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RESUMO 

 

 

O presente estudo, inserido na linha de pesquisa Tecnologias da Informação e Educação Matemática, 

tem como objetivo verificar a contribuição da plataforma Khan Academy para a aprendizagem da 

Matemática de alunos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – 

TDAH. Para alcançar esse objetivo, norteamos este trabalho por duas questões: em que medida a 

plataforma da Khan Academy pode contribuir para o aprimoramento do conhecimento matemático de 

alunos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade? É possível que a 

interação do aluno com o ambiente da plataforma Khan Academy contribua para este aprimoramento? 

Os sujeitos participantes dessa pesquisa são alunos regularmente matriculados no Ensino Médio e 

diagnosticados com TDAH. Frente a esta proposta de investigação, apresentamos um esboço da 

história do TDAH desde o século XIX, passando pelas diversas nomenclaturas até a utilizada nos dias 

atuais e a visão dos especialistas sobre esse tema. Realizamos uma revisão bibliográfica sobre 

intervenções tecnológicas para o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos para alunos com 

TDAH e Educação Matemática. Essas pesquisas contribuíram para o nosso estudo e trouxeram 

aspectos relevantes sobre a aprendizagem desses estudantes. Apresentamos a plataforma Khan 

Academy, verificamos como os conteúdos matemáticos são propostos e disponibilizados e escolhemos 

temas para serem trabalhados com os participantes. Os conteúdos de Matemática abordados foram 

estudados na plataforma Khan Academy, como também propostos em atividades no papel. 

Descrevemos as atividades realizadas pelos alunos em cada encontro e as respectivas análises iniciais 

dos protocolos das resoluções realizados e, posteriormente, as análises conclusivas da pesquisa. 

Finalizamos com as considerações finais e concluímos, com os dados apresentados, que as ações dos 

alunos diagnosticados com TDAH, por meio das interações com o ambiente da plataforma, permitiram 

resgatar, compreender e aprimorar os temas estudados e contribuíram para o aprimoramento dos 

conhecimentos matemáticos propostos e para a aprendizagem desses escolares. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, Khan Academy, 

Educação Inclusiva, Educação Matemática.  
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ABSTRACT 

 

 

 
This study, inserted in the search line Information Technology and Mathematics Education, aims to 

verify the Khan Academy platform's contribution to the learning of Mathematics students diagnosed 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD. To reach that goal, this work is guided by two 

questions: How extent the Khan Academy platform can contribute to the improvement of 

Mathematical knowledge of students diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Is it 

possible that the interaction of the student with the Khan Academy platform environment contribute to 

this improvement? The participants of this research are students enrolled in high school and diagnosed 

with ADHD. Faced with this research proposal, we present an outline of the history of ADHD since 

the XIX century, passing through various nomenclatures used up to the present day and the views of 

experts on this topic. We conducted a literature review on technological interventions for teaching and 

learning of mathematical content for students with ADHD and Mathematics Education. These 

researches have contributed to our study and brought relevant aspects of the learning of these students. 

We present the Khan Academy platform, we check how the Mathematical contents are proposed and 

available and we choose themes to be worked with the participants. All Mathematics contents were 

studied in the Khan Academy platform, as well as activities proposed in the paper. We describe the 

activities of the students in each meeting and their initial analysis of the protocols of the resolutions 

made and subsequently, the final analysis of the research. We end with the final considerations and 

conclude with the data presented, that the actions of students diagnosed with ADHD, through the 

interactions with the platform enable to achieve, understand and improve the subjects studied and 

contributed to the improvement of the proposed Mathematical knowledge and learning of these 

schoolchildren. 

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder- ADHD, Khan Academy, Inclusive Education, 

Mathematics Education. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2013, fui contratado para lecionar aulas de Matemática em um colégio 

particular da cidade de São Paulo que desenvolve um trabalho com a educação inclusiva. É 

um dos poucos colégios na cidade de São Paulo que atende exclusivamente crianças e 

adolescentes com necessidades especiais, portadores de síndromes genéticas, como síndrome 

de Dawn, Asperger e diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

– TDAH.  

Ao iniciar as aulas nesse colégio, me deparei com diversas dificuldades, sendo uma 

delas a falta de experiência em ministrar aulas para alunos com essas características, ou seja, 

alunos com síndromes genéticas, alunos com TDAH. Na verdade, não sabia como lidar com 

nenhum aluno com necessidades educacionais especiais, visto que tratava-se de uma realidade 

totalmente diferente e que eu não estava acostumado a ver e conviver.  

No curso de Licenciatura em Matemática, bem como nos cursos de extensão e na 

especialização, não tive contato com a realidade da inclusão, não havia sido preparado para 

ministrar aulas a um público que necessita de um olhar diferenciado com métodos e técnicas 

mais elaboradas, criativas e acolhedoras.  

No decorrer dos dias, convivendo com essa realidade, fui conhecendo e aprendendo a 

partir dessas novas situações, com as quais me deparava. Com o passar dos dias, o interesse 

em aprender e estudar sobre a educação inclusiva, em especial a educação de crianças e 

adolescentes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, foi 

crescendo. 

Convivendo com esses alunos diariamente, a proximidade dessa relação intensificou a 

minha vontade de ler e buscar entender o comportamento destes alunos diagnosticados com 

TDAH. Como esses alunos agem? O que posso fazer para melhorar a qualidade da minha aula 

e fazer com que esses alunos tenham melhor desempenho? Como prender a atenção desses 

alunos às questões matemáticas? 

Em meio a tantos questionamentos, comecei a perceber o interesse dos alunos pelos 

aparelhos eletrônicos, em particular os smartphones. Iniciei, então, uma investigação que me 

levou a descobrir, entre outras coisas, que esses alunos ficavam concentrados nos recursos 

tecnológicos, não se distraindo com qualquer coisa, quando estavam de posse de seus 

celulares. 

Tomado por uma inspiração e querendo melhorar as aulas para esses alunos, percebi 

que se eu utilizasse ferramentas digitais na apresentação dos conteúdos matemáticos, poderia 
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haver melhor aproveitamento por parte deles, propiciando uma aprendizagem real dos 

conteúdos matemáticos.  

Nesse mesmo ano, mais precisamente no segundo semestre, fui trabalhar em outro 

colégio, também particular, da cidade de São Paulo, tendo que, a partir desse momento, 

trabalhar em duas realidades diferentes.  

Ao iniciar os trabalhos fui apresentado à psicóloga do colégio, que cumpre a função de 

orientadora vocacional. Cargo que tem a responsabilidade de acolher os alunos, orientá-los 

quanto aos estudos e, principalmente, assessorar alunos de inclusão e orientar os professores 

pedagogicamente e no tratamento que esses alunos de inclusão necessitam. Aproveitei a 

oportunidade para ouvir todas as orientações, recomendações e considerações, por meio de 

conversas informais, procurando aprender algo novo e diferente.  

Esses alunos são incluídos em uma sala de aula regular, onde nem todos os professores 

estão preparados para lidar com essa situação. Se realmente devemos agir sob o olhar da 

inserção da inclusão do indivíduo, então é necessário propiciar um ambiente de inclusão 

desde a entrada do aluno na instituição de ensino.  

Dentro do ambiente escolar, os profissionais ligados diretamente com a educação 

poderiam criar um ambiente de aprendizagem propício para que essas crianças e jovens 

possam ter reais condições de aprendizagem, não ficando de lado e nem deixando a 

aprendizagem dos mesmos prejudicada em relação às outras crianças e jovens da mesma 

idade.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) versam sobre as adaptações curriculares 

estratégicas necessárias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais:  

 
A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente correta 
que representa valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade 

de direitos e de oportunidades educacionais para todos, em um ambiente 
educacional favorável. (BRASIL. 1998, p.17) 

 

É importante ressaltar que esse trabalho tem a finalidade de tentar contribuir como 

ferramenta pedagógica e com as pesquisas sobre o TDAH, pois, como já mencionado 

anteriormente, sentimos a necessidade de ajudar esses alunos para uma aprendizagem melhor 

e, para que isso seja possível, nós, pesquisadores, necessitamos do auxílio dos nossos colegas 

professores. 

Sendo assim, acreditamos que se a escola e toda a equipe pedagógica tiver um olhar 

especial e diferenciado, uma dedicação maior e um planejamento pedagógico direcionado 
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para alunos especiais, eles mostrarão claramente um rendimento maior e bons resultados no 

processo de aprendizagem. 

