratégia foi eficaz, 

pois os alunos realmente leram, discutiram e buscaram respostas para as situações-problema 

que apareciam no livro. 

 
5 MOORE, Peter. Inferential Focus Briefing. New York: Inferential Focus, Inc., 1997. 
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Oliveira e Lent (2018) concordam que na adolescência o pensamento ganha uma 

série de possibilidades, em parte desdobramentos do aumento de algumas funções cognitivas 

(controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva), especialmente a 

capacidade de organizar e gerenciar o curso do pensamento. O adolescente se mostrará mais 

capaz em buscar maneiras sistemáticas e metódicas para solucionar um problema, de modo 

a elaborar hipóteses, testá-las, fazendo adoção ou substituição conforme elas se mostrem 

eficazes. 

Na leitura do livro “Multiplicação: problemas, jogos e enigmas” (STIENECKER, 

1998), por exemplo, os alunos tiveram que ler a história “A roda gigante” das páginas 4 e 5 

e discutir a solução para os problemas propostos na história, como mostra a figura 11. 

 

Figura 11 - Alunos lendo livro e discutindo estratégias de resolução 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

Com a realização da leitura do livro Problemas à vista (BÜRGERS; PACHECO, 

1998), os alunos tiveram que ler o desafio 21 da página 33, discuti-lo com o colega, levantar 

hipóteses e pensar numa solução. O mesmo foi feito com o livro Atividades e jogos com 

estimativas (SMOOTHEY, 1998). 
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Plano de aula número 3 

A terceira etapa foi conduzida com o plano 3, cujo objetivo era resolver situações-

problema envolvendo divisão, obter instruções on-line sobre subtração com reserva e 

desenvolver o raciocínio-lógico por meio de desafios. 

Foram organizadas 5 estações. Na primeira, os alunos tinham que resolver 

individualmente uma situação-problema do campo multiplicativo, mas poderiam trabalhar 

em colaboração. Na segunda estação, os alunos receberam propositalmente apenas uma folha 

com um desafio lógico-matemático, pois, como citado anteriormente, os alunos 

apresentaram dificuldades de trabalhar em parceria produtiva. 

Como só havia uma folha para o registro escrito, os alunos tiveram que se organizar 

para trabalhar de forma colaborativa, trocando suas estratégias e hipóteses; enquanto um 

escrevia, o outro também colaborava nas ideias.  

Os alunos se organizaram de modo a revezar papéis, mas trabalhando de forma 

produtiva e em colaboração. 

No desafio, nomeado “As 5 amigas” (disposto na segunda estação), havia uma 

consigna que solicitava a descoberta da quantidade em reais que cada amiga levou para 

gastar em uma compra. Havia a imagem de cinco amigas e 5 dicas para que se descobrisse 

a quantidade em dinheiro e o nome de cada uma. 

Por se tratar de um tipo de atividade que não estavam acostumados a fazer, essa 

estação exigiu um pouco mais de intervenção e os integrantes do grupo se uniram em prol 

da resolução. 

A terceira estação foi organizada de maneira a personalizar o ensino, pois foi 

diagnosticada a dificuldade dos alunos em resolver situações-problema envolvendo 

subtração com reserva. 

 Três celulares ficaram dispostos na estação com fones de ouvido, e por meio do 

Google Formulários, os alunos tiveram acesso a um vídeo “Subtração Matemática Básica”, 

retirado do Youtube, com duração de 4 minutos e 21 segundos (ROCHA, 2012). 

Após assistirem em duplas ao vídeo, os alunos também tiveram que resolver uma 

subtração com reserva: 200-173, para que assim pudessem colocar em prática o conteúdo 

aprendido no vídeo. Nessa atividade, houve melhora significativa no desempenho, os alunos 

compreenderam a necessidade do “pegar emprestado” e assim todos acertaram a subtração. 
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Na quarta estação, os alunos tiveram contato com o jogo “Divisão do resto”; cada 

dupla recebeu uma cartela de trilha e fichas com divisão, sendo que todas as divisões das 

fichas continham restos. 

As fichas ficavam voltadas para baixo e um aluno por vez pegava uma, resolvia a 

divisão e andava o número de casas na trilha igual ao “resto” da divisão; ao oponente cabia 

verificar se a divisão estava correta ou não.  

Foi proposto dessa forma mais uma situação de dupla oportunidade de aprendizagem, 

na qual o aluno aprendia na sua vez e também na do colega ao realizar a correção. 

Na quinta estação, ficou disponível a leitura do livro “O homem que calculava” 

(TAHAN, 2015), um representante do grupo leu a história a todos e a pesquisadora trouxe 

provocações sobre como o personagem da história poderia resolver o problema. Muitos 

alunos colocaram que não era possível dividir o camelo ao meio. Ao final da história, outra 

provocação foi trazida aos alunos: Como o viajante conseguiu realizar aquele cálculo?  

Os alunos levantaram diversas hipóteses e foram auxiliados a pensar na resolução do 

enigma. Por fim, a resposta do enigma foi apresentada aos alunos e o conceito de frações foi 

abordado. 

Com a experiência da aplicação dos planos anteriores, notou-se que seria mais 

adequado e produtivo para atender a grande quantidade de alunos, bem como garantir que o 

tempo de 20-25 minutos fosse suficiente para a realização das tarefas, a redução das estações 

e a reestruturação dos planos e atividades a serem disponibilizadas. 

Conforme o perfil dos alunos foi ficando mais evidente, tornaram-se necessárias 

essas adaptações. Silva; Bruno e Menaché (2018) revelam que isso é algo importante em se 

tratando de aprendizado ativo, pois o mesmo requer improvisação por parte do professor. 

Completam ainda que o aprendizado ativo é mais efetivo quando aplicado em turmas de até 

50 alunos, porque requer improvisação e adaptação constantes do professor, para adequar-

se às dúvidas e necessidades dos alunos. 

 

Planos de aula número 4  

Para a quarta etapa e subsequentes, diminuiu-se as estações e aumentou-se o número 

de alunos em cada uma. Nesse plano e nos próximos foram elaboradas 3 estações. 

 Dessa forma, a divisão seguiu assim na quarta etapa: a primeira estação foi 

organizada no laboratório de informática; com o apoio do monitor, os alunos dirigiram-se 
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ao laboratório (Figura 12) e assistiram ao vídeo “Resolvendo problemas 5º ano – prof. 

Edineia”, selecionado previamente no Youtube, postado pelo Colégio de Lourdes (2012). 

 O monitor do laboratório de informática que já possuía o link de acesso organizou a 

sala previamente e os alunos foram até lá apenas para assistir ao vídeo. 

 

Figura 12 - Alunos no laboratório de informática 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

 

O conteúdo do vídeo trazia uma explicação didática sobre como resolver situações-

problema, elencando passos importantes para a resolução de qualquer tipo. Esse vídeo foi 

importante para os alunos retomarem as dicas que haviam feito na primeira etapa, fazendo, 

assim, confirmação das ideias levantadas e aprendendo novas dicas. 

