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Resumo. Esta comunicação pretende contribuir para uma reflexão sobre as 

potencialidades do Facebook na promoção da enculturação matemática e 

no favorecimento de uma relação mais positiva dos alunos com a disciplina 

tendo por base o Matemátic@XXI. O Matemátic@XXI é uma intervenção 

pedagógica que ocorreu sob a forma de uma gincana escolar, uma 

competição de natureza inclusiva, dirigida aos alunos do 3.º ciclo do ensino 

básico duma escola pública situada no norte de Portugal. A gincana 

Matemátic@XXI decorreu entre janeiro e junho de 2015, num contexto fora 

da sala de aula, e contou com a participação de 155 alunos organizados em 

14 equipas de 11 atletas. Seis professoras de matemática da escola 

acompanharam estas equipas. A gincana foi organizada em quatro torneios 

no formato digital (WebQuests) e um torneio final presencial sem recurso à 

internet. A recolha de dados para esta comunicação centra-se no 

questionário final de avaliação respondido pelos alunos (online) e nos 

registos das comunicações postadas nos grupos fechados do Facebook 

formados entre as equipas e a investigadora (primeira autora). Os 

resultados obtidos assinalam o papel do Facebook na potencialização e 

ampliação do espaço pedagógico no processo de enculturação matemática 

dos alunos participantes na gincana. O recurso ao Facebook possibilitou a 

experimentação pelos participantes de uma relação mais positiva com a 

matemática além da integração das tecnologias digitais na atividade 

matemática dos alunos.  

Abstract. This communication aims to contribute to the reflection about 

Facebook’s potential in the promotion of mathematics enculturation. The 

research herein presented is based on the pedagogical intervention 

Math@XXI. This intervention occurred in the form of a school competition 

of inclusive nature, and was addressed to students of the 3rd cycle of basic 

education of a public school located in northern Portugal. Math@XXI took 

place between January and June 2015 with the participation of 155 students 

organized in teams of 11 athletes. Six school math teachers supported these 

teams. The competition was organized in five tournaments, four in digital 

format (WebQuests) and a final on-site tournament without using the 

internet. Data collection for this communication focuses on the records 

posted in closed groups on Facebook formed between the 14 teams and the 

researcher (first author), who was the only common element to these 

groups. Results support the role of Facebook in enhancing and expanding 

the educational space with-in a process of mathematics enculturation of the 

participating students. The use of Facebook enabled a positive attitude 

towards mathematics, as well as the integration of digital technologies in 

student’s mathematical activities. 
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Introdução 

Apresentamos nesta comunicação alguns resultados parciais de um projeto de 

investigação mais amplo que está ainda a decorrer no âmbito dos estudos de 

doutoramento da investigadora e primeira autora. Este projeto desenvolve-se a partir de 

uma intervenção pedagógica denominada Matemátic@XXI, que consiste numa gincana 

escolar de natureza inclusiva e de caráter interdisciplinar, fundamentada numa 

epistemologia centrada na construção histórico-cultural do conhecimento matemático.  

As competições de natureza inclusiva são dirigidas a todos os alunos, 

independentemente do seu maior ou menor desempenho escolar. Este tipo de 

competições tem recebido uma atenção crescente por parte da comunidade educacional 

e do público em geral (Kenderov, Rejali, Bussi et al., 2009; Stockton, 2012). Embora os 

alunos lidem com desafios matemáticos, estes são vistos por eles como sendo acessíveis 

e relacionados com o seu dia-a-dia, favorecendo o seu envolvimento na procura de uma 

resolução. Tipicamente disponibilizadas em contexto para além da sala de aula, as 

competições inclusivas proporcionam a criação de um ambiente educacional desafiador 

que estimula a participação e torna o processo de aprendizagem motivador, interessante 

e agradável (Freiman & Vézina, 2006).  