Para tanto, é oportuno destacar e reconhecer os desafios do professor para o 

enfrentamento dessas situações percebidas no ambiente escolar e que precisam ser pautadas e 

embasadas, gerando condições reais para que o professor possa trabalhar com essas crianças e 

adolescentes.  

Por conseguinte, diante das leituras, na busca constante de aprimoramento e em 

conversas com profissionais especialistas e com mais experiência que eu, recebi diversas 

orientações e sugestões, dentre elas, as instruções listadas abaixo, sobre como lidar, manejar e 

avaliar os alunos diagnosticados com TDAH.  

1. Localização do aluno na sala de aula (fileiras da frente); 

2. Possibilitar trabalho e avaliações com tutoria de pares; 

3. Maior número de explicações para o aluno, realçando os pontos    

importantes; 

4. Tarefas e trabalhos extras para compor nota; 

5. Tempo maior para realização das atividades; 

6. Avaliações individualizadas; 

7. Avaliações com enunciados e textos reduzidos, com linguagem 

objetiva, direta e palavras precisas; 

8. Simulados com critério de avaliação diferenciado; 

9. Nas correções das atividades e avaliações é valorizada a qualidade e o 

conteúdo do que foi escrito, na dúvida, o professor retoma a prova com o aluno para 

verificar, oralmente, o que ele quis dizer com o que escreveu. 

10. Recuperação contínua. 

 

Apeguei-me ao item sete que trata das Avaliações com enunciados e textos reduzidos, 

com linguagem objetiva, direta e palavras precisas. Dei início a uma reflexão que me levou a 

indagar alguns professores das diversas áreas do conhecimento, como eles elaboravam as 

avaliações dos alunos diagnosticados com TDAH? Alguns me responderam que faziam uma 

prova diferenciada, em que não exigiam muito do aluno, e outros disseram que corrigiam de 

forma diferente, considerando mais a estrutura do pensamento esboçada pelos alunos nas 

resoluções e respostas das tarefas. 
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Com essas informações e ainda refletindo a respeito de como elaborar uma prova para 

esses alunos, na tentativa de atender às orientações listadas, procurei focar na elaboração da 

avaliação.  

Resolvi aplicar a mesma avaliação dos alunos sem necessidades especiais para os 

alunos com necessidades especiais. As avaliações dos alunos com necessidades especiais 

teriam um diferencial: constariam nessas avaliações algumas instruções que norteariam os 

alunos para a resolução das questões propostas, instruções que chamei de subsídios. 

Elaborada e formatada a primeira avaliação, encaminhei para a orientadora do colégio e fui 

pedir autorização para aplicar esse instrumento avaliativo. Após a aplicação, fiquei ansioso 

para verificar como esses alunos tinham se saído. Percebi que os alunos diagnosticados com 

TDAH tiveram um bom desempenho, conseguindo realizar todas as questões da avaliação no 

mesmo tempo que os demais alunos. Relatei o fato à orientadora vocacional do colégio e 

mostrei as avaliações corrigidas e os apontamentos de todos os acertos e aproveitamento de 

cada aluno, recebendo seu aval para aplicação de novas avaliações com esse formato. 

Tão logo veio a próxima avaliação, mais uma vez, notei que os alunos com TDAH 

realizaram a avaliação no mesmo tempo que os demais alunos e, novamente, foi satisfatório o 

rendimento.  

Por meio dessas avaliações com subsídios, aplicadas aos alunos com o diagnóstico de 

TDAH, tive a oportunidade de presenciar a satisfação e a motivação expressadas por esses 

escolares, pois eles conseguiam realizar a atividade proposta no mesmo tempo dos demais e 

estavam resolvendo as situações, superando os desafios e sendo motivados para as novas 

aprendizagens.  

Cada vez mais entusiasmado ao ver o progresso desses alunos e compreendendo o 

quanto nossas ações pedagógicas refletem diretamente na aprendizagem, na satisfação e na 

motivação dos alunos, isso me inquietava e me motivava a pesquisar e estudar mais ações 

pedagógicas inclusivas que contribuíssem para o processo de aprendizagem de alunos com 

TDAH. 

 Deste modo, observava o comportamento desses alunos, suas ações e reações, quais 

matérias chamavam a atenção deles, que cor de caneta gostavam de usar, que cor de giz ou 

tinta gostavam de ver na lousa.  Por essas observações realizadas, procurei extrair algumas 

informações que pudessem me ajudar nesta busca a fim de contribuir para uma intervenção 

pedagógica mais direta. Dentro dessas observações evidenciou-se o que eu já havia 

conjecturado anteriormente, sobre o comportamento destes alunos quanto à posse de seus 
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smartphones: a necessidade de ações com o uso de tecnologias em uma tentativa de 

aprimoramento da aprendizagem de Matemática. 

Na época, eu me via diante de um tema para pesquisar com maior aprofundamento. 

Foi quando, no final de 2013, procurei o Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para verificar os procedimentos 

e o processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Educação Matemática. Em junho de 

2014 realizei a matrícula e foi dado início ao amadurecimento dessa pesquisa. 

Fazendo parte do grupo com a linha de pesquisa Tecnologias da Informação e 

Educação Matemática, alguns estudos nos aproximaram da Plataforma de Ensino Khan 

Academy, na qual são disponibilizados, gratuitamente, diversos conteúdos para 

aprendizagem.  

Realizados os primeiros contatos de acesso na Plataforma Khan Academy para 

ambientação, fui enveredando para uma investigação que se tornou norteadora desta 

dissertação, pois, a partir desses acessos, comecei a verificar os conteúdos matemáticos e de 

que forma esses conteúdos são abordados e tratados nesse ambiente de ensino, mais 

precisamente, de que forma as atividades são trabalhadas. 

Nas reuniões do grupo de pesquisa começamos a realizar conjecturas acerca dessa 

plataforma de Ensino, embasadas nas nossas discussões e nas literaturas veiculadas sobre a 

Khan Academy, investigar a possibilidade da aprendizagem de conteúdos matemáticos por 

alunos diagnosticados com TDAH e os materiais disponibilizados nessa plataforma.  

Como relatado e evidenciado desde o início do nosso trabalho, acerca das inquietações 

e motivações que nos levaram a estudar e investigar uma possível intervenção pedagógica e 

tecnológica, buscamos identificar as possíveis contribuições deste auxílio para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos.  

Desse modo, o presente trabalho tem a finalidade de pesquisar ações que possam 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática por alunos 

diagnosticados com TDAH, assim como, tentar contribuir com a sugestão de utilização de 

uma ferramenta tecnológica pelos professores em suas salas de aula, como orienta a MEC 

(2001): 

 

Em vez de focar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem 
como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, 
a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de 

recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha 
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a 
padrões de normalidade para aprender, aponta para escola o desafio de 
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ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos. (Secretaria de Educação 
Especial – MEC, 2001, p. 33).  

 

 

Partimos do pressuposto de que a aprendizagem desses alunos diagnosticados com o 

TDAH possa ser prejudicada devido às dificuldades de entendimento dos conteúdos 

matemáticos pelas características próprias que a disciplina apresenta. 

É oportuno ressaltar que os alunos/sujeitos desta pesquisa são alunos que foram 

diagnosticados apenas com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, não 

apresentando outras características ou documentos médicos, conforme laudos disponibilizados 

na escola. 

Pesquisamos possíveis meios de interação do conteúdo matemático, em particular, o 

disponibilizado na plataforma Khan Academy, como ferramenta pedagógica e tecnológica que 

possa auxiliar no aproveitamento e consequentemente na aprendizagem de alunos com o 

TDAH.  

Norteando e orientando os procedimentos realizados durante nossa investigação por, 

basicamente, duas questões, a pesquisa tentará responder às seguintes perguntas: 

Em que medida a plataforma da Khan Academy pode contribuir para o 

aprimoramento do conhecimento matemático de alunos diagnosticados com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade?  

 

É possível que a interação desses alunos com o ambiente da plataforma Khan 

Academy possa contribuir para este aprimoramento? 

 

É importante ressaltar que o uso de novas tecnologias 

“computadores/software/plataformas de ensino” é de extrema importância para todo alunado, 

assim como descreve os autores Weiss e Cruz citados por Guimarães e Ribeiro acerca do uso 

de computadores. 