Na segunda estação, os alunos retomaram o desafio do plano anterior “As cinco 

amigas”. A aplicadora instigou os alunos a falarem sobre o modo como pensaram para 

descobrir a resposta do desafio. Foi um movimento importante, pois exigiu do grupo retomar 

as estratégias pensadas e socializá-las; caso alguém ainda não tivesse entendido, essa seria 

uma oportunidade de aprender. 

Na terceira estação, havia um desafio lógico-matemático do mesmo gênero do “As 

cinco amigas”, mas o desafio dessa vez era descobrir a cor que cada casa foi pintada e a 

quantidade de tinta que o pedreiro gastou. Desse modo, os alunos puderam colocar em 

prática a estratégia utilizada durante a resolução do desafio “As cinco amigas” e confirmar 

ou refutar a validade das mesmas.  
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A redução do número de estações foi realmente válida, pois houve uma grande 

interação nos grupos e colaboração entre os pares. 

 

Plano de aula número 5 

No plano 5 aplicado na quinta etapa, novamente foram organizadas 3 estações. 

Na primeira estação, os alunos receberam cartões do aplicativo plickers, a 

pesquisadora explicou como funcionaria a tarefa e como seria o auxílio do aplicativo. Em 

duplas, os alunos tiveram que responder a uma situação-problema do campo multiplicativo. 

 Encerrada a resolução, a pesquisadora leu as alternativas e, conforme a resposta 

encontrada, as duplas levantavam o cartão referente à alternativa. Quando todos já estavam 

com o cartão-resposta levantado (figura 13), utilizou-se um celular com o aplicativo plickers, 

para realizar a leitura dos cartões. Ao final, a pesquisadora falava a alternativa correta e, se 

houvesse alguma dúvida quanto à resolução, a discussão era feita.  

Cada grupo que passou por essa estação teve uma situação-problema diferente do 

outro, pois caso tivessem escutado a resposta não teria desafio para a resolução. 

 

Figura 13 - Momento da atividade em que os alunos levantam o cartão-resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo próprio 

 

Esse aplicativo também foi muito importante para a personalização do ensino, pois 

forneceu muitos dados para análise do desempenho dos estudantes. 

Concomitantemente à estação um, as estações dois e três estavam funcionando. Na 

estação dois estavam dispostas nas mesas diversas situações-problema incompletas, cada 
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dupla escolheu uma situação ou mais e para cada uma formulou uma pergunta que pudesse 

ser respondida por meio de adição ou subtração. 

Com esse tipo de atividade, os alunos ficaram expostos a um novo jeito de resolver 

uma situação-problema, pois ao formular a pergunta, era preciso a organização da situação 

e ter em mente a resposta do desafio. 

Na terceira estação, havia uma situação-problema e sua resposta cortada em tiras; os 

alunos tinham que montar a situação de forma que ela tivesse sentido e a resposta fosse a 

correta. Para aumentar o desafio, alguns dados desnecessários foram acrescentados, os 

grupos tiveram que ficar bem atentos à frase que iriam usar e as que não iriam. Essa atividade 

exigiu muita parceria e colaboração no grupo, conforme nota-se na figura 14. 

 

Figura 14 - Alunos trabalhando em parceria para montar a situação-problema 

 
 Fonte: Acervo próprio 
 

Percebeu-se que os alunos tiveram um grande crescimento no trabalho em parceria, 

foi observado que os alunos questionavam e buscavam uma solução para o problema 

apresentado, sendo notados relacionamentos produtivos no processo de aprendizagem. 

Tovar-Moll e Lent (2018) apontam que, em contextos sociais, a aprendizagem ocorre 

por meio da interação entre sujeitos. Nesse sentido, as trocas mútuas entre os cérebros, 

durante a comunicação ou atividades educacionais, permitem o armazenamento, a 

decodificação e a modulação do conteúdo da informação trocada, pois elas operam por meio 

de mecanismos neuroplásticos. 

Outra observação feita foi acerca da autonomia dos alunos. No princípio da aplicação 

da proposta, mesmo com a consigna na atividade e explanação da tarefa, os alunos 

perguntavam a todo o momento o que era para ser feito e como.  
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Depois de algumas vivências do Ensino Híbrido, os alunos passaram a ter mais 

iniciativa na realização das tarefas, liam as perguntas, se engajavam na resolução e se 

organizavam nas duplas ou nos grupos, sem a necessidade constante de intervenção. 

Costa et al. (2016) afirmam que a capacidade de tomar decisões com autonomia, 

refletir e gerenciar o comportamento não é inata, mas é construída a partir de interações 

sociais adequadas, sendo o funcionamento executivo essencial para essas capacidades. 

 

Plano de aula número 6 

Na sexta aplicação, utilizou-se o plano seis. Com esse plano, também foram 

organizadas 3 estações. Na primeira estação, havia dois desafios com palitos; os alunos da 

estação dividiram-se em dois grupos e cada grupo resolveu um desafio, depois houve o 

revezamento para a resolução. 

Os dois desafios exigiam a lógica matemática, o desafio conhecido como “desafio da 

pá de lixo” tinha a configuração das figuras 15 e 16, e a proposta era tirar o lixo de dentro 

da pá, movimentando apenas dois palitos. Esse desafio exigiu um grande esforço dos alunos, 

nenhum grupo conseguiu chegar à resposta.  

No outro desafio, havia uma sentença matemática montada com palitos de fósforo; 

no entanto, a resposta da sentença estava errada, o objetivo era corrigir a equação movendo 

apenas um palito. Todos os grupos obtiveram êxito na solução desse desafio. 

Na segunda estação, novamente foi utilizado o aplicativo plickers, mas dessa vez a 

resolução foi individual, cada aluno recebeu um cartão-resposta do aplicativo e tinha que 

resolver após escutar a situação-problema do campo multiplicativo ditada pela pesquisadora. 

Ao término da resolução, foram lidas as alternativas e cada aluno levantou o cartão-resposta 

segundo a resposta que encontrou.  

Se algum aluno levantasse o cartão-resposta movido pela influência da resposta dos 

outros colegas, esse era convidado a explicar como chegou ao resultado, assim o aluno era 

estimulado a pensar numa resolução, mesmo que antes não tivesse feito. 
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Figura 15 - Alunos resolvendo coletivamente o desafio 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

Na terceira estação, cada dupla recebeu uma folha impressa, o primeiro grupo que 

passou pela estação elaborou uma situação-problema, onde para respondê-la era necessário 

utilizar multiplicação ou divisão. O segundo grupo que passou pela estação, também em 

duplas, resolveu um problema elaborado pela dupla do grupo anterior, verificando se diante 

dos dados e da situação elaborada era possível a resolução, já as duplas do último grupo que 

passou pela estação tiveram que corrigir as respostas. 

 

Plano de aula número 7 

A sétima e última etapa foi feita sob o planejamento do plano 7, contando com 3 

estações também. 

 Na primeira estação, havia lousas brancas feitas com folhas sulfite encapadas com 

plástico transparentes e canetas hidrocor para lousa branca. Nessas lousas brancas havia 

desafios de sentenças matemáticas com incógnitas; os grupos da estação tiveram que 

descobrir quanto valia cada figura, de forma que o resultado apresentado como resposta 

estivesse correto. 