Freiman e Appelbaum (2011) destacam os aspetos de natureza afetiva que as 

competições matemáticas (inclusivas) favorecem, em particular, o gosto, a auto-eficácia 

e o interesse pela matemática. A estes aspetos, Kenderov et al. (2009) acrescentam o 

desenvolvimento de capacidades de ordem superior como a resolução de problemas. A 

interação social experimentada durante as competições promove um contexto de 

relações culturais que favorece o desenvolvimento individual de cada aluno. Estudos 

internacionais têm demonstrado que as atividades fora do âmbito de sala de aula 

contribuem positivamente para a promoção de uma atitude positiva dos alunos em 

relação à escola e à matemática (Morris, 1987; Barbeau & Taylor, 2009; Simpkins, 

Davis-Kean & Eccles, 2006; Jones & Simons, 2000). 

A gincana Matemátic@XXI desenvolveu-se numa escola pública do norte de Portugal, 

em contexto fora da sala de aula, com alunos do 3.º ciclo do ensino básico. Realizou-se 

em cinco torneios, quatro no formato digital (WebQuests) e um presencial sem recurso à 

web. Os 155 participantes organizaram-se livremente em 14 equipas de 11 atletas cada 
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(exceto uma que teve 12 elementos), contando com o apoio de seis professoras de 

matemática da escola. No total foram 13 turmas da escola envolvidas na gincana, sendo 

oito do 7.º ano e cinco do 8.º ano. As equipas foram nomeadas pelos seus próprios 

integrantes. A opção pelo trabalho em equipa baseou-se na ideia de que este promove a 

colaboração e favorece a aprendizagem de todos os participantes, incluindo aqueles que 

têm mais dificuldade, contribuindo deste modo para o sucesso de todos (Barbeau & 

Taylor, 2009; Simpkins, Davis-Kean & Eccles, 2006). 

No desenho do Matemátic@XXI, o Facebook foi pensado para ser utilizado para 

facilitar a comunicação entre os elementos de cada equipa e entre estes e a 

investigadora, através dos 14 grupos fechados formados por cada uma das 14 equipas e 

a investigadora – a investigadora foi o único elemento comum entre estes grupos do 

Facebook. O Facebook foi também pensado para ser um veículo de publicação das 

WebQuests com as tarefas a serem realizadas. Durante os torneios digitais, os alunos 

puderam pedir ajuda aos professores e à investigadora sempre que julgaram necessário. 

A investigadora esteve presente na escola pelo menos uma vez por semana ao longo da 

gincana para dar apoio e orientação ao desenrolar da competição. 

A gincana decorreu ao longo de cinco meses com início a 12 de janeiro de 2015 com a 

publicação da primeira WebQuest nos grupos fechados do Facebook. As WebQuests 

foram iguais para todas as equipas e versaram sobre os temas: Triângulo, Número 7, 

Infinito e Moda. A figura 1 mostra como estes temas foram explorados no design das 

WebQuests. Como produto final de cada torneio digital, cada equipa devia apresentar 

uma revista, em formato digital ou impresso, editada por si, com as resoluções das 

tarefas propostas nas WebQuests.  
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Figura 1. Organização dos cinco torneios da gincana Matemátic@XXI. 

As equipas foram classificadas pelos pontos conquistados na realização das tarefas dos 

cinco torneios. A pontuação máxima da gincana somava 240 pontos, sendo 120 

relativos aos quatro primeiros torneios digitais e 120 para o quinto e último torneio. 

Este quinto torneio, presencial, contou com a participação de 12 equipas (duas não 

compareceram) e foi realizado na escola, sem recurso à web. Todos os alunos 

realizaram as tarefas simultaneamente, organizados nas suas respetivas equipas, mas 

não podiam solicitar ajuda às professoras (Figura 2). Do ponto de vista competitivo, 

visto que a pontuação da etapa final presencial era igual à do conjunto das etapas 

digitais, as equipas podiam alterar completamente o placar de classificação parcial já 

divulgado. As tarefas deste último torneio versaram sobre os temas trabalhados 

previamente nos quatro torneios digitais (WebQuests).  
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Figura 2. Último torneio do Matemátic@XXI. 

A 8 de junho de 2015, ocorreu o evento final da gincana Matemátic@XXI com a 

entrega das medalhas aos alunos das doze equipas finalistas (Figura 3) e a atribuição de 

prémios às duas equipas que mais pontuaram: Os Mercenários e The Wolves. Este 

evento contou ainda com uma apresentação do Circo Matemático1. 

 

Figura 3. Evento final do Matemátic@XXI. 