  

Os benefícios do uso de computadores na educação também são fortemente 

retratados na literatura, principalmente devido ao seu poder de motivação, da 
possibilidade de explorar atividades lúdicas, por permitir um retorno 
imediato, pelas diferentes formas (menos frustrantes) de lidar com erro, pela 
estimulação do raciocínio lógico e por favorecer o desenvolvimento da 

concentração. (WEISS E CRUZ, 2001 apud GUIMARÃES e RIBEIRO 

2010, p. 262).  
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Sabemos que hoje a tecnologia é parte inerente da sociedade e, mesmo os alunos 

acostumados com tanta tecnologia, é muito comum verificar que esses recursos sejam tão 

pouco usados no processo de aprendizagem. Percebemos o quanto os estudantes gostam da 

tecnologia e como esses alunos têm facilidade em trabalhar e estudar com os recursos 

tecnológicos. Notamos que, muitas vezes, isso não acontece por falta de motivação e de 

conhecimento, pois para eles a tecnologia está voltada para a diversão, socialização e 

comunicação. Concentraremos-nos nos objetivos apresentados a seguir, concatenando 

diretamente à busca de responder as questões já apresentadas.  

 

Objetivo Geral  

Na busca por responder às questões norteadoras desta pesquisa, foram desenvolvidas e 

analisadas algumas atividades de determinados conteúdos matemáticos da 1ª série do Ensino 

Médio, disponibilizadas na plataforma Khan Academy para verificar se poderiam colaborar 

no processo de aprendizagem dos alunos diagnosticados com TDAH.  

 

Objetivos Específicos 

Verificar a utilização da plataforma Khan Academy como instrumento auxiliar de 

intervenção pedagógica e tecnológica para o aperfeiçoamento da aprendizagem de conteúdos 

matemáticos por alunos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade – TDAH.  

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo e foi organizada em quatro capítulos. No capítulo 

1 descreveremos uma breve história do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

desde o século XIX, passando pelas descrições de nomenclatura utilizadas no início do século 

XX até a utilizada nos dias atuais. Em seguida, apresentaremos a visão dos especialistas sobre 

o TDAH, explicitando uma breve percepção e discussão da atenção, hiperatividade e 

comorbidades. 

No capítulo 2 são descritas algumas pesquisas realizadas sobre estudantes 

diagnosticados com TDAH e a aprendizagem da Matemática, contemplando o levantamento 

bibliográfico realizado na busca por informações sobre o ensino de alunos com esse 

transtorno. 



22 

 

No capítulo 3, inicialmente, descreveremos a plataforma Khan Academy e o seu 

fundador. Em seguida, vamos mostrar as atividades a partir dos temas propostos para estudo e 

apresentaremos os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa. 

No capítulo 4 apresentaremos os sujeitos da pesquisa e vamos descrever os 

desenvolvimentos das atividades de cada encontro e as respectivas análises preliminares. 

Posteriormente, apresentaremos as análises conclusivas. 

Finalizaremos com as considerações finais acerca da investigação realizada.  
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CAPÍTULO 1. SOBRE O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE – TDAH 

Para tratarmos sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

sem a pretensão de discutir o transtorno sobre o olhar clínico, biológico, pediátrico e 

psicológico, é fundamental para o início deste trabalho procurarmos entender o que é o TDAH 

e o que dizem alguns especialistas no assunto.  

Por interesse da pesquisa, na ânsia de entender um pouco sobre o transtorno e, em 

particular, como professor de Matemática da Educação Básica, visando contribuir de alguma 

forma para a aprendizagem de alunos diagnosticados com o TDAH, reuni materiais 

publicados por psicólogos, médicos, pedagogos e pesquisadores que, há muito tempo, já 

estudam, trabalham e atendem crianças e adolescentes com o transtorno.  

Para tanto, acredito que em um primeiro momento se faz necessário e importante 

voltar um pouco nossa atenção para a história e assim entendermos melhor sobre o TDAH 

como abordaremos a seguir.  

1.1. Um pouco da História do TDAH 

 

Nesse levantamento literário sobre o assunto, encontramos referências de autores que 

apontam que a desatenção e a hiperatividade surgem no século XIX, em uma literatura não 

especifica para médicos e doutores.   

No ano de 1845, o psiquiatra alemão Heinrich Hoffmann escreveu o livro Der 

Struwwelpeter, livro infantil contendo estórias ilustrativas de crianças demonstrando atitudes 

de mau comportamento, sendo esse considerado o pioneiro por Barbosa et al. (2005):  

O precursor deste transtorno foi Henrich Hoffman, um psiquiatra alemão que 
no ano de 1845, através de desenhos, ilustrou uma breve conduta de uma 
criança com Transtorno Hipercinético em seu livro de contos Zappel-Philipe 

(Felipe, o travesso). (BARBOSA, et al., 2005, p. 10). 
 

A literatura também revela que, em 1902, há a primeira menção do Transtorno em 

uma literatura médica, publicada no jornal Lancet e escrita pelo pediatra George Frederic 

Still, conforme discorreu Rohde e Halpern (2004).  

Tal publicação descrevia o mau comportamento de crianças agitadas, de acordo com 

Barbosa et al.: 

 

George Frederic Still descreveu pela primeira vez, crianças excessivamente 
ativas e agitadas como sendo hiperativas, com falta de atenção, dificuldades 
de aprendizado e problemas de conduta, caracterizando-as como tendo 
“defeitos mórbidos de controle moral”. (BARBOSA, et al., 2005, p. 10). 
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Em concordância a essa informação, Barkley (2008, p. 15) discorre que o “[...] crédito 

cientifico costuma ficar com George Still e Alfred Tredgold, que foram os primeiros a dedicar 

uma atenção clínica séria a uma condição comportamental infantil que se aproxima do que 

hoje se conhece como TDAH”.  

Desde então, os estudos e pesquisas a cerca do Transtorno não pararam, sendo 

estudado e discutido em diversos países e recebendo diversas nomenclaturas por médicos e 

doutores, passando pelos trabalhos do neuropsiquiatra Dupré que, em 1925, apontou por 

desajeitamento ou a debilidade motora nas crianças sem lesão cerebral, considerando a 

participação do aspecto emocional no desenvolvimento das funções, como também os 

trabalhos do médico psicólogo Henry Wallon sobre L’Enfant Turbulent (A criança inquieta). 

(CYPEL, 2010, p. 15).  

Já a descrição realizada por Khan e Cohen em 1934, como “organicamente 

impulsionadas”, foi atribuída às crianças sobreviventes da primeira Guerra Mundial e que 

apresentavam condutas parecidas às descritas por Still. (BARBOSA, et al., 2005, p. 10). 

Outras nomenclaturas e outros termos também foram utilizados por pesquisadores e 

médicos e aparecem na literatura, conforme ponderou Barkley: 

[...] síndrome de “inquietação” (Childers, 1935; Levin, 1938). Muitas das 
crianças estudadas nessas amostras também tinham retardo mental ou 
transtorno comportamentais mais sérios do que o que hoje se chama TDAH. 

Foram necessárias várias décadas para que os pesquisadores tentassem 
separar as contribuições de retardos intelectuais, dificuldades de 
aprendizagem ou outras deficiências neuropsicológicas das contribuições dos 
déficits comportamentais para a falta de adaptação dessas crianças. 
(BARKLEY, 2008, p. 18). 

 

Já na década de 40 surge a denominação “lesão cerebral mínima”, defendida por 

Strauss e Lehtinen, que procuram estabelecer uma associação entre as dificuldades de 

aprendizado e possíveis lesões cerebrais, que gerassem prejuízos às funções motoras. 

(CYPEL, 2010, p. 15). 

Com o passar dos anos e com o interesse dos médicos neurologistas pelo tema, e sob 

os diferentes critérios utilizados para o diagnóstico, motivo de tantas interpretações confusas 

na compreensão do problema, em 1962, na cidade de Oxford na Inglaterra, realizou-se um 

simpósio com o intuito de chegar a um consenso sobre o tema, aparecendo a nomenclatura de 

“disfunção cerebral mínima” (DCM), sendo substituída a palavra lesão por disfunção, pelo 

fato de não terem sido achadas alterações orgânicas investigadas pelos métodos habituais de 

diagnósticos (CYPEL, 2010, p. 16).  
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Na mesma década, já no ano de 1968, foi denominada por “Reação Hipercinética da 

Infância” (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM – II), e em 

1975 por “Síndrome Hipercinética da Infância” (Classificação Estatística Internacional de 

Doenças, traumatismos e causas de morte – CID-9 1975), (BARBOSA, et al.,  2005, p. 11).  

Segundo Weiss e Hetchman (1979), citados por Barkley (2008, p. 21), a década de 

1970 teve um grande avanço em relação às pesquisas, com a publicação de mais de dois mil 

estudos. No final dessa década foram lançados vários livros, edições especiais de jornais e 

revisão literárias.   