Na segunda estação, foi disponibilizado um vídeo “Revelação do desafio da pá de 

lixo”, retirado do Youtube, no canal Manual do Mundo (2015), que mostrava a solução do 

desafio das pás. Os alunos mostraram-se muito interessados na resolução, solicitando uma 

nova tentativa. 

Levando em consideração a faixa etária do grupo que participou da pesquisa, pode-

se afirmar que a empolgação dos alunos para resolver esses desafios matemáticos deve-se 

ao fato de que no período da adolescência há maior suscetibilidade para apreciar desafios e 

correr riscos.  
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Isso porque o período da adolescência inclui também a fase em que se completa o 

desenvolvimento morfofuncional do córtex pré-frontal (lateral e medial) e suas conexões 

com o hipocampo e com o chamado sistema mesolímbico de recompensa, que fazem parte 

de um circuito essencial no controle das funções executivas e da memória de trabalho. Dessa 

forma, tal imaturidade cerebral faz com que os adolescentes tenham maior atividade no 

corpo estriado ventral (sistema de recompensa) e maior atividade na amígdala – sistema de 

avaliação da valência emocional dos estímulos externos (OLIVEIRA; LENT, 2018). 

Tal desenvolvimento neurobiológico explicaria o porquê de os alunos terem gostado 

tanto dos desafios matemáticos e se sentirem engajados na resolução. 

Na terceira estação foi disponibilizada uma situação-problema, com desafio parecido 

com o oferecido na quinta etapa (resolver situação-problema envolvendo divisão com resto). 

 Analisando os dados fornecidos pelo plickers, foi possível notar que os alunos 

apresentaram dificuldade em resolver situações-problema com divisão cujo resto fosse 

essencial para a resposta do problema. A questão que exigiu esse conhecimento dos alunos 

teve um baixo rendimento, verifica-se a pergunta da situação-problema na figura 18. 

    

Figura 16 - Situação-problema feita aos alunos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Constatou-se que, do grupo que respondeu essa questão, apenas 10% dos alunos 

acertou, o que corresponde a 1 aluno. 
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De forma a personalizar o ensino, essa habilidade (desenvolvida na quinta etapa) foi 

retomada nessa sétima para que os alunos não ficassem sem entender como resolver 

situações-problema desse tipo. 

Nessa estação foi necessária uma intervenção maior, para que os estudantes 

percebessem que naquela situação o resto da divisão tratava-se de pessoas, e utilizar esse 

dado era fundamental para a resolução. 

Os alunos que não compreenderam a solução do problema tiveram auxílio dos 

colegas e explicação da aplicadora, assim todos demonstraram entender como resolvê-lo. 

Referente às tecnologias digitais de informação e comunicação, ressalta-se que, 

apesar da metodologia do projeto de pesquisa ter previsto o uso da Plataforma Khan 

Academy nas estações on-line, foi necessária a modificação para o uso de outras plataformas. 

Essas atenderam muito bem à função de personalizar o ensino e facilitar a 

aprendizagem, além de terem possibilitado uma gama maior de possibilidades no uso de 

diferentes tecnologias digitais em frente à proposta do Ensino Híbrido. 

 

4.1 Análise do pré-teste e pós-teste 

 

Para encerrar a aplicação em um outro dia, a pesquisadora aplicou um teste nos 

alunos, contendo as mesmas habilidades do pré-teste. Realizar um pré e um pós-teste foi 

necessário, para diagnosticar as habilidades que os alunos já dominavam, analisar a 

evoluções das aprendizagens e certificar-se de que a proposta de Ensino Híbrido não trouxe 

prejuízo à aprendizagem dos alunos. 

Em relação aos resultados do pré e pós-teste, foi possível organizar as questões por 

campos conceituais (aditivo e multiplicativo) e quantificar o número de acertos de cada uma, 

conforme observa-se na tabela 2. 

 Tornou-se viável estabelecer a média de acertos por campos conceituais, onde 

verificou-se que houve um aumento gradativo no desempenho dos estudantes nos dois 

campos. 
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Tabela 2 – Resultado dos testes 

Campo conceitual N° da questão Acertos 

CAMPO ADITIVO 

 PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

1 21 27 

2 20 25 

3 15 18 

4 15 16 

5 22 13 

Média de acertos  18,6 19,8 

CAMPO 

MULTIPLICATIVO 

6 11 13 

7 5 16 

8 9 12 

9 17 7 

10 18 18 

Média de acertos  12 13,2 

DESAFIO LÓGICO-

MATEMÁTICO 

11  Número de figurinhas 

 

Um a dois: 4 alunos 

Três a quatro: 6 alunos 

Cinco: 6 alunos 

Nome das crianças 

 

Um a dois: 5 alunos 

Três a quatro: 3 alunos 

Cinco: 17 alunos 

 

Número de balas 

Um a dois: 5 alunos 

Três a quatro: 2 alunos 

Cinco: 0 

Fonte: Autoria própria 

 

Não é possível fazer uma comparação entre o quantitativo de acertos por meio do 

número das questões do pré e pós-teste, pois há uma diferença entre elas. O número da 

questão não avalia a mesma habilidade, ou seja, algumas questões do pré e pós-teste, que 

são identificadas pelo mesmo número, avaliam habilidades diferentes. 

Logo, foi necessário organizar as questões de outra forma, para traçar a comparação. 

As questões do campo aditivo e multiplicativo foram agrupadas por habilidades, conforme 

demonstram os quadros 7 e 8. 
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Quadro 7 - Agrupamento das questões do campo aditivo (pré e pós-teste) e suas respectivas 

habilidades 

CAMPO ADITIVO 

Questões Habilidades 

Pré-teste: 1, 5 

Pós-teste: 1, 2 

CA1. Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição, com a ideia de juntar 

Pré-teste: 2, 4 

Pós-teste: 4 

CA2. Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da subtração 

Pré-teste: 3 

Pós-teste: 3, 5 

CA3. Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou subtração, com a ideia de 

transformação negativa 

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 8 - Agrupamento das questões do campo multiplicativo (pré e pós-teste) e suas 

respectivas habilidades 

CAMPO MULTIPLICATIVO 

Questões Habilidades 

Pré-teste: 7, 8 

Pós-teste: 8, 9 

CM1. Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da multiplicação. 

Pré-teste: 6, 9, 10 

Pós-teste:6, 7, 10 

CM2. Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da divisão. 

Fonte: Autoria própria 

 

Com essa organização é possível comparar o desempenho dos estudantes em relação 

às habilidades, tornando mais fidedigna a verificação dos dados coletados. Para organizar 

esses dados, a tabela 3 viabiliza a comparação deixando mais claro o desempenho dos alunos 

participantes da pesquisa. 

 

Tabela 3 - Média de desempenho das habilidades 

HABILIDADES PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

CA1 21,5 22 

CA2 17,5 16 

CA3 15 17 

CM1 7 9,5 

CM2 15,3 15,6 

GERAL 15,26 16,02 

Fonte: Autoria própria  
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Foi feita uma média aritmética do quantitativo de acertos de cada questão, 

pertencente à sua respectiva habilidade. Para facilitar a leitura, as habilidades referentes ao 

campo aditivo foram nominadas de “CA” mais um número identificador, do mesmo modo 

as do campo multiplicativo foram aqui denominadas de “CM”.  