 

 
1 Associação portuguesa que tem como objetivo: “Maravilhar, divertir e atrair para a matemática 
mediante a realização de atividades lúdicas variadas”.  < http://ludicum.org/cm/> 
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Nesta comunicação, procuramos descrever o papel que o Facebook desempenhou no 

desenrolar da gincana Matemátic@XXI e refletir sobre o potencial desta rede social 

para o desenvolvimento da enculturação matemática dos alunos e de uma relação mais 

positiva com a matemática. 

Enculturação matemática e Atividade 

A conceção de Enculturação Matemática de Bishop (1991) e a Teoria da Atividade de 

Leontiev (1978) são os dois pilares teóricos que suportaram o design do 

Matemátic@XXI bem como a investigação educacional que foi realizada com base 

nesta gincana. Bishop e Leontiev sustentam que a aprendizagem é um fenômeno 

sociocultural e que se dá pela apropriação, por cada indivíduo, dos objetos da cultura 

humana construída historicamente. Nesta secção, fazemos uma breve apresentação 

destas duas perspetivas teóricas, procurando mostrar a forma como entendemos a sua 

interligação no contexto do Matemátic@XXI.  

Bishop (1991) sustenta que a educação matemática deve desenvolver-se a partir de um 

processo de enculturação e que educar os alunos matematicamente é educá-los sobre a 

matemática, através da matemática e com a matemática. A enculturação matemática é 

um processo social de envolvimento com a matemática, de apropriação dos objetos da 

cultura matemática construídos ao longo da história humana. O autor propõe uma 

mudança na perspetiva da educação matemática atual: passar de um enfoque tecnicista 

que privilegia o fazer (“way of doing”) para um enfoque cultural que privilegia o 

compreender (“way of knowing”). 

O processo de enculturação matemática abrange a linguagem, as técnicas, os valores e 

as práticas da cultura matemática estabelecida. Não basta que exista transmissão de um 

conjunto de ideias e significados socialmente construídos para que este processo se 

desenrole; “cada nova geração reconstroi os significados da velha [geração], pelo que a 

‘cultura’ não é uma coleção rígida de objetos (…). Está constantemente em mudança, e 

é continuamente alterada pela nova geração, durante o processo de enculturação” 

(Bishop, 1991, pp. 152-153, tradução nossa).  

Este processo é interpessoal e ocorre, essencialmente, na interação professor-alunos e 

aluno-aluno. Quando interagem em pequenos grupos, os alunos compartilham 

significados e discordâncias, apropriando-se dos objetos matemáticos a que dão um 



 XXVI SIEM 7 

significado próprio. Além disso, “a tarefa é do grupo e eles têm de encontrar formas de 

colaboração” (Bishop, 1991, p. 155, tradução nossa). 

Segundo Leontiev (1978), a atividade humana, essencialmente social, promove uma 

relação dialética entre a realidade exterior e a estrutura da consciência, sendo a 

comunicação de vital importância no processo de apropriação dos bens da cultura 

humana. O mundo exterior objetivo materializa e acumula a experiência sócio-histórica 

da Humanidade. A apropriação deste mundo objetivo dá-se pela atividade que faz a 

mediação entre o sujeito e o objeto.  

O processo de apropriação dos objetos da cultura humana é, assim, resultado de uma 

atividade efetiva do indivíduo sobre esses objetos. Neste processo de aquisição, o 

indivíduo, a partir de um processo de comunicação, faz destes objetos parte da sua 

individualidade criando “no homem aptidões novas” (Leontiev, 1978, p. 288).  

Leontiev afirma que toda atividade humana é mediada por instrumentos materiais e/ou 

simbólicos. Na figura 4, recorremos ao modelo que tipicamente ilustra a teoria de 

Leontiev para mostrar a sua aplicação ao Matemátic@XXI. A gincana é vista como 

uma ferramenta cognitiva, isto é, uma tecnologia (em sentido amplo) que viabiliza 

(medeia) uma aprendizagem significativa e ativa dos alunos que constroem 

conhecimento, comunicam, colaboram e refletem. 

 

Figura 4. Modelo da Teoria da Atividade aplicado ao Matemátic@XXI. 