Na década de 1980 a Associação Americana de Psiquiatria, por meio do (DSM-III), 

descreveu e classificou como sendo “Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem 

Hiperatividade” (BARBOSA, et al., 2005, p. 11), estabelecendo assim critérios mais 

rigorosos para o diagnóstico, baseando-se em três elementos básicos: desatenção, 

impulsividade e hiperatividade, diferenciando-os em dois grupos, com hiperatividade e sem a 

hiperatividade. Nomenclatura que também sofreu alteração no (DSM-III-R) em 1987, 

passando a ser referida por “Déficit de Atenção e/ou Distúrbio de Hiperatividade (DADH)”. 

(CYPEL, 2010, p. 20).  

A nomenclatura utilizada nos dias de hoje, “Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade”, vem da proposta do DSM-IV de (1995), assim como o CID-10 (1993) que 

classifica como “Transtorno Hipercinético”. (BARBOSA et al., 2005, p. 11). Em ambos os 

sistemas utilizados pela comunidade médica de psiquiatria apresentam mais similaridades do 

que diferenças nas diretrizes diagnósticas para o transtorno. (ROHDE et al., 2000). 

Seja qual for a nomenclatura utilizada para o Transtorno, devemos, como pais, 

pesquisadores e professores, procurar ações efetivas que diminuam ou amenizem situações 

adversas, bem como, que a convivência dessas crianças e adolescentes com as outras pessoas 

possa ser socialmente melhor.  

No pouco da história apresentada sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, notamos que esse vem sendo estudado desde os séculos passados até os dias 

de hoje em diversos países. Como não podemos deixar de mencionar neste trabalho, 

apresentaremos a seguir uma pequena síntese do TDAH, sob o olhar de especialistas no 

assunto. É importante ressaltar que o intuito deste trabalho não é discorrer em sua 

profundidade sobre o diagnóstico do TDAH, mas simplesmente situar o leitor para melhor 

entendimento sobre o desenvolvimento da pesquisa. 
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1.2. TDAH e a visão de Especialistas 

 

Muito se tem falado e pesquisado a respeito do TDAH. Listadas nas referências desse 

trabalho estão as literaturas consultadas para dar suporte à nossa pesquisa e fazer-nos 

aproximar do entendimento sobre o TDAH. Nessas leituras percebemos o esforço feito por 

médicos, psicólogos e psiquiatras para maior compreensão e aproximação do conceito do 

TDAH.  

Rohde e Benczik definiram o TDAH escrevendo:  

 

É um problema de saúde mental que tem três características básicas: a 
desatenção, a agitação (ou hiperatividade) e a impulsividade. Este transtorno 
tem um grande impacto na vida da criança ou do adolescente e das pessoas 

com as quais convive (amigos, pais e professores). Pode levar a dificuldades 
emocionais, de relacionamento familiar e social, bem como um baixo 
desempenho escolar. (ROHDE e BENCZIK, 1999, p. 36). 

 

Segundo Cypel (2010, p. 23), o déficit de atenção e hiperatividade está caracterizado 

por um quadro sindrômico composto de conjuntos de sinais e sintomas, analisados por meio 

da observação da desatenção, da hiperatividade e a impulsividade.  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno de 

desenvolvimento do autocontrole, períodos de desatenção, dificuldades em controlar impulsos 

e atividades, interferindo diretamente na escolha da criança e gerando dificuldades reais 

Barkley, (2002, p. 35).  

O mesmo autor ainda acrescenta que:  

[...] o TDAH consiste de três problemas primários na capacidade de um 

indivíduo controlar seu comportamento: dificuldades em manter sua atenção, 
controle ou inibição dos impulsos e da atividade excessiva. [...] dois 
problemas adicionais: dificuldades para seguir regras e instruções e 
variabilidade extrema em suas respostas a situações (particularmente tarefas 
ligadas ao trabalho). (BARKLEY, 2002, p. 50). 

 

Os autores, pesquisadores, médicos e psicólogos tomam como ponto primordial para 

estudos, diagnósticos e tratamentos o “Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – DSM”, da Associação Americana de Psiquiatria (2014) e que se encontra na sua 

quinta edição, sendo referenciado como DSM-5.  

 Consta no DSM-5 (2013, p. 32), em sua última revisão, que o “TDAH é um transtorno 

do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou 

hiperatividade-impulsividade”. 
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 Alguns autores discorrem na concordância que a predominância do TDAH é mais 

comum em meninos do que em meninas, equivalente à proporção de 2:1 em estudos 

populacionais e 9:1 em estudos clínicos como descreveu Rohde e Halpern (2004). 

Ainda para os autores Rohde e Halpern (2004, p. 62), essa diferença está relacionada 

pelo: 

[...] fato de as meninas apresentarem mais transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade (TDAH) com predomínio de desatenção e menos 
sintomas de conduta em comorbidade, causando menos incômodo às 
famílias e à escola, e, portanto, serem menos encaminhadas a tratamento. 

  

 Na visão do DSM-5 (2013, p. 63) traz as questões diagnósticas relativas ao gênero, 

ponderando:  

O TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no feminino na 
população em geral, com uma proporção de cerca de 2:1 nas crianças e de 
1,6:1 nos adultos. Há maior probabilidade de pessoas do sexo feminino se 
apresentarem primariamente com características de desatenção na 
comparação com as do sexo msculino. (DSM-5, 2013, p. 63). 

 

American Academy of Pediatrics (2000), citada por Castro e Nascimento (2009, p. 13), 

observa que o TDAH especificado por hiperatividade, impulsividade e falta de atenção vem 

sendo considerado um problema crônico na infância e os pediatras salientam a existência de 

três tipos de TDAH, sendo: TDAH com predominância na desatenção, TDAH com 

predomínio na hiperatividade/impulsividade e o combinado.  

Para o estudo em particular da predominância da desatenção, se faz necessário 

primeiramente um breve entendimento sobre o que os especialistas entendem por atenção, e 

como podemos adicionar esse entendimento para o desenvolvimento da nossa investigação, 

uma vez que a atenção se faz ponto primordial para o desenvolvimento diversificado de 

atividades e para o processo de aprendizagem.  

Cypel (2010) discorre sobre a atenção como sendo uma atividade complexa, que se 

manifesta harmonicamente nas estruturas anatômicas do sistema nervoso central, salientando 

que esse sistema obedece aos chamados ciclos de vigília e sono.  

 

Estando em sono, para que ocorra o despertar, o sinal de partida é 
desencadeado pela substância reticular ascendente do tronco cerebral, [...] 
ocorrendo a liberação das substâncias neurotransmissoras dopamina e 
noradrenalina. [...] Este seria considerado o estágio inicial da atenção, ao 
qual chamamos de estado de vigília ou alerta. (CYPEL, 2010, p. 25). 
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Devemos observar que um indivíduo que está desperto, pode não estar atento, pois, 

podemos estar em um determinado lugar sem de fato estar com atenção voltada para esse 

lugar ou o que está se passando. (CYPEL, 2010).  

Convivendo e ministrando aulas para alunos diagnosticados com TDAH, pudemos 

notar, de fato, como é comum a ocorrência desses alunos estarem presentes na sala de aula, 

mas com a atenção voltada para outras coisas ou, em frações de segundos, focarem sua 

atenção a uma conversa paralela que surge, ou mesmo conversar com um colega, ou focar sua 

atenção para alguém apontando um lápis. Com isso, percebemos o quanto esses alunos 

prestam atenção a tudo que está ocorrendo e deixam de terminar tarefas que já haviam 

começado. Observamos a dificuldade desses alunos em prosseguir com o que estavam 

fazendo, pois os estímulos externos influenciam diretamente quando se trata de manter a 

atenção.  

Segundo Barkley (2002), as pessoas com TDAH não desviam mais sua atenção que 

pessoas sem TDAH, essas pessoas apresentam maior dificuldade em voltar sua atenção à 

atividade que estavam fazendo antes de ter a sua atenção distanciada. 

Os autores Barbosa et al. (2005) consideram que esses alunos prestam atenção em 

tudo, só que não possuem a capacidade para um planejamento antecipado, organizar respostas 

rapidamente e focalizar a atenção seletivamente. Em concordância com esse pensamento, 

Marzocchi (2004) discorre que: 

 

A atenção implica no ato de selecionar informações consideradas úteis 
(atenção seletiva) que serão posteriormente analisadas e arquivadas na 
memória (atenção focalizada). Envolve, portanto, a manutenção ativa do 

esforço para seguir um estímulo constante e prolongado no tempo, tanto de 
tipo auditivo como visual (atenção mantida); por fim, a atenção inclui, 
também, aqueles processos de adaptação psicológica necessários para passar 
de um dever a outro (desvio de atenção) ou para a execução contemporânea 
de duas atividades (atenção partilhada). (MARZOCCHI, 2004, p. 10). 