Todas as habilidades tiveram um crescimento no desempenho, exceto a habilidade 

CA2, isso porque a questão 5 do pós-teste utilizou a expressão “quantos a mais”. Os alunos 

têm dificuldade em compreender esse tipo de expressão em situações-problema, tendo a falsa 

compreensão de que o “a mais” trata-se de uma adição. 

Os alunos costumam buscar indícios por meio de palavras nos textos das situações-

problema, a fim de descobrir qual algoritmo utilizar. Ao ler “a mais”, o aluno logo infere 

tratar-se do algoritmo da adição, reforçando o que Huete e Bravo (2006) afirmam ser um dos 

erros mais comuns dos estudantes ao resolver situações-problemas, segundo o que eles 

entendem por problema: fazer associações linguísticas. No entanto Braga e Rosa (2018) 

revelam que nem sempre as ações ou palavras-chave indicam de maneira correta o algoritmo 

a ser utilizado.  

 Mas, se compararmos a questão 3 do pré-teste com a questão 3 do pós-teste, por 

exemplo, que avaliam a mesma habilidade, houve aumento do desempenho. 

Levando em consideração o desempenho geral das habilidades, em um aspecto 

quantitativo, os alunos tiveram um aproveitamento na aprendizagem de 4,75%, isso num 

período de sete semanas, com duas aulas por semana.  

Esse dado numérico revela-se como indício de um bom nível de aprendizagem 

construído pelos alunos, uma vez que Horn e Staker (2015) apresentam um estudo da 

Columbia Teachers College, sobre o impacto do modelo de ensino híbrido Teach to One, da 

New Classrooms, em sete escolas diferentes para o ano letivo de 2012-2013, no qual revela 

que nesse ano houve em média quase 20% mais crescimento do que a média nacional em 

matemática, na avaliação da Measures of Academic Progress (MAP) da Northwest 

Evaluation Association (NWEA). 

Analisando as estratégias metodológicas desenvolvidas no Ensino Híbrido, pode-se 

sugerir que os jogos, o uso da tecnologia, a aprendizagem colaborativa, o aprendizado ativo 

e a fomentação para o desenvolvimento da autonomia colaboram para que os alunos tivessem 

incremento na aprendizagem de resolução de situações-problema do campo aditivo e 

multiplicativo e do raciocícnio lógico-matemático. 
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Durante a proposta, alguns jogos foram disponibilizados para os alunos, jogos estes 

que problematizavam a multiplicação e divisão. Tais ferramentas podem ter contribuído de 

maneira favorável com a aprendizagem dos alunos, pois Oliveira (2011) aponta que o jogo 

de regras, ao motivar o jogador a solucionar problemas, desperta sua atenção, agiliza a 

revisão de informações arquivadas pela memória, além do ato de jogar exigir flexibilidade 

mental do jogador. 

Embasado em outros teóricos e sugerindo pesquisas comprobatórias, Oliveira (2011) 

afirma ainda que alguns procedimentos mentais envolvidos de maneira integrada e plástica 

no ato de jogar com regras, trazem indícios sobre como o jogo de regras é válido como 

estratégia altamente favorável à dinamização do processamento mental e à aprendizagem, 

contribuindo para o aprender a pensar. 

O uso da tecnologia permitiu que a aprendizagem dos alunos fosse acompanhada 

mais de perto, identificando onde havia mais dificuldade e qual conteúdo teria que ser 

revisto. Dessa forma, o ensino foi personalizado e, como consequência, o aprendizado 

também.  

Tal ação reflete diretamente na carga cognitiva, Silva; Bruno e Menasché (2018) 

definem que esta refere-se ao esforço cognitivo que um indivíduo emprega durante uma 

tarefa, e no aprendizado refere-se ao esforço empregado para absorver uma informação, de 

acordo com a quantidade de informação recebida. 

Os autores ainda afirmam que na Teoria da Carga Cognitiva há a percepção de que a 

memória de trabalho (de curto prazo) é limitada, mas a memória de longo prazo é ilimitada. 

Desse modo, quanto maior a experiência de um indivíduo em um determinado assunto, 

menor deve ser a quantidade de orientações para ensinar um novo conteúdo a ele, pois muita 

orientação para esse sujeito, o faria aumentar seus esforços cognitivos para integrar e 

conciliar memórias de curto e longo prazo, dificultando o aprendizado. Entretanto, oferecer 

muitas instruções a alguém que necessita, reduz a carga cognitiva, pois a memória de longo 

prazo não possui informações sobre o assunto.  

Os alunos participaram de maneira ativa e colaborativa. Podemos inferir que esse 

modo de participação foi essencial para que ocorresse a aprendizagem e apontar que esse 

comportamento foi ativado pela metodologia de Ensino Híbrido, pois o ambiente propiciou 

convívio e parceria entre os pares. Tovar-Moll e Lent (2018) apontam que, em um ambiente, 

quando ocorre uma interação entre cérebros, a aprendizagem torna-se recíproca; com o 

tempo, os dois cérebros interativos modificam-se mutuamente, a partir da transmissão e 
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armazenamento das informações trocadas entre si, num processo denominado de 

neuroplasticidade. 

No que se refere ao desempenho dos alunos no desafio lógico-matemático, no pré-

teste apenas seis alunos acertaram as cinco proposições referentes à quantidade de figurinhas 

de cada amigo. No pós-teste, havia dois desafios – descobrir os nomes de cada criança e a 

quantidade de balas – e 17 alunos acertaram os cinco nomes, mas apresentam dificuldades 

em calcular a quantidade de balas de cada criança. 

A partir do relato oral dos alunos, foi possível identificar que não acertaram, porque 

não dominavam o que as expressões dezenas e cento quantificavam, bem como não sabiam 

calcular quarta parte e terça parte, mesmo sendo conteúdos já trabalhados na sala de aula 

convencional. 

Dorneles e Haase (2018) esclarecem que a fração é um conteúdo matemático, bem 

documentado na literatura, que impõe dificuldades a boa parte dos alunos. As frações trazem 

um novo conjunto de sentidos de números, que é um desafio para as crianças, pois envolvem 

uma compreensão numérica mais complexa do que a exigida para os números inteiros e uma 

reorganização do conhecimento numérico. O Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados 

Unidos (2007) concorda ao afirmar que os números racionais (frações) não se comportam 

como números inteiros. Quando as crianças têm essa convicção, ao se depararem com as 

“frações” acreditam que os números maiores sempre representam uma quantidade ou 

unidade maior. 

 

4.2 Categorias de análise: pilares do ensino híbrido 

 

Em relação às categorias de análise elencadas de acordo com os pilares do ensino 

híbrido: autonomia, aprendizado personalizado, domínio gradativo do conhecimento e 

relacionamentos produtivos, foi possível coletar dados por meio da observação e organizá-

los individualmente em um esquema, conforme nota-se nas figuras 17, 18, 19 e 20. 
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Figura 17 - Dados observados na categoria “Autonomia” 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se que os alunos tiveram uma evolução na autonomia ao longo da aplicação da 

proposta. Kamii (2012) reforça que a essência da autonomia é as crianças se tornarem aptas 

a tomar decisões por si mesmas.  