As equipas (sujeitos) do Matemátic@XXI, por sua atividade, tiveram acesso à cultura 

matemática (objetos) – favorecendo o desenvolvimento de um processo de enculturação 

matemática. A mediação social deu-se entre os alunos que resolveram 

colaborativamente as tarefas em equipas, com a ajuda da investigadora e das professoras 

participantes. O Facebook e as WebQuests cumpriram o papel de ferramentas físicas e 

simbólicas de mediação. 
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Comunicação e Facebook 

A educação é um processo essencialmente comunicativo. A comunicação e a vida em 

sociedade viabilizam-se através da linguagem, o instrumento mais complexo de 

mediação do homem com o mundo, e que o caracteriza como um ser social, histórico e 

cultural (Vigotski, 2008). Vigotski assinala ainda a relação fundamental entre o 

pensamento e a linguagem: “O pensamento não é simplesmente expresso em palavras; é 

por meio delas que ele passa a existir” (pp. 156-157).  

Na sociedade atual, altamente marcada pelas tecnologias digitais, faz-se necessária a 

construção de uma nova cultura escolar que incorpore estes meios de comunicação e 

informação. Estes novos objetos culturais modificam a nossa maneira de viver em 

sociedade, pelo que a sua integração no processo educativo é inevitável e inadiável.  

Equacionar hoje o futuro da escola e da aprendizagem é algo que não pode 
ser feito sem se considerar a influência das tecnologias digitais, 
nomeadamente das tecnologias digitais em rede, como parte de um 
fenómeno muito mais amplo diretamente relacionado com o impacto dessas 
mesmas tecnologias na sociedade em geral: uma sociedade fortemente 
marcada pela mudança e uma escola que continua a mostrar grandes 
dificuldades em se ajustar às exigências que o Século XXI coloca aos 
cidadãos em geral e aos jovens em particular. (Costa, 2011, pp. 136-137) 

As tecnologias digitais abrem novas oportunidades e desafios para o ensino e a 

aprendizagem da matemática, numa nova dinâmica social (Maasz & Schloeglmann, 

2006). As WebQuests possibilitam a integração de recursos digitais no ensino, abrindo 

portas a novas formas de trabalho em sala de aula ou fora dela. Além disto, auxiliam os 

alunos a desenvolver um vasto conjunto de competências e as capacidades de pesquisa, 

de comunicação, de colaboração e de participação social (Oliveira & Antunes, 2014): 

Ensinar é um processo complexo e, no contexto do uso da internet como 
recurso, exige mudanças na postura do professor, em sua forma de pensar, 
preparar as aulas e atuar em sala, levando-o a buscar metodologias e 
recursos que melhor se apliquem ao conteúdo a ser ensinado. Diante deste 
contexto, a metodologia WebQuest pode ser uma alternativa, pois além de 
aliar as novas tecnologias ao desenvolvimento da aprendizagem, não exige 
altas habilidades computacionais do professor, e sim sabedoria para inventar 
modos de usar os atrativos da Web para que os alunos construam 
conhecimentos consistentes, robustos e significativos. (p.843) 

O Facebook, como uma rede de comunicação de ampla utilização pelos jovens no seu 

dia-a-dia, pode desempenhar um papel fundamental como ferramenta pedagógica e 

como meio de comunicação no cenário escolar, favorecendo a construção de redes de 
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interações digitais e a atividade colaborativa (Allegretti, Hessel, Hardagh & Silva, 

2012). Amplia o potencial comunicativo e de interação entre os sujeitos, pela rutura das 

barreiras físico-temporais e pela possibilidade comunicativa em múltiplos formatos 

(palavra escrita, figuras, objetos digitais).  