 

 

Marzocchi (2004) destaca ainda que alunos com déficit de atenção podem manifestar 

diversas dificuldades e em diversos níveis, desde seleção de estímulos até a realização eficaz 

de duas atividades conjuntas.  

Para Rhode e Benczik (1999), essas crianças e adolescentes com TDAH apresentam 

maior dificuldade em conservar a atenção em atividades longas.   



29 

 

Em sua última revisão, o DSM-5 (2013) considera que desatenção acerca à 

incapacidade do indivíduo em permanecer em atividades, demonstrando que não está ouvindo 

e perde materiais, não condizendo com sua idade e/ou seu desenvolvimento.  

O DSM-5 acrescenta ainda que:  

A desatenção manifesta-se comportamentalmente no TDAH como divagação 
em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o foco e 

desorganização – e não constitui consequência de desafio ou falta de 
compreensão. (DSM-5, 2013, p. 61). 

 

Assim, percebemos por meio do convívio com esses alunos e também sujeitos dessa 

pesquisa, o quanto necessitam de cuidados e estratégias pedagógicas para que tenham um 

eficaz e significativo aprendizado, considerando o processo de aprendizagem de cada um e 

suas singularidades.  

Inicialmente, consideramos e abordamos sobre a atenção para podermos entender o 

processo de desatenção desses alunos diagnosticados com TDAH. Pudemos notar a 

concordância dos autores sobre desatenção e entender qual a orientação e visão do DSM-5. 

Procuramos entender que esses alunos estão atentos a tudo, que passam por um processo 

diferenciado e que sua atenção se volta para estímulos realmente significativos. 

No próximo item abordaremos um pouco da visão dos especialistas acerca do TDAH 

com predominância na hiperatividade/impulsividade, sendo considerado pelos colegas 

professores um desafio para ser estudado e superado.  

1.3. Hiperatividade ou Impulsividade: o que apontam os Especialistas 

 

  A revisão da literatura nos indica uma concordância entre os autores, pesquisadores e 

as orientações realizadas pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 

DSM-5, quanto ao excesso de atividade motora nesses alunos diagnosticados com TDAH, 

com predominância na hiperatividade/impulsividade. Essas ações são destacadas como: não 

conseguem ficar sentadas, correm sem saber para onde estão correndo, sobem nas coisas 

frequentemente, têm dificuldades de realizar atividades silenciosamente, respondem a 

perguntas antes mesmo dela ser finalizada, não conseguem aguardar sua vez, interrompem ou 

interferem em conversas que não estão participando. Essas são algumas das características 

destacadas por especialistas e pesquisadores que escreveram a respeito.  

O autor Marzocchi (2004) discorre acerca da hiperatividade/impulsividade:  

 

Por hiperatividade se entende um excessivo e inadequado nível de ação 
motora, que se manifesta com uma contínua irrequietude. [...] não 
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conseguem permanecer sentadas tranquilamente ou ficar paradas quando as 
circunstâncias sócias exigem [...]. Falam excessivamente e estão sempre em 

movimento [...]. A impulsividade é definida por uma incapacidade de 
esperar ou de inibir respostas e atitudes que naquele momento são 
inadequadas. [...] Se manifesta com uma impaciência excessiva, com uma 
grande dificuldade em controlar as próprias reações e uma “desenfreada 
pressa” de responder às perguntas do professor. É sinal de impulsividade, 
também, a dificuldade em esperar a sua vez e a intromissão inoportuna no 
meio das outras pessoas quando elas estão falando entre si. (MARZOCCHI, 
2004, p. 12). 
 

 

Para Cypel (2010) o exagero de atividades motoras em crianças refere-se à 

hiperatividade, e a impulsividade fica caracterizada por ações impensadas e repentinas que 

essas crianças cometem.  

Segundo Barbosa et al. (2005), em concordância, acrescenta que hiperatividade:  

 

Pode ser descrita com inquietação, impaciência, fala em excesso, a criança 
parece movida por um motor, não consegue permanecer sentada, produz 
sons estranhos, está sempre em movimento e atrapalhando o funcionamento 

de algo. [...] Impulsividade é uma característica que faz com que a criança 
apresente dificuldades em seguir regras, de pensar antes de agir, dando 
respostas precipitadas, o que, geralmente, não faria se pensasse antes. 
(BARBOSA et al., 2005, p. 31). 

   

Barkley (2002) observou em crianças com o transtorno do TDAH uma redução na 

inibição do comportamento e no controle dos impulsos, apresentando dificuldades em conter 

suas respostas em situações e não pensar antes de agir. 

Em consonância a esses pensamentos sobre hiperatividade, Benczik (2008) ponderou: 

 

Hiperatividade pode manifestar-se por meio de inquietação, ou seja, 
remexer-se na cadeira, não permanecer sentado quando deveria, correr ou 

subir excessivamente em coisas (quando isto é inapropriado), dificuldade em 
brincar ou ficar em silêncio durante as atividades de lazer, parecer estar a 
“todo vapor” ou “cheio de gás”, ou, ainda, falar em excesso. [...] Na 
adolescência e na fase adulta, os sintomas de hiperatividade assumem a 
forma de sensações de inquietação e dificuldade para envolver-se em 
atividades tranquilas, sedentárias e rotineiras. [...] A impulsividade pode 
manifestar-se no comportamento de uma criança, como impaciência, 

dificuldade para protelar respostas, responder precipitadamente, antes que as 
perguntas tenham sido completadas, dificuldades para aguardar a vez em 
uma fila, por exemplo, interrupção frequente ou intrusão nos assuntos de 
outros, ao ponto de causar dificuldades em contextos sociais, escolares ou 
profissionais, ou ainda dificuldades para se expressar adequadamente. [...] A 
impulsividade também pode levar a acidentes, como, por exemplo, derrubar 
com facilidade objetos das mãos, não olhar por onde anda, tropeçar em 
objetos e colidir com pessoas e ao envolvimento em atividades perigosas, 



31 

 

sem consideração quanto às possíveis consequências. (BENCZIK, 2008, p. 
28-29). 

 

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5 (2013), 

caracteriza a hiperatividade como sendo: 

 

Atividade motora excessiva (como uma criança que corre por tudo) quando 
não apropriado ou remexer, batucar ou conversar em excesso. [...] A 

impulsividade refere-se às ações precipitadas que ocorrem no momento sem 
premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa. [...] A 
impulsividade pode ser reflexo de um desejo de recompensas imediatas ou 
de incapacidade de postergar a gratificação. Comportamentos impulsivos 
podem se manifestar com intromissão social e/ou tomada de decisões 
importantes sem considerações acerca das consequências. (DSM-5, 2013, p. 
61). 

 
 

Goldstein e Goldstein (1994) ressaltam a importância de entender que crianças com 

características de hiperatividade apresentam, de forma exagerada, maiores dificuldades na 

infância, compreendendo como uma maneira intensificada dos comportamentos pertinentes 

para a idade.  

Observamos, inicialmente, as considerações dos autores quanto à atenção e, em 

seguida, os aspectos e as características dos fatores hiperatividade e impulsividade, 

verificando um pouco das particularidades e ações de cada um.  Desse modo, podemos nos 

aproximar do tipo combinado, ou seja, crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH 

combinado.  

O TDAH combinado é o terceiro tipo evidenciado pelos especialistas e descrito 

anteriormente nesse trabalho, sendo que, para o diagnóstico desse tipo, os especialistas 

discorrem que há a necessidade de apresentar sintomas de hiperatividade e sintomas de 

desatenção, com persistência de, pelo menos, seis meses. (CASTRO e NASCIMENTO, 2009, 

p. 25). 

 Os autores Souza et al. (2001) consideram que: 

 
A presença de comorbidade parece ser significativa no TDAH e pode sugerir 

a necessidade de entrevistas diagnósticas que abordem outros sintomas 
psíquicos e comportamentais do que aqueles unicamente relacionados àquele 
transtorno. (SOUZA et al., 2001, p. 404). 

 

Os autores Moreira e Barreto (2009) ressaltam que o termo comorbidade, utilizado 

pelos especialistas, é para descrever indivíduos que apresentam dois ou mais transtornos e que 
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esses casos de comorbidades estão presentes de 30% a 50% dos casos. (PEREIRA et al., 

2005, p. 394).  