Pode-se sugerir que o modo como a proposta do Ensino Híbrido se organiza 

contribuiu para a evolução gradativa da autonomia dos alunos, conforme compactua Costa 
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(2016), ao afirmar que o pleno desenvolvimento das habilidades que promovem a autonomia 

não ocorre de forma independente do meio externo. Portanto, é necessário que a criança 

conviva em ambientes e interações sociais favoráveis à construção da capacidade de pensar 

com autonomia. 

As habilidades que compõem as funções executivas envolvem capacidades que 

possibilitam o gerenciamento do comportamento e ideias de forma autônoma e 

independente. Desse modo, o papel do adulto foi fundamental nesse processo, pois, ao apoiar 

o uso das funções executivas, os adultos podem fornecer estratégias para ajudar as crianças 

(COSTA, 2016). 

Behrens (2013) concorda com o papel do adulto nesse processo, ao afirmar que 

depende dos professores e gestores da educação abordagens que valorizem a aprendizagem 

colaborativa. 

 

Figura 18 - Dados observados na categoria “Aprendizado personalizado” 

 
Fonte: Autoria própria 
 

 

Quanto à benesse da tecnologia à aprendizagem, Moran (2013) corrobora que é 

possível que os alunos aprendam de maneira ativa, sejam proativos, saibam tomar iniciativas 

e interagir, se a escola utilizar as tecnologias atuais transformando-se em espaços ricos de 

aprendizagens significativas, presenciais e digitais. 
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Figura 19 - Dados observados na categoria “Relacionamentos produtivos” 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Os relacionamentos produtivos fixados ao longo da aplicação do ensino híbrido 

contribuíram para a construção da aprendizagem dos alunos, pois abarcou a aprendizagem 

colaborativa. 

Pode-se inferir que foi um fator de extrema importância e determinante na 

aprendizagem, conforme estabelecem Kirschner et al. (2018), ao afirmarem que a 

aprendizagem colaborativa faz uso dos princípios do empréstimo e da reorganização (sugere 

que a maioria das informações adquiridas e armazenadas na memória de longo prazo são 

emprestadas da memória de longo prazo de outras pessoas) e é uma das justificativas para a 

hipótese de que a colaboração pode ser eficaz para a aprendizagem. Além disso, afirmam 

que durante a colaboração nós obtemos importantes informações de outros que poderiam ser 

difíceis de se obter por outros meios. 
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Figura 20 - Dados observados na categoria “Domínio gradativo do conhecimento” 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Partir dos conhecimentos prévios dos alunos foi uma forma de facilitar a 

aprendizagem, uma vez que, segundo Horn e Staker (2015), todos nós temos níveis 

diferentes de conhecimentos prévios (memória de longo prazo). Assim, todos têm 

experiências diferentes ou conhecimento prévio para cada experiência de aprendizagem. 

Partindo dessa premissa, é possível afirmar que, ao diagnosticar o que o aluno já 

sabia e oferecer-lhes as estratégias necessárias para aprender, foi possível a ancoragem das 

informações recebidas às informações que já possuíam na memória de longo prazo, 

ocorrendo assim uma aprendizagem significativa, pois essa se caracteriza, segundo Ausebel, 

pela relação entre uma nova informação e um aspecto relevante na estrutura de conhecimento 

do indivíduo (MOREIRA, 2011). 

Outra observação feita a respeito da característica do ensino híbrido e que facilitou a 

aprendizagem dos alunos foi a rotação nas estações.  

Normalmente, quando uma aula de matemática é dada da maneira convencional – 

uma atividade igual para todo o grupo e o tempo de 50 minutos ou mais para concluí-la –, 

os alunos perdem o foco, se dispersam e alguns só concluem a tarefa ao término da aula ou 

com a correção da professora, alguns muitas vezes nem concluem. 

Agora, rotacionando em cada estação com o tempo cronometrado, os alunos sabiam 

que tinham um tempo-limite para concluir aquela tarefa e ir para próxima, o que os fez 
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manter o foco, ativando a atenção seletiva, cuja explicação Gazzaniga, Ivry e Mangun6 

(2006, apud MARTONI, 2016, p. 52) definem como um mecanismo cognitivo que 

possibilita a alguém processar informações, pensamentos ou ações relevantes, ao passo que 

despreza outros sem significância.  

Martoni (2016) revela que, na escola, essa demanda atencional é muito exigida, pois 

durante a realização das tarefas o aluno deve reconhecer os estímulos, selecionar o que é 

necessário no momento e desconsiderar interferências. Guerra (2011) concorda que 

intervalos ou mudanças de atividades são essenciais para retomar nossa capacidade de focar 

a atenção, sendo essa uma importante função mental para a aprendizagem. 

 

4.3 O produto  

 

A partir dos estudos realizados, foi possível elaborar um produto relacionado ao 

tema Ensino Híbrido:  um caderno formativo para professores da Educação Básica e uma 

sequência didática para ensino de matemática. 

O caderno formativo destina-se a coordenadores pedagógicos ou formadores de 

professores. Visa subsidiar esses profissionais com material a ser explorado em programas 

de formação docente ou HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), que são reuniões 

que ocorrem na escola, no período contrário ao que os professores lecionam, são dedicadas 

à formação continuada. Essas reuniões são conduzidas, normalmente, por um coordenar 

pedagógico.  

Desse modo, este caderno formativo embasa uma formação de docentes, 

apresentando o Ensino Híbrido e propondo aplicação em sala de aula. 

 O material reúne uma coletânea de textos, atividades e orientações que guiam 

professor e coordenador num percurso de formação para o uso da metodologia Ensino 

Híbrido e está organizado em 4 unidades. Para a confecção do caderno, foi elaborado um 

planejamento do conteúdo e desenho instrucional, conforme nota-se, respectivamente, nos 

quadros 9 e 10. 

 

 

 
6 GAZZANIGA, M. S.; IVRY, R. B.; MANGUN, G. R. Neurociência cognitiva: a biologia da mente. Porto 

Alegre: Artmed; 2006. 
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Quadro 9 – Planejamento 

FORMAÇÃO 

Iniciação ao Ensino Híbrido na Educação Básica 

CARGA HORÁRIA 

16h 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar a metodologia Ensino híbrido, bem como seus modelos, a fim de capacitar 

professores da Educação Básica à iniciação do uso dessa metodologia no processo de ensino. 

Espera-se que o cursista se sinta familiarizado com a metodologia e apto a utilizá-la como 

ferramenta de facilitação da aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Iniciar contato com a proposta de Ensino Híbrido; 

• Reconhecer os diferentes modelos de ensino híbrido; 

• Aprofundar os conhecimentos sobre os submodelos: rotação por estações e sala de 

aula invertida; 

• Conhecer casos de aplicação de diferentes modelos do Ensino Híbrido; 

• Realizar estudo de caso; 

• Planejar um modelo para aplicação; 

• Autoavaliar o percurso de aprendizagem. 