Allegretti et al. (2012) inserem a utilização do Facebook nas escolas numa perspetiva de 

cibercultura - a cultura do século XXI - favorecendo uma aprendizagem interativa e 

colaborativa: 

... o uso educacional do Facebook justifica-se, também, pela coerência com 
as tendências educacionais na cibercultura: a noção do conhecimento como 
uma construção individual e coletiva, a aprendizagem participativa, a 
autoria e coautoria, o compartilhamento, a integração das tecnologias 
digitais no currículo, a comunicação e aprendizagem interativas e a 
possibilidade de transgressão do currículo escolar tradicional. (pp.54-55) 

Metodologia de investigação 

O Matemátic@XXI tem um caráter intervencionista e um perfil pragmático. O objetivo 

do design desta gincana foi o de desenvolver um produto educacional (artefato 

mediador) dentro do sistema complexo de ensino-aprendizagem da matemática que 

promovesse a mediação entre os alunos e a cultura matemática, conjugando cognição e 

afetividade e recorrendo às tecnologias digitais. O desenho metodológico da 

investigação que se desenvolveu em torno do Matemátic@XXI foi o de design research 

(DR ou design experiment). “Design experiments têm ambos uma tendência pragmática 

– ‘engendrar’ formas particulares de aprender – e uma orientação teórica – desenvolver 

teorias específicas através do estudo sistemático dessas formas de aprender e dos 

processos que as sustentam” (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003, p.9, 

tradução nossa, itálicos adicionados).  

A metodologia design research (DR) é adequada para desenhar soluções e artefatos 

(aspeto pragmático) que levem em consideração as múltiplas variáveis práticas e 

disciplinares intrincadas no processo de ensino-aprendizagem, como é o caso do 

Matemátic@XXI. É uma metodologia importante para a compreensão do como, quando 

e porquê inovações educacionais funcionam na prática (DBRC, 2003). Segundo Wang e 

Hannafin (2005), o DR é uma metodologia orientada para promover mudanças na 

prática educacional pelo que se mostra adequada para investigar o desenvolver do 

Matemátic@XXI e seu impacto junto dos alunos, nomeadamente no que toca à 
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promoção da sua enculturação matemática e de uma atitude mais positiva face a esta 

ciência. 

A opção metodológica desta investigação - design research - comporta procedimentos 

mistos de tratamento de dados, métodos qualitativos e quantitativos. De acordo com 

Brown (1992), a abordagem mista permite uma melhor descrição do fenómeno 

investigado. Neste trabalho, foram analisados os posts nos diferentes grupos fechados 

do Facebook das equipas participantes da gincana e as respostas dos alunos ao inquérito 

final de avaliação (online). Utilizámos os procedimentos de análise de conteúdo e 

tratamento estatístico dos dados. 

Alguns resultados preliminares 

A gincana Matemátic@XXI contou com uma participação entusiasmada dos alunos 

durante toda a sua realização. Destaque-se a presença de 105 alunos no torneio 

presencial final que se realizou fora do horário de aula, numa sexta-feira à tarde. Isto 

representa 79% de adesão em relação ao total de alunos finalistas na gincana.  

As doze equipas que completaram a gincana apresentaram um desempenho muito bom, 

sendo que dez equipas alcançaram um percentual de sucesso nas tarefas superior a 60% 

e cinco equipas, um percentual superior a 90% (Figura 5). A avaliação do trabalho das 

equipas foi feita a partir dos seguintes critérios: a correção das respostas, a clareza e a 

correção dos textos escritos, a pontualidade na entrega dos trabalhos, a cooperação entre 

todos os participantes e a criatividade apresentada na resolução das tarefas. Estes 

critérios e a pontuação de cada tarefa eram do conhecimento dos alunos. 
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Figura 5. Participação no Facebook e desempenho na gincana. 

Ao longo da gincana, foram diversos os momentos em que a comunicação digital se 

evidenciou, sob várias formas e com diferentes objetivos. A figura 6 apresenta um 

exemplo de um momento de partilha entre a investigadora e os participantes. Os atletas 

“visualizaram” e “gostaram” do post. 
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Figura 6. Exemplo de partilha dentro dum grupo fechado. 

Foram ainda muitos os registos de diálogos e intervenções dos alunos, entre si e com a 

investigadora, em horários que extrapolaram o tempo e o espaço usuais da escola.  

Procedemos a uma análise de conteúdo por categorização (Bardin, 2013) das diversas 

situações de comunicação com recurso ao Facebook experimentadas no decorrer da 

gincana. Neste processo, as postagens das diferentes equipas foram desmembradas em 

unidades e, posteriormente, reagrupadas por analogia em categorias. Desta forma, 

identificámos cinco categorias que emergiram nas situações postadas nos grupos 

fechados das equipas com a investigadora: (i) apropriação de objetos matemáticos; (ii) 

expressão de emoções; (iii) publicação de tarefas; (iv) registo semanal; e (v) divulgação 

da cultura matemática. A título de exemplificação, apresentamos a seguir situações 

selecionadas dentre os murais dos grupos fechados das diferentes equipas referentes a 

cada uma das categorias apresentadas. 



