O desenvolvimento da argumentação matemática na resolução de
tarefas com a utilização de Robótica Educacional
Eliel Constantino da Silva, Wellem Cristiam Teixeira Rodrigues, Maria Raquel Miotto Morelatti,
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Presidente Prudente,
Licenciatura em Matemática, eliel_constantino@hotmail.com, CAPES.
Palavras Chave: Argumentação Matemática, Robótica Educacional, Resolução de Tarefas.

Introdução
Neste trabalho analisamos o desenvolvimento da
argumentação matemática de alunos do terceiro
ano do Ensino Médio de uma Escola Pública
Estadual do munícipio de Presidente Prudente,
envolvidos em uma sequência didática pautada no
uso de Kits de Robótica e resolução de Tarefas
Matemática.
O desenvolvimento da argumentação matemática
acontece quando os alunos são desafiados a fazer
conjecturas, explorar exemplos e justificar tais
cojecturas (BOAVIDA et al, 2002). A Robótica
Educacional é uma forte aliada à esse processo por
possibilitar uma maior reflexão, organização e
construção do pensamento crítico (GUEDES;
KERBER, 2010).

Objetivos
Identificar e analisar a argumentação matemática
dos alunos ao utilizarem a Robótica Educacional na
resolução de Tarefas Matemáticas.

Material e Métodos
Trata-se
de
um
estudo
qualitativo
cujo
procedimento utilizado para a produção dos dados
aqui apresentados é a observação das aulas
(gravações de áudio e vídeo). As sequências
didáticas constituíram-se de 4 aulas de 50 minutos
cada e foram desenvolvidas com 3 turmas do
terceiro ano do Ensino Médio, que chamaremos de:
turma 1, turma 2 e turma 3 e foi trabalhado o tema
Equação Geral da Reta. Na aula 1, os kits de
Robótica foram apresentados aos alunos e em
seguida, puderam realizar ações de movimento
com os protótipos (robôs), utilizando software
específico. Nas aulas 2 e 3 utilizamos a quadra de
esportes da escola para desenvolvermos as tarefas
matemáticas propostas. Tais tarefas envolveram
problemas que deveriam ser realizados em grupo,
utilizando os protótipos. Na aula 4 foi realizada a
sistematização geral das duas atividades e
formalizado os conceitos que envolvem o conteúdo
abordado.

Resultados e Discussão
Nas três turmas, o desenvolvimento da
argumentação matematica aconteceu já na aula 1
quando os grupos de alunos tinham que justificar o
raciocínio utilizado na tentativa de fazer com que o
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protótipo criasse um quadrado ao se movimentar.
Nesse momento, um grupo da turma 1 relacionou
diversos conhecimentos matemáticos adquiridos
em anos anteriores com conhecimentos de Física.
Na aula 2, a argumentação matemática aconteceu
dentro dos grupos. Cada componente do grupo
justificava matematicamente o porquê de sua
sugestão ser a melhor para a resolução da Tarefa
proposta. No fim, os grupos argumentavam
matematicamente entre si ao tentarem, no
momento da sistematização, compreender o que o
outro grupo realizou e buscar uma solução com
justificativa matemática para a falha de cada grupo.
Na aula 3, um grupo da turma 1 iniciou a atividade
se reunindo para conversarem e discutirem sobre
como resolveriam a Tarefa e nesse momento
justificavam matematicamente cada hipótese até
chegarem a uma conclusão final e executarem a
hipótese escolhida chegando à solução da Tarefa.
Na aula 4 já se notava um domínio e segurança nos
alunos ao justificarem seus raciocínios no momento
de sistematização geral. Na turma 1, uma aluna
conseguiu formalizar o conteúdo abordado, através
de reflexões realizadas durante as conversações
matemáticas. Na turma 2, um aluno conseguiu
exemplificar algebricamente e geometricamente,
com vários exemplos da atividade 1 e 2, como
encontrar e utilizar a Equação Geral da Reta. Na
turma 3, a argumentação dos alunos revelou uma
falha em um conceito anterior e portanto foi
possível sanar essa falha através da discussão
criada com toda a turma no momento da
sistematização

Conclusões
Os resultados apresentados revelam que os alunos
desenvolveram a argumentação matemática ao
perceberem a necessidade de testarem suas
conjecturas para valida-las ou não, o que evidencia
a importância do desenvolvimento na escola de
tarefas matemáticas e robótica educacional no
desenvolvimento do pensamento matemático.
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