CONTEÚDOS 

• Metodologia Ensino Híbrido; 

• Modelos do Ensino híbrido:  Modelo de Rotação, Modelo Flex; Modelo À la Carte, 

Modelo Virtual Enriquecido; 

• Modelo de Rotação: rotação por estações e sala de aula invertida; 

• Estudo de caso; 

• Planejamento da proposta de Ensino Híbrido; 

• Autovaliação; 

ATIVIDADES 

Leitura de textos, vídeos, análise de casos e atividades escritas.  

AVALIAÇÃO  

Autoavaliação 

DURAÇÃO/ETAPA 

8 semanas / 8 etapas 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 10 – Desenho instrucional do caderno 

Desenho Conteúdo Objetivos específicos Material/atividade 

Ambientação  

Levantamento dos 

conhecimentos 

prévios e 

expectativas em 

relação ao tema 

abordado. 

 

Relatar os 

conhecimentos 

prévios sobre o tema 

e expectativas de 

aprendizagem. 

. 

Quadro SQA. 

Unidade I Ensino Híbrido 

 

Modelos do Ensino 

Híbrido 

Compreender o que 

é a proposta do 

Ensino Híbrido. 

 

Identificar os 

diferentes modelos 

de ensino Híbrido 

Textos 

Imagens 

Vídeos 

Atividade 

Unidade II Modelo de Rotação: 

rotações por 

estações 

Aprofundar os 

conhecimentos 

sobre o submodelo 

rotação por estações 

e sala de aula 

invertida. 

Vídeo 

Textos 

Atividade 

 

Unidade III Propostas de Ensino 

Híbrido 

Conhecer propostas 

de escolas que 

implantaram o 

Ensino Híbrido. 

 

 

Vídeo 

Atividade 

Unidade IV Estudo de caso Estudar caso que se 

refere ao Ensino 

Híbrido  

 

Diferenciar Ensino 

Híbrido de Ensino 

enriquecido com 

tecnologia. 

 

Atividade 

Autoavaliação Avaliação Fazer uma 

autoavaliação sobre 

o tema estudado. 

Atividade: Concluir o 

preenchimento do 

quadro SQA da 

Ambientação. 
Fonte: Autoria própria 
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O caderno será apresentado e disponibilizado em diretorias de ensino de algumas 

cidades do Vale do Paraíba (São Paulo). Junto ao caderno será anexada uma sequência 

didática baseada na que foi aplicada na metodologia dessa pesquisa. 

A sequência didática está organizada com uma breve descrição do conceito de 

Ensino Híbrido e da própria conceitualização de sequência didática, objetivos, conteúdo, 

tema, nove etapas de aplicação e sugestões de materiais complementares. Cada etapa 

apresenta, detalhadamente, a organização de cada estação e sugestões de intervenção para o 

professor. 

Esse material será disponibilizado, gratuitamente, no site Portal do Professor do 

Ministério da Educação. Trata-se de um portal eletrônico criado em 2008, cujo objetivo é 

apoiar a formação dos professores brasileiros e sua prática. A sequência didática será 

compartilhada na guia Espaço da Aula, uma comunidade de aprendizagem que permite aos 

professores produzir e compartilhar sugestões de aulas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A análise dos dados nos respalda para responder o problema central da pesquisa: 

Quais são as bases da Neurociência Cognitiva que sustentam a metodologia de Ensino 

Híbrido no ensino de Matemática? 

Sabe-se que o Ensino Híbrido é uma metodologia ativa e tem como pilares: 

autonomia, aprendizado personalizado, relacionamentos produtivos e domínio gradativo do 

conhecimento. 

Com esse estudo foi possível depreender que a autonomia não ocorre de maneira 

independente, ou seja, é necessário que haja estruturação do ambiente onde ocorram 

interações sociais favoráveis à construção da capacidade de pensar com autonomia, refletir 

e gerenciar comportamentos, sendo as funções executivas essenciais para essas capacidades, 

bem como o papel do adulto é fundamental nesse processo, sendo o responsável por 

estruturar esses ambientes.  

Os estudos da Neurociência Cognitiva apontam que há a necessidade de se estimular 

as funções executivas para o desenvolvimento do comportamento autônomo dos estudantes. 

Visto que isso é algo importante na aprendizagem, podemos apontar que esse pilar, 

autonomia, tem base na Neurociência Cognitiva, para justificá-lo como um facilitador na 

aprendizagem.  

Os estudantes ampliaram gradativamente sua autonomia ao longo da aplicação, a 

estruturação deste ambiente ocorreu de forma planejada e contribuiu para o desenvolvimento 

desse comportamento nos alunos, o resultado do pós-teste em situações-problema do campo 

aditivo e multiplicativo demonstra que isso foi eficaz na aprendizagem.  

Ao longo da aplicação, os alunos foram se tornando independentes da figura central 

da aplicadora e o desempenho dos estudantes demonstra que houve um rendimento maior na 

aprendizagem. 

Outro ponto que foi possível coligir foi o aprendizado personalizado, o uso da 

tecnologia foi essencial para essa personalização, em razão das ferramentas – Google 

formulários, plickers – terem oferecido dados que consubstanciaram o acompanhamento da 

aprendizagem do estudante. 

Encontrou-se na Neurociência Cogntiva que quando o aluno recebe informações que 

ela já possui para aprender um novo conceito, isso incrementa sua carga cognitiva, ou seja, 

o faz realizar um esforço cognitivo maior para aprender, pois exige que ele relacione a nova 
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informação (memória de trabalho), com a informação que já possui (memória de longo 

prazo), o que pode dificultar o aprendizado, mas para o aluno que não possui essas 

informações em sua memória de longo prazo, inserir novas informações auxilia a reduzir a 

carga cognitiva. 

Isso significa que oferecer ao aluno a justa medida de que ele necessita – aprendizado 

personalizado –, auxilia na redução da carga cognitiva, facilitando a aprendizagem. 

Ao acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, por meio de ferramentas 

digitais e observação, foi possível ir oferecendo aos alunos o que eles realmente 

necessitavam aprender. 

Dessa forma, como o aprendizado personalizado é uma premissa do ensino híbrido, 

e relevando o resultado positivo que os alunos tiveram na aprendizagem, pode-se sugerir que 

o aprendizado personalizado tem fundamento na Neurociência Cognitiva, que o aponta como 

um fator facilitador na aprendizagem. 

Outro ponto importante do uso da tecnologia foi a facilidade que os alunos 

demonstraram para usar as ferramentas digitais e a extrema motivação. 

O domínio gradativo do conhecimento, pilar também analisado nesse estudo, 

pressupõe que o mediador/professor irá aferir os conhecimentos prévios dos alunos e 

acompanhar a evolução desse conhecimento. Na proposta de ensino híbrido desenvolvida, 

isso ocorreu com frequência, tanto com o auxílio da tecnologia, como com intervenções 

pedagógicas nos grupos, a partir de questionamentos. 

Os conhecimentos prévios estão imbricados ao aprendizado personalizado, uma vez 

que para personalizar é necessário saber de onde partir.  