Souza e Pinheiro (2003), baseados em uma revisão da literatura, discorreram sobre as 

comorbidades e a prevalência do Transtorno Desafiador de Oposição – (TDO), Transtorno de 

Conduta – (TC), abuso de substâncias psicoativas, depressão, transtorno do humor bipolar, 

Transtorno da Ansiedade e Transtornos de Tiques – (TT).  

A seguir, o Quadro 1 traz os percentuais de prevalência das comorbidades dos 

transtornos, citados por Souza e Pinheiro (2003), em pessoas diagnosticadas com TDAH, 

como também as características de cada transtorno.  

 

Quadro 1 – Comorbidades dos transtornos, apresentado pelas autoras Souza e Pinheiro 

(2003, p. 85 - 105)  

Comorbidades dos 

transtornos com TDAH. 

Percentual de prevalência 

em pessoas com TDAH 

Características dos tipos de 

transtorno 

Transtorno desafiador 

opositor – TDO 

35 a 65% Comportamento desafiador, 

opositor e implicante em relação 

a figuras de autoridades, em 

especial a pais e professores.  

Transtorno de conduta – TC  20 a 50% Desrespeito aos direitos básicos 

dos outros, como a integridade 

física e a propriedade. Exemplos 

de ações de TC: mentiras, fuga 

de casa, ausência não autorizada 

da escola.  

Depressão 15 a 75%. 

  

Humor triste ou irritável, perda 

do interesse por atividades que 

habitualmente eram prazerosas, 

alterações no apetite e no sono, 

fadiga fácil, culpa excessiva e, 

eventualmente, ideias de 

suicídio.  

Transtorno do humor 

bipolar 

10% Nos adultos, humor exaltado, 

euforia, ideias de grandiosidades 

e agitação psicomotora, podendo 

evoluir para delírios e 

alucinações. Nas crianças, 

sintomas mistos, duração crônica 

e aumento da irritabilidade e 

agressividade. 

Fonte adaptada: Souza e Pinheiro (2003, p. 85 – 105).  
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É importante ressaltar as observações que as autoras Souza e Pinheiro (2003) 

realizaram para os dados informados.  

Rohde (2002), citado pelas autoras Souza e Pinheiro (2003), realizou uma pesquisa 

com 285 pacientes entre os anos 1998 e 2000, na cidade de Porto Alegre, encontrando uma 

prevalência de 39,1% na comorbidade de TDO com TDAH.  

Os autores Gittelman (1985) e Mannuzza (1993), citados por Souza e Pinheiro (2003), 

discordam dos índices apresentados quanto à comorbidade da depressão e TDAH, pois um 

estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro a prevalência encontrada foi de 

14%.  

Segundo Souza e Pinheiro (2003), 91% das crianças com transtorno bipolar 

apresentam padrões para TDAH e ressaltam que estudos realizados por (Tramontina e cols., 

no prelo), apresentam 10% de prevalência de transtorno bipolar em pessoas diagnosticadas 

com TDAH.  

As autoras Souza e Pinheiro (2003) observam que o percentual de 30 a 40% 

apresentado para o transtorno de ansiedade comórbido com TDAH foi um estudo realizado 

por Biederman e colaboradores (1991 e 1999) e ponderam que entre 15 a 30% de crianças 

com transtorno de ansiedade apresentam indicadores para TDAH.  

Souza e Pinheiro (2003) ponderam que o percentual de 17% para comorbidades de 

TDAH e transtornos de tiques (TT) foi resultado de estudos conduzidos por Biederman e 

colaboradores (1991).  

Vasconcelos et al. (2003) realizaram um estudo com 403 alunos em um colégio da 

rede pública do Rio de Janeiro, matriculados entre a alfabetização e a quarta série, que na 

nomenclatura atual equivale ao quarto ano do Ensino Fundamental-I da Educação Básica. 

Nessa investigação foram diagnosticados 69 casos com TDAH, ou seja, 17,1% dos alunos 

matriculados, de modo que, a prevalência dos tipos de TDAH constatadas foram 39,1% 

Transtorno de Déficit de Atenção sem hiperatividade, 37,7% Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade e 23,2% com hiperatividade sem Transtorno de Déficit de 

Atenção. (VASCONCELOS et al., 2003, p. 70).  

Em 2007, Pastura, Mattos e Araujo publicaram um artigo na revista Neuropsiquiatria 

sobre o TDAH e as comorbidades em estudantes matriculados na Educação Básica, 

equivalente na nomenclatura atual do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental-I e do 

sexto ao nono ano do Ensino Fundamental-II. Essa investigação revelou que, dos alunos 

diagnosticados com TDAH, 58% dos casos apresentaram comorbidades, desses, em 38,5% foi 
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detectada a comorbidade caracterizada por Transtorno opositor-desafiador. (PASTURA et al. 

2007, p.1081).  

Segundo Rhode e Halpern (2004), que discorreram sobre a preponderância de 

comorbidade entre o TDAH e outros transtornos: 

[...] transtornos disruptivos do comportamento (transtorno de conduta e 
transtorno opositor desafiante), situado em torno de 30 a 50%. A Taxa de 

comorbidade também é significativa com as seguintes doenças: a) depressão 
(15 a 20%); b) transtorno de ansiedade (em torno de 25%); c) transtornos da 
aprendizagem (10 a 25%). (AACAP (1997), RHODE et al. (2000), 
BIEDERMAN et al. (1991) apud RHODE e HALPERN, 2004, p. 66). 

 

Consta no DSM-5 (2013) que há uma frequência de comorbidade nos casos 

diagnosticados com TDAH nos espaços clínicos e, populacionalmente, metade das crianças 

apresentam comorbidade de TDAH e transtorno de oposição desafiante, 25% apresentam a 

predominância de desatenção.  

O DSM-5 orienta ainda que: 

[...] Transtorno de conduta é comórbido com TDAH em aproximadamente 
um quarto das crianças e dos adolescentes com a apresentação combinada, 
dependendo da idade e do ambiente [...] uma porcentagem menor de crianças 

com TDAH tem sintomas que preenchem critérios para o transtorno 
disruptivo da desregulação do humor. Transtorno específico da 
aprendizagem é comumente e comórbido com TDAH. Transtorno de 
ansiedade e transtorno depressivo maior ocorrem em uma minoria de 
indivíduos com TDAH. [...] Outros transtornos que podem ser comórbidos 
com o TDAH incluem o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos de 
tique e o transtorno do espectro autista. (DSM-5, 2013, p. 65). 
 

É importante ressaltar que a literatura indica aspectos negativos na vida desses alunos, 

tanto no contexto social, familiar e escolar, gerando prejuízo no desempenho escolar. 

(BARBOSA et al., 2005, p. 36).  

As condições associadas abrangem aspectos da aquisição e execução da 
comunicação falada e escrita, transtornos de aprendizado, transtornos do 
humor e da personalidade e transtorno de uso de substâncias. Ainda, a 
capacidade de adquirir apropriadamente aptidões motoras finas e grosseiras, 
também chamado de "distúrbio do desenvolvimento da coordenação", é uma 
associação frequente. (PEREIRA et al., 2005, p. 394). 

 

Assim foi possível extrair da literatura um pouco da evolução histórica acerca do 

TDAH, desde o século XIX, passando pelas diversas nomenclaturas utilizadas até chegar à 

nomenclatura usual de hoje. Apresentamos o TDAH sob a luz das pesquisas e entendimentos 

que médicos e especialistas publicaram a respeito, tentando descrever de forma geral e 

contextualizada o que ocorre com os alunos diagnosticados com TDAH. Frequentemente, 
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esses alunos com TDAH chegam às unidades escolares e, ao serem introduzidos em uma sala 

de aula, o professor precisa dispensar uma atenção redobrada, conhecimentos prévios para 

lidar com esses alunos e sabedoria para atendê-los, sem deixar de atender os demais alunos 

que também estão presentes. 

No próximo capítulo, apresentaremos alguns estudos publicados que contemplam a 

revisão bibliográfica realizada sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática de escolares 

diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 
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CAPÍTULO 2. ALGUNS ESTUDOS SOBRE TDAH E APRENDIZAGEM 

MATEMÁTICA 

Buscando entender o processo de ensino e aprendizagem de alunos diagnosticados 

com TDAH, como também a relação desses alunos com a Matemática, realizamos um 

levantamento bibliográfico de estudos e investigações sobre alguns conhecimentos e 

contribuições já produzidas. 