 XXVI SIEM 13 

(i)       Apropriação dos objetos matemáticos 

Esta categoria reúne as unidades de comunicação em que os alunos exibem a sua 

apropriação dos objetos matemáticos, fazendo deles os seus instrumentos cognitivos. Na 

figura 7, apresentamos a produção de duas equipas (revistas com a resolução das tarefas 

propostas nas WebQuests).  

 

Figura 7. Revistas editadas por duas equipas. 
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No excerto dos murais do Facebook apresentado na figura 8, os alunos mostram como 

se apropriaram dos conceitos estudados. A equipa The Wolves publica a resolução de 

duas tarefas, ilustrando a apropriação de dois objetos matemáticos pelos elementos da 

equipa. A equipa Prostudents publica “a nossa obra de arte com triângulos”. Nos dois 

casos, a utilização do pronome possessivo “nosso” reforça a ideia de apropriação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Uso do Facebook para exibição da apropriação dos objetos matemáticos. 

(ii) Expressão de emoções 

Esta categoria reúne as unidades de comunicação em que os alunos expressam as suas 

emoções, vivenciadas em diferentes situações da gincana. As emoções são manifestadas 
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de forma livre e espontânea. Na figura 9, apresentamos um excerto dos murais do 

Facebook de três equipas, em que os alunos expressam estados emocionais distintos. Os 

Marretas manifestam os seus sentimentos de alegria e de autoconfiança pelo 

desempenho da equipa na gincana. Os Kings desculpam-se por não se terem podido 

encontrar com a investigadora num determinado momento e expressam o seu 

descontentamento por isso. Dois alunos da equipa 7Sete dizem estar “se sentindo 

festivo” graças a Pitágoras e “se sentindo inspirada” por conta do infinito.  

 

Figura 9. Uso do Facebook para expressão de emoções. 

Na figura 10, apresentamos um registo das emoções manifestadas pelos atletas da 

equipa 7Sete num momento de encontro com a investigadora na escola. Os alunos 

expressaram as suas emoções de modo gestual (na foto) e através de símbolos 

disponibilizados pelo Facebook. 
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Figura 10. Símbolos e gestos usados na expressão de emoções no Facebook. 

(iii) Publicação de tarefas  

Esta categoria reúne as unidades de comunicação relativas ao uso do Facebook para a 

publicação das WebQuests nos 14 grupos fechados das equipas. A figura 11 inclui um 

excerto do mural da equipa A. C. Vila Meã onde se mostra a publicação do Evento “2.º 

Torneio” com o link para a segunda WebQuest.  
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Figura 11. Uso do Facebook para publicação da 2ª WebQuest. 

(iv) Registo semanal  
 

Esta categoria reúne as unidades de comunicação referentes aos registos das vivências 

dos participantes durante a gincana: saudações, recados, informações, fotos dos 

encontros e das realizações dos alunos. A figura 12 ilustra um momento de saudação e 

informação da investigadora para os atletas da equipa Marretas. Todos os alunos da 

equipa “visualizaram” o post e alguns mostraram tê-lo apreciado (fazendo um like). 

 

 

Figura 12. Uso do Facebook para saudação. 
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A figura 13 apresenta o registo do momento de entrega do trabalho da equipa Genious 

of Math e de uma sessão de trabalho da equipa Matematix que, apesar de ter desistido 

formalmente de participar na gincana, continuou ativa na interação através do Facebook 

e nos encontros com a investigadora na escola. 

 

                    Figura 13. Uso do Facebook para marcação de encontros. 

O Facebook serviu também para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da gincana, 

bem como para publicar os resultados da competição, como se ilustra na figura 14. 

Estes pedidos de esclarecimento dos alunos ocorriam, frequentemente, “fora de horas” e 
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as suas reações à publicação dos resultados finais da gincana também “entraram pela 

noite dentro” – o que sustenta um envolvimento significativo dos alunos na gincana. 