Diante disso, diagnosticar o que o aluno sabia e ir verificando o que ele aprendeu 

(memória de longo prazo), ofereceu ao professor/mediador subsídios para elaborar 

estratégias para o ensino de novos conteúdos, reduzindo a carga cognitiva e, assim, 

facilitando a aprendizagem.  

Sendo esse pilar constante no ensino híbrido e os resultados da aprendizagem nesse 

estudo foram favoráveis, é possível inferir que esse pilar tem base na Neurociência 

Cognitiva, para ser apontado como um fator que estabelece uma aprendizagem significativa 

aos alunos. 

Numa análise da organização do modelo de ensino híbrido utilizado: rotação por 

estações, pode-se afirmar que  a organização desse modelo tem aporte teórico na 
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Neurociência Cognitiva para apontá-lo como metodologia facilitadora na aprendizagem, 

tendo em vista que nesse modelo os alunos mantiveram o foco na tarefa e acionaram a 

atenção seletiva, ao terem um tempo pré-determinado para concluírem as atividades e 

dirigirem-se às outras estações. 

Destaca-se que as estações exigiram que os alunos trabalhassem em pares ou grupos; 

dessa forma, tiveram que construir relacionamentos produtivos numa aprendizagem 

colaborativa.  

Com os dados reunidos sobre esses pilar e os achados da Neurociência Cognitiva, é 

possível compreender que quando indivíduos interagem em um ambiente, há a comunicação 

entre os cérebros, ocorrendo a troca mútua e aprendizagem também, ambos sofrem 

modificações num processo denominado de neuroplasticidade, a partir da transmissão e 

armazenamento das informações trocadas entre si. 

Esse fator revelou-se como um forte responsável na facilitação da aprendizagem dos 

conteúdos de matemática: situações-problema de campo aditivo e multiplicativo, levando 

em consideração que durante toda a proposta do ensino híbrido os alunos tiveram que trocar 

informações com os colegas, levantar hipóteses, ideias e socializá-las. 

O uso de jogos, do aprendizado ativo e colaborativo nas tarefas desenvolvidas nas 

estações mostraram-se excelentes estratégias para o desenvolvimento na aprendizagem de 

situações-problema de matemática. 

Entende-se que os resultados foram positivos e os pilares do ensino híbrido possuem 

apoio teórico na Neurociência Cognitiva, que os indicam como meios que facilitam a 

aprendizagem, pois apoiam o desenvolvimento da memória de trabalho e das funções 

executivas, como atenção, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e tomada de decisões. 

O ensino híbrido não é a panaceia da educação, entretanto, diversos estudos o têm 

apontado como uma metodologia que atende às necessidades dos novos educandos, 

adequada ao perfil do estudante do século XXI, apresentando também resultados 

satisfatórios em sua aplicação. 

Esse estudo não tem a intenção de ser conclusivo e abre possibilidades para novas 

pesquisas e resultados. Espera-se que, a partir dele, os professores empreendam mais 

esforços para aderir a metodologia de ensino híbrido, com confiança em suas estratégias e 

de como elas são meios facilitadores para a aprendizagem de seus alunos.  
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Com o produto, espera-se que tanto o caderno formativo, quanto a sequência 

didática ofereçam subsídios para a prática docente na Educação Básica, instigando docentes 

a implementar a proposta em sua sala de aula e a buscar mais formações sobre o tema. 
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APÊNDICE B – Testes 

PRÉ-TESTE 

 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

1.UM SITE DE VENDAS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS VENDE MENSALMENTE 50 

VIDEOGAMES, 130 CELULARES E 90 CÂMERAS DIGITAIS. QUANTOS PRODUTOS SÃO 

VENDIDOS POR MÊS? 

 

2.EM 2004, O BRASIL ENVIOU 247 ATLETAS PARA OS JOGOS OLÍMPICOS. EM 2000, FORAM 42 

ATLETAS A MENOS. QUANTOS ATLETAS FORAM EM 2000? 

 

3.ISADORA TINHA 46 FIGURINHAS EM SUA COLEÇÃO. NICOLE LHE DEU OUTRAS E A 

COLEÇÃO DE ISADORA TEM AGORA 65 FIGURINHAS. QUANTAS FIGURINHAS ISADORA 

GANHOU? 

 

4.LARISSA FEZ 598 PONTOS NO CAMPEONATO DE SOLETRAÇÃO DA ESCOLA. FÁBIO, SEU 

MAIOR CONCORRENTE, ESTÁ COM 703, QUAL A DIFERENÇA ENTRE A PONTUAÇÃO DOS DOIS? 

 

5.NA BARRACA DE JOÃO HÁ 35 PÉS DE ALFACE PARA VENDA. ACABARAM DE CHEGAR 28 PÉS 

DE COUVE E 17 DE CEBOLINHAS. QUANTAS VERDURAS HÁ NA BARRACA AGORA? 

 

6.QUE INFORMAÇÕES ESTÃO FALTANDO NA SITUAÇÃO-PROBLEMA ABAIXO? LEIA E 

REESCREVA, FAZENDO AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS. DEPOIS ENCONTRE A SOLUÇÃO 

 

PROBLEMA REESCRITA SOLUÇÃO 

UM PRÉDIO DE MUITOS 

ANDARES TÊM POUCOS 

APARTAMENTOS POR 

ANDAR. QUANTOS 

APARTAMENTOS ESSE 

PRÉDIO TEM? 
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7.UMA PROFESSORA VAI DISTRIBUIR IGUALMENTE 116 LÁPIS COLORIDOS ENTRE 29 ALUNOS. 

QUANTOS LÁPIS CADA ALUNO VAI RECEBER? 

 

8.UM ARTISTA VAI ORGANIZAR A EXPOSIÇÃO DE SEUS QUADROS EM ALGUMAS COLUNAS E 

9 LINHAS. SABENDO QUE SÃO 108 QUADROS, QUANTAS SERÃO AS COLUNAS? 

 

9. SALA DE AULA TEM 9 FILEIRAS COM 7 CARTEIRAS EM CADA UMA. QUANTAS CARTEIRAS 

HÁ NO TOTAL? 

 

10.EM UMA CAIXA HÁ 12 PACOTES COM 8 BARRAS DE CHOCOLATE DENTRO DE CADA UMA. 

QUANTAS BARRAS HÁ NO TOTAL? 

 

11. 

 

Retirado e adaptado do livro: PROVA BRASIL E SAEB- estratégias para desenvolver as capacidades 

avaliadas. Matemática- 4º e 5º anos. Pilar Espí e Patrícia Ester. Belo Horizonte: Editora FAPI, 2012. 

Desafio da questão número 11 retirado do blog “educandocomaprofessoravnessa”. Acessado em 04 de 

fevereiro de 2018. 
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PÓS-TESTE 

 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

1.UM COLECIONADOR TINHA 111 SELOS. COMPROU 17 SELOS NOVOS EM UMA FEIRA. COM 

QUANTOS SELOS ELE FICOU? 

 

2.ANDRÉ TINHA 23 DVDS DE JOGOS E GANHO 19. COM QUANTOS DVDS ELE FICOU? 