Nesse levantamento bibliográfico, procuramos descrever alguns trabalhos já realizados 

no Brasil que se aproximam da temática do nosso estudo para um entendimento acerca do 

ensino e aprendizagem de alunos diagnosticados com TDAH.   

Inicialmente selecionamos dissertações, teses, livros e artigos publicados em revistas, 

anais de congressos e eventos pedagógicos que tiveram como tema a aprendizagem e, em 

particular, a aprendizagem da Matemática por alunos com TDAH. 

Nóbrega e Hazin (2008) publicaram um estudo no 2º SIPEMAT
1
 e investigaram duas 

crianças entre nove e onze anos de idade de um colégio particular de Recife, diagnosticadas 

com TDAH predominância de desatenção. A investigação teve como objetivo a discussão das 

dificuldades que crianças com essas características apresentam na compreensão das atividades 

de Matemática.  

As pesquisadoras realizaram testes neuropsicológicos e psicológicos para o 

mapeamento dos aspectos cognitivos, como também testes de leitura, escrita e aritmética por 

meio de testes de desempenho escolar. Além desses, as crianças foram submetidas a um teste 

de desempenho escolar em Matemática, composto por trinta e oito questões extraídas dos 

instrumentos avaliativos da rede pública de ensino.  

As questões matemáticas propostas, segundo relatado no artigo por Nóbrega e Hazin 

(2008), contemplavam “habilidades algorítmicas e compreensão numérico decimal, estruturas 

aditivas e multiplicativas, imagem mental de propriedades de sólidos geométricos e 

compreensão de medidas da cultura”, tais como, posicionar os ponteiros de um relógio em 

determinado horário, de acordo com a situação proposta.  

Na análise das atividades, Nóbrega e Hazin (2008) relatam que um dos escolares 

obteve desempenho abaixo da média em ambos os domínios do conhecimento (leitura, escrita 

e aritmética), e o outro estudante apresentou um rendimento acima da média em aritmética e 

dentro do esperado na leitura e escrita.  

                                                   
1 Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. 
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Nóbrega e Hazin (2008) consideram que as principais dificuldades encontradas nas 

atividades de matemática pelos dois escolares investigados foram ocasionadas 

primordialmente pela “desatenção e pela dificuldade de manutenção da informação verbal na 

memória de trabalho”. Os autores discorrem que os problemas atencionais dificultam a 

utilização ordenada de estratégias, pois os alunos não conseguem manter a atenção enquanto 

organizam as orientações que estão recebendo verbalmente. Ponderaram que os resultados 

obtidos são concordantes aos estudos neuropsicológicos em crianças com transtorno de 

aprendizagem e as dificuldades nas atividades de matemática, concluindo que as dificuldades 

apresentadas por crianças com TDAH predominância desatenção não são conceituais da 

Matemática, abrindo espaço para que o professor realize intervenções alternativas na sala de 

aula para que ocorra o desenvolvimento da aprendizagem.  

 Essa pesquisa vai ao encontro do nosso estudo, uma vez que pretendemos que estes 

alunos tenham um aprimoramento dos conteúdos matemáticos, assim como uma intervenção 

pedagógica diferenciada e que contribua para o desenvolvimento da aprendizagem desses 

escolares diagnosticados com TDAH.  

No artigo publicado por Rodrigues et al. (2010) é relatado um estudo de caso de um  

educando do Ensino Fundamental diagnosticado com “Transtorno de Conduta (TC) associado 

com o TDAH, apresentando dificuldades na aprendizagem de conteúdos Matemáticos”.  

Os autores ainda ressaltam e acreditam que, em casos de crianças com TC/TDAH, é 

difícil que estes estabeleçam atenção e sigam as devidas regras que os conteúdos matemáticos 

necessitam. Outro fator, também levantado pelos autores, é devido à falta do conhecimento e 

de estratégias por parte das unidades escolares, fato que, para os autores, impulsiona a 

avaliações errôneas, levando o aluno ao julgamento de dificuldades de aprendizagem.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, Rodrigues et al. (2010) realizaram um estudo 

com um educando de nove anos de idade que cursava o 5º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola particular da cidade de São Carlos-SP.  

Os pesquisadores Rodrigues et al. (2010) realizaram primeiramente uma análise da 

dissertação de mestrado de uma professora que trabalha nessa mesma unidade escolar e que já 

conhecia o educando.  

Na análise realizada na dissertação pelos pesquisadores, eles observaram que, entr e 

outros assuntos, a dissertação continha a descrição da adaptação dos profissionais da escola, 

junto ao comportamento desse aluno/sujeito do estudo. 
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Os autores relatam também que realizaram entrevistas com os profissionais da escola e 

com a professora do educando, além de observar a interação da professora e do aluno na sala 

de aula e a interação de uma das pesquisadoras nas aulas de Matemática. 

Para os autores Rodrigues et al. (2010), ficou evidente, após as análises dos dados, que 

o educando não possuía as mesmas condições de aprendizagem dos demais alunos de sua 

idade, indo ao encontro das informações já descritas na dissertação da professora quando 

realizou sua investigação. Em suas análises, a professora discorreu que o aluno possuía um 

atraso de 2,5 anos, comparado com sua idade cronológica.  

Em relação à aprendizagem da Matemática, os autores Rodrigues et al. (2010) 

observaram que o escolar não gostava de escrever e que, por duas vezes, foi percebido no 

momento em que o aluno realizava os simulados de Matemática, que o educando tinha um 

raciocínio lógico correto, mas escolhia a alternativa errada. Também notaram, em uma 

atividade de adição, o raciocínio lógico e correto do aluno, realizando os cálculos 

mentalmente, mas não transcrevendo para o papel, sob a alegação de ser chato. Após algumas 

investidas de uma das pesquisadoras, o educando escreveu o que estava sendo solicitado, de 

modo que, após analisarem as escritas do educando, os pesquisadores perceberam que o aluno 

não tinha a noção de sistema posicional, ou seja, para a resolução de uma conta de adição 

armada, o mesmo não conseguia alocar unidade debaixo da unidade e dezena debaixo da 

dezena e, mesmo apresentando o resultado corretamente, verificaram-se esses erros 

posicionais.  

Como contribuição e após a análise dos dados, os autores Rodrigues et al. (2010) 

disponibilizaram para a escola algumas sugestões de intervenção para o manejo do educando, 

dentre as quais a atenção aos professores, apontando que os mesmos podem se sentir 

desamparados sem saber como lidar com a situação, cabendo à escola buscar auxílio de 

profissionais que possam contribuir para a orientação e ajuda aos professores. 

A pesquisa contribuiu para nossa investigação no que tange a observação, pois 

conforme relatado pelos autores, poderemos observar as habilidades do raciocínio lógico dos 

educandos e a interação desses alunos com a ferramenta tecnológica e, mais precisamente, 

com o uso da plataforma Khan Academy, uma vez que o aluno estando conectado ao 

ambiente de tarefas da Khan Academy, ele pode resolver os as por raciocínio lógico e apontar 

a resposta correta em um clique.  

No estudo publicado na revista de Eventos Pedagógicos em julho de 2012, Silva e 

Dias relatam uma pesquisa que realizaram na cidade de Sinop – MT, entre os anos de 2011 e 

2012.  
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Os autores Silva e Dias (2012) discorrem a respeito do estudo realizado com quatro 

alunos do Ensino Fundamental, tendo para observação dois alunos da rede pública de ensino e 

dois de um colégio particular para verificar como acontece o processo de aprendizagem de 

alunos que apresentam o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.  

A pesquisa embasada na metodologia qualitativa com estudo de caso teve em sua 

coleta o uso de questionário semiestruturado para os professores e alunos e as observações 

realizadas nas salas de aulas.  

Os quatro escolares tinham entre sete e dez anos de idade, foram diagnosticados por 

um neuropediatra e faziam acompanhamento com especialistas.  

Silva e Dias (2012) discorrem sobre as análises dos dados, observando as respostas 

dadas aos questionários, primeiramente respondidos pelos professores, que destacam ter 

pouco conhecimento no assunto, ou consideram ter conhecimento por terem estudado em 

outros cursos fora da graduação, conforme relatam os autores, que enxergam como uma falha 

nos cursos de graduação por explorarem pouco o assunto. 

Os autores ressaltam também que todas as professoras participantes da pesquisa 

consideraram que oportunizam avaliações diversificadas para seus alunos.  

Nas análises realizadas nos dados respondidos pelos alunos, os pesquisadores e autores 

Silva e Dias (2012) buscaram respostas ao seguinte questionamento: “o professor lhe 

considera um bom aluno? Você se sente motivado em estar em sala de aula?”. 