 

 

Figura 14. Uso do Facebook para informações. 
  

(v)     Divulgação da cultura matemática 

 
Esta categoria reúne as unidades de comunicação referentes às publicações de objetos, 

processos e personagens da cultura matemática com vista à enculturação matemática, 

ampliando o universo matemático disponibilizado aos alunos. Na figura 15, 

apresentamos duas situações distintas relativas a esta ampliação: a conversa dos alunos 

sobre Pitágoras e a apresentação de um vídeo do YouTube com o objeto matemático 

Fractal de Mandelbrot. Todas as publicações com vista à divulgação da matemática 

foram comuns a todas as equipas, partilhando com elas diferentes recursos educacionais 

disponíveis na web, para além daqueles que faziam parte das WebQuests.  
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Figura 15. Uso do Facebook para divulgação dos objetos matemáticos. 
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O Facebook admite a integração de diferentes recursos nas comunicações desenvolvidas 

nos seus murais tais como vídeos, fotos, músicas, etc. Tais recursos, como até já vimos, 

são úteis na divulgação da ciência. Na figura 16 apresentamos um exemplo de como o 

Facebook foi usado para despertar a atenção dos alunos para a presença da matemática 

ao seu redor.  

 

Figura 16. Uso do Facebook para sensibilização. 
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A opinião dos alunos: revelações na avaliação final 

Os alunos das doze equipas finalistas da gincana foram convidados a responder a um 

inquérito online de avaliação final sobre a experiência de cada um nesta competição. 

Um total de 49% dos alunos atendeu à solicitação. Duas perguntas referiam-se ao uso 

do Facebook e das WebQuests e uma outra à contribuição da gincana para a 

aprendizagem matemática.  

Um total de 98,5% dos alunos respondeu que apreciou, total ou parcialmente, ter podido 

“comunicar com meus colegas e com a professora/investigadora através do Facebook” e 

“aprender e realizar tarefas através do ambiente digital da Gincana Escolar 

Matemátic@XXI”. Além disto, 75% responderam positivamente à questão sobre o 

contributo da participação na gincana para a sua aprendizagem, sendo que 23% dos 

alunos ainda manifestaram concordar parcialmente com essa contribuição. 96,9% dos 

alunos que responderam ao inquérito afirmaram que gostariam que a gincana 

Matemátic@XXI continuasse a acontecer na sua escola.  

O questionário continha também uma pergunta aberta que solicitava aos alunos que 

dissessem o que mais tinham gostado na gincana. Uma análise de conteúdo com uma 

abordagem quantitativa das respostas foi feita com a utilização do software NVivo 

considerando a palavra como unidade de análise. As duas palavras que apareceram nas 

respostas dos alunos com maior frequência foram “tudo” e “gostei” o que demonstra 

uma ampla satisfação dos alunos quanto à gincana (Figura 17).  

Mais de 60% dos alunos responderam que o que mais lhes agradara tinha sido a 

oportunidade de “trabalhar em equipa”, “de fazer as tarefas em conjunto”, “de formar 

uma equipa com os meus amigos” e também “de aprender mais sobre a matemática” e 

“conhecer coisas novas”. Muitos alunos referiram gostar “de podermos trabalhar em 

grupo e descobrirmos coisas sobre a matemática que se não fosse a Gincana Escolar não 

saberia que elas estavam ligadas à matemática” e “poder conviver mais com os colegas 

e levarmos a matemática de uma forma mais gira”. O ter tido a oportunidade de se 

envolver com a cultura matemática foi também bastante apreciado pelos alunos. Gostar 

“de descobrir o infinito” ou de “pesquisar a vida de tales” ou ainda de “resolver 

problemas” foram algumas das razões invocadas pelos alunos e que se relacionam com 

objetos matemáticos. 
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Figura 17. Nuvem de palavras relativa à pergunta sobre o que mais gostaram os alunos na 
gincana. 

 

Algumas considerações  

O processo de ensino-aprendizagem desenvolve-se pela comunicação. Os dados 

recolhidos sugerem que o Facebook desempenhou um papel fundamental como meio de 

comunicação na gincana escolar Matemátic@XXI. As atividades dos alunos foram 

todas desenvolvidas com recurso ao Facebook, que proporcionou uma ampliação das 

potencialidades da sala de aula tradicional, como ilustrado nos exemplos apresentados.  