 

3.UM FAZENDEIRO TEM 234 CABEÇAS DE GADO, SENDO QUE 109 SÃO MACHOS. QUANTAS 

SÃO AS FÊMEAS? 

 

4.NO ZOOLÓGICO DA CIDADE DE PALEMIRAS, HÁ 98 RÉPTEIS E 206 AVES. QUANTAS AVES HÁ 

A MAIS DO QUE RÉPTEIS? 

 

5.ROBERTO TINHA 37 SELOS EM SUA COLEÇÃO.GANHOU ALGUNS DE SEUS COLEGAS E FICOU 

COM 109. QUANTOS SELOS ROBERTO GANHOU? 

 

6.QUE INFORMAÇÕES ESTÃO FALTANDO NA SITUAÇÃO-PROBLEMA ABAIXO? LEIA E 

REESCREVA, FAZENDO AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS. DEPOIS ENCONTRE A SOLUÇÃO 

 

PROBLEMA REESCRITA SOLUÇÃO 

UM GERENTE DISTRIBUI 

ALGUNS FOLHETOS PARA 

DETERMINADAS 

PESSOAS. QUANTOS 

FOLHETOS CADA PESSOA 

RECEBEU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.O INGRESSO PARA O PARQUE DIVERSÃO CUSTA R$9,50. QUANTO CUSTARÃO 4 INGRESSOS? 
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8.UM CARREGADOR TRANSPORTA EM SEU CARRINHO 13 MALAS POR VIAGEM. QUANTAS 

VIAGENS SERÃO NECESSÁRIAS PARA QUE ELE TRANSPORTE 52 MALAS? 

 

9.ISAURA COMPROU 90 FIGURINHAS. SABENDO QUE ELAS VIERAM EM 6 PACOTES COM 

QUANTIDADES IGUAIS, QUANTAS FIGURINHAS HÁ EM CADA PACOTE? 

 

10.A ESTANTE DA SALA DE LEITURA TEM 8 PRATELEIRAS COM 35 LIVROS EM CADA UMA. 

QUANTOS LIVROS HÁ NO TOTAL NA ESTANTE? 

11. 

 

 

Retirado e adaptado do livro: PROVA BRASIL E SAEB- estratégias para desenvolver as capacidades 

avaliadas. Matemática- 4º e 5º anos; Pilar Espí e Patrícia Ester; Editora FAPI, 2012. 

Desafio da questão número 10 retirado do blog “educandocomapofessoravanessa”. Acessado em 04 de 

fevereiro de 2018. 
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ANEXOS 

ANEXO A -Termos 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO (no caso do menor) 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Neurociência Cognitiva e ensino híbrido: 

investigando o modelo por rotações no ensino de matemática””. Neste estudo pretendemos investigar a metodologia Ensino Híbrido 

para o ensino de Matemática. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é buscar nos estudos da Neurociência Cognitiva bases que sustentam a metodologia 

ativa Ensino Híbrido no ensino de Matemática. 

Para este estudo adotaremos o (s) seguinte (s) procedimento (s): aplicação de uma sequência didática baseada no modelo ensino 

híbrido- rotação por estações, uma vez por semana, durante 2 meses. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A 

sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) 

pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. 

Este estudo apresenta risco mínimo de prejuízo à sua aprendizagem, procurando seguir o planejamento escolar com os conteúdos 

previstos para sua série, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como leitura, atividades escritas etc. Apesar disso, você 

tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os 

benefícios por participar da pesquisa relacionam-se com a oportunidade de aprender por meio de uma metodologia ativa, 

aumentando as chances de uma aprendizagem significativa e aumento do rendimento escolar.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 

vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de Identidade ____________________, 

fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

São José dos Campos, ____ de ______________ de 20____ . 

_____________________________________                          _____________________________________ 

                               Assinatura do (a) pesquisador (a)                                                  Assinatura do (a) menor 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAS ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMANIDADES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

AV. ARLINDO BÉTTIO ,1000, ERMELINO MATARAZZO 

SÃO PAULO- SP CEP: 03828-000 

E-MAIL: CEP-EACH@USP.BR 

 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: JULIANA MARCONDES DE 

MORAIS 

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1331, 

12.225-011, JARDIM AMERICANO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-P 

FONE: (12) 99170-0852 / E-MAIL: JULIANAMARCONDES@USP.BR 

 

PROFª ORIENTADORA: DRA. MARIA AUXILIADORA MOTTA 

BARRETO 

 

 

 

 

 

ENDEREÇO: DEBAS/ COORDENAÇÃO CCP-PPGPE/EEL- 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA 

USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TELEFONE: (12) 3159-5069/ E-MAIL: MARIBARRETO@USP.BR 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Responsáveis 

O (a) menor de idade pelo qual o (a) senhor (a) é responsável está sendo convidado (a) a participar da pesquisa 

“Neurociência Cognitiva e ensino híbrido: investigando o modelo por rotações no ensino de matemática”  

O objetivo deste estudo consiste em investigar a metodologia Ensino Híbrido no ensino de Matemática. Caso você 

autorize, seu filho (a) irá: aplicação de uma sequência didática baseada no modelo ensino híbrido- rotação por 

estações, uma vez por semana, durante 2 meses. 

 A participação dele (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não 

trará prejuízos em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição em que ele estuda.  

Tudo foi planejado para minimizar os riscos de prejuízo à aprendizagem, procurando seguir o planejamento 

escolar com os conteúdos previstos para a série em curso, porém se ele (a) sentir dificuldade ou desinteresse poderá 

interromper a participação e, se houver interesse, conversar com a pesquisadora sobre o assunto. Os benefícios por 

participar da pesquisa relacionam-se com a oportunidade de aprender por meio de uma metodologia ativa, 

aumentando as chances de uma aprendizagem significativa e aumento do rendimento escolar.  

  O (A) senhor (a) e o menor de idade pelo qual é responsável não receberão remuneração pela participação. A 

participação dele (a) poderá contribuir para melhorar a qualidade de ensino dos professores da Educação Básica. As 

suas respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, o (a) senhor (a) está recebendo uma 

cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

A pesquisa está sendo desenvolvida na Escola de Engenharia de Lorena- USP pela pesquisadora Juliana 

Marcondes de Morais orientada pela Dra. Maria Auxiliadora Motta Barreto. 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAS ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – EACH/USP 

E-MAIL: CEP-EACH@USP.BR 

ENDEREÇO: AV. ARLINDO BÉTTIO ,1000, ERMELINO MATARAZZO SÃO PAULO- SP CEP: 03828-000 

TELEFONE: (11)3091-1046 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: JULIANA MARCONDES DE MORAIS 

E-MAIL: JULIANAMARCONDES@USP.BR 

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1331, 12.225-011, JARDIM AMERICANO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-

SP 

TELEFONE: (12) 99170-0852 / 

ORIENTADORA: DRA. MARIA AUXILIADORA MOTTA BARRETO 

E-MAIL: MARIBARRETO@USP.BR 

ENDEREÇO: Estrada municipal do Campinho, S/N, Campinho, Lorena/SP- ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA 

USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TELEFONE: (12) 3159-5069 
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ANEXO B - Carta de Apresentação 
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ANEXO C- Autorização 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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