Os alunos que frequentam nos dias de  hoje o ensino básico são adolescentes nascidos 

em pleno século XXI para os quais a tecnologia é transparente. Isso quer dizer que estes 

jovens convivem com o telemóvel, o computador, a internet, a TV por cabo e com os 

jogos eletrónicos desde que nasceram; estão acostumados à ação e à interatividade. 

Assim sendo, fazer uso da rede social Facebook que eles, na sua maioria, já utilizam nas 

suas comunicações pessoais diárias, favoreceu a inclusão da matemática como tema das 

suas conversas online, aproximando a cultura matemática das suas vidas e motivando os 

alunos para participar nas atividades propostas. Além disso, permitiu alargar as 

fronteiras físico-temporais da escola. Deste modo, o Facebook, no contexto do 

Matemátic@XXI, contribuiu para desenvolver uma atitude positiva face à matemática, 

vendo-a relacionada com o seu quotidiano e sentindo-a como ciência humana em 

evolução constante. 
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O Facebook serviu vários propósitos no âmbito do Matemátic@XXI. Enquanto a 

publicação de tarefas foi um uso do Facebook pensado à priori, a maioria das 

utilizações desta rede social emergiu no decorrer da gincana. Os alunos recorreram ao 

Facebook para partilhar a sua apropriação de objetos matemáticos vários, serviram-se 

do Facebook para exprimir emoções, usaram o Facebook como um veículo de 

comunicação e registo de aspetos vários ligados com a logística do trabalho deles na 

gincana, e encontraram no Facebook um meio de divulgação da cultura matemática. 

Embora esta última utilização do Facebook não tenha surgido por iniciativa dos alunos 

mas sim da investigadora, ela tornou-se importante no desenrolar da gincana. 

Analisando a atividade dos alunos no contexto do Matemátic@XXI, à luz da teoria de 

Leontiev (1978), o Facebook, associado às WebQuests, desempenhou um papel de 

instrumento de mediação entre os alunos (sujeitos) e a cultura matemática (objeto). A 

atividade dos alunos, baseada nas WebQuests e apoiada pelo Facebook, permitiu que se 

apropriassem de vários objetos da cultura matemática. Além disso, os verbos de ação 

empregados pelos utilizadores do Facebook – publicar, compartilhar, visualizar, gostar 

– são um indicativo da cultura de comunicação e partilha incentivada por esta rede 

social que, neste contexto, funcionou como um ambiente digital de aprendizagem.  

Desta forma, o Facebook proporcionou um ambiente amigável e colaborativo para a 

enculturação matemática dos alunos através do desenvolvimento de uma experiência (a 

gincana), pessoal e coletiva, com a matemática, seus objetos, processos e personagens 

(Bishop, 1991). Permitiu também apresentar aos alunos, nos respetivos murais das 

equipas, recursos digitais disponíveis na web tais como vídeos do YouTube, páginas 

educacionais, imagens motivacionais que propiciaram experiências diversificadas para 

uma aprendizagem matemática significativa.  

Durante o desenrolar do projeto Matemátic@XXI, a comunicação, com recurso ao 

Facebook, entre a investigadora e as equipas e entre os alunos de cada equipa, sustentou 

um ambiente pedagógico interativo, colaborativo e afetuoso. Este espaço de 

comunicação favoreceu o processo de interação social e a motivação para o trabalho na 

gincana, condições fundamentais para a enculturação matemática dos alunos. A 

comunicação no seio dos grupos fechados propiciou ainda a expressão espontânea de 

emoções e a formação de um sentimento e sentido de equipa que apoiou a construção da 

identidade do grupo e favoreceu o trabalho colaborativo. 
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A experiência no Matemátic@XXI ressaltou vários benefícios que o Facebook pode 

trazer ao contexto escolar, particularmente na educação matemática. No entanto, 

continuar a investigar-se o uso desta rede social no ensino mostra-se necessário. 

Igualmente importante é a necessidade de sensibilizar os professores para a integração 

deste tipo de tecnologia digital na sua prática letiva. 
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