Segundo Silva e Dias (2012), um dos alunos respondeu que não se sente motivado e 

acredita que a professora não o considera um bom aluno, a segunda aluna respondeu que se 

sente motivada quando consegue realizar tudo conforme seu limite e gosta de estar em sala de 

aula, por gostar das atividades que a professora passa. O terceiro aluno afirma, segundo os 

pesquisadores, que se sente motivado e que a professora sempre diz que ele é um bom aluno, 

esse aluno também ressalta que a professora é legal. O quarto aluno afirma que se sente 

motivado quando faz tudo durante a aula e dentro de seu limite.   

Como conclusão, Silva e Dias (2012) perceberam que a aprendizagem se faz pela 

“interação do professor/aluno, aluno/professor e aluno/aluno” afirmando que a aprendizagem 

deve ser motivada pela influência entre o sujeito e o ambiente.  

Silva e Dias (2012) destacam na conclusão de seus estudos que o grande número de 

alunos em sala de aula, a falta de recursos específicos e o pouco apoio do poder público, não 

atendem perfeitamente essas crianças, por melhor que seja a boa vontade dos profissionais da 

escola, comparado com as escolas particulares, onde o número de alunos é menor e os 

recursos para os professores também são melhores.  
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Silva e Dias (2012) ressaltaram as melhores condições de trabalhos por parte dos 

professores da rede privada em comparação a rede pública mas, evidenciam a importância do 

conhecimento que os professores devem ter sobre o TDAH, a adaptação do plano de aula para 

esses alunos, o trabalho conjunto dos professores e pais, além de estímulos e motivação do 

professor para que haja a interação dos alunos com TDAH, seus colegas e, consequentemente, 

o progresso dos estudantes. 

A investigação vai ao encontro de nossos estudos, ressaltando a importância de ter 

uma adaptação no plano de aula desses alunos, uma vez que trabalharemos com atividades 

diversificadas, bem como a motivação que esses alunos têm em resolver as atividades dentro 

de seus limites, pois acreditamos que o uso do computador e a interação com a tecnologia seja 

um fator motivacional para esses escolares.  

Na investigação conduzida pelas autoras Groenwald e Seibert (2009), realizada em 

parceria entre a Universidade Luterana do Brasil, situada em Canoas – RS, e a Universidade 

de La Laguna, em Tenerife, Espanha, as pesquisadoras relatam as experiências de uma 

pesquisa com uma escolar de sete anos de idade, matriculada no primeiro ano do Ensino 

Fundamental e que possui o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

As pesquisadoras objetivaram investigar sobre a inclusão cognitiva em Matemática, 

atividades curriculares e o desenvolvimento do experimento com o uso do software de 

inteligência artificial o ITS – Sistema Tutorial Inteligente, para o uso de pessoas com 

Síndrome de Down.  Desenvolvido pelo grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de 

La Laguna e traduzido para o português pelo grupo de Estudos Curriculares em Educação 

Matemática da Universidade Luterana na tentativa de validar o uso por crianças com 

dificuldades de aprendizagem. 

Segundo as autoras Groenwald e Seibert (2009), o Sistema Tutoria Inteligente (ITS) é 

um software “capaz de mediar a aprendizagem e que, por incorporar técnicas de inteligência 

artificial, é capaz de se adaptar, tanto no conteúdo, como na estratégia de ensino e nas 

características de cada aluno”. 

Os conteúdos matemáticos trabalhados com os alunos são das séries iniciais, de modo 

que as autoras Groenwald e Seibert (2009) descrevem-nos: “classificação, correspondência 

termo a termo, quantificadores, contagem, reconhecimento de número e seriação”. 

Para a análise dos dados, as autoras Groenwald e Seibert (2009) se debruçaram, além 

das entrevistas com os pais, professores, médicos e escolares, sobre as produções da criança 

durante as sessões de estudo e as observações dos encontros entre a pesquisadora e a aluna.  
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Segundo as autoras Groenwald e Seibert (2009), em um primeiro momento, elas 

utilizaram o ITS para perceber as dificuldades que a aluna apresentava. Em seguida, de posse 

dos dados, realizaram sessões de estudos com materiais concretos e com o uso do ITS na 

tentativa de conceitualizar os conteúdos que a aluna teve mais dificuldade, tais como: 

“seriação, classificação, correspondência termo a termo, reconhecimento do número e 

quantificadores”.  

No desenvolvimento dessas sessões para superar as dificuldades, as pesquisadoras 

Groenwald e Seibert (2009) manusearam com a aluna diferentes atividades, de diferentes 

níveis, como: atividades para crianças de quatro ou cinco anos de idade, obtendo assim, após 

alguns meses de sessões, melhores resultados no ITS.  

Como conclusão, as autoras Groenwald e Seibert (2009) discorrem que, além do 

diagnóstico de TDAH, foi detectado na aluna estrabismo e um déficit na audição, dois 

sentidos que, para as autoras, contribuem ainda mais na distração da aluna em sala de aula e 

amplia a dificuldade de entendimento dos conceitos.  

Groenwald e Seibert (2009) observaram que, após os novos diagnósticos, o uso de 

óculos e o procedimento médico para tratar os problemas de audição, a aluna obteve melhores 

resultados nas atividades do ITS, bem como na escola. As autoras ressaltam que a aluna 

obteve avanços no reconhecimento dos números e dos conceitos lógicos de classificação, 

seriação e quantificação numérica, mas que não estava preparada para compreender o sistema 

de numeração decimal. 

A pesquisa corrobora com a nossa investigação por relatar o uso de materiais 

manipuláveis e a utilização de um software educacional que auxiliou no estudo de conteúdos 

matemáticos de um aluno diagnosticado com TDAH, concatenando ao que propomos com a 

utilização da plataforma Khan Academy.  

Em 2008, as pesquisadoras Boiaski e Santarosa publicaram um artigo relatando uma 

pesquisa que conduziram na cidade de Florianópolis – SC, entre os anos 2006 e 2007. 

As autoras discorrem que procuraram investigar a interação de escolares 

diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em ambientes de 

aprendizagem digitais/virtuais, na tentativa de aprofundar os conhecimentos produzidos na 

área da Educação e as contribuições para a aprendizagem por meios da tecnologia.   

Boiaski e Santarosa (2008) ressaltam que são poucas as pesquisas realizadas para 

aprendizagem de alunos com TDAH por meio de uso das tecnologias e citam (Santarosa, 

2000), afirmando que outras necessidades especiais de educação já se beneficiam do uso da 

tecnologia. 
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Para as autoras, a internet fez surgir novas maneiras de organizar e produzir 

conhecimento, permitindo a ação de diálogos e debates, favorecendo uma interação de trocas 

interindividuais que auxiliam a aprendizagem.  

Boiaski e Santarosa (2008) ressaltam que para o desenvolvimento de ambientes 

virtuais é necessário considerar o público-alvo, quais habilidades dispõem e quais devem ser 

desenvolvidas, de modo que o ambiente seja dinâmico, permitindo ser recriado pelo vínculo 

pedagógico. 

Para o desenvolvimento do estudo, as pesquisadoras Boiaski e Santarosa (2008) 

utilizaram um ambiente virtual de inclusão digital – Eduquito, que segundo Santarosa et al. 

(2007), citado por Boiaski e Santarosa (2008), é um ambiente de inclusão digital para a 

interação, crescimento e desenvolvimento, oferecendo recursos de acessibilidade para as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, motivando o crescimento individual e 

coletivo. 

No planejamento das atividades, as pesquisadoras procuraram considerar as 

necessidades e interesses dos alunos com TDAH, de forma que o ambiente Eduquito 

permitisse a utilização das ferramentas de informação e comunicação chat, correio e as 

produções realizadas pelos alunos, possibilitando a troca de mensagens, interação e 

informação para trabalhos realizados colaborativamente. 

As autoras Boiaski e Santarosa (2008) discorrem quanto às observações que 

emergiram durante o processo de estudo, identificando, nos discursos obtidos pelos meios de 

comunicação disponibilizados, aspectos relevantes que elas chamaram de categorias a priori 

(escolar, social, emocional e comportamental), buscando, a partir da teoria sócio-histórica, as 

contribuições sócio-cognitivas e afetivas. Identificaram as dificuldades de leitura e escrita e 

em que parte houve maiores dificuldades, ou quando apresentaram maior interesse. 

Observaram também os aspectos: social, emocional e comportamental.  

Em suas considerações finais, as pesquisadoras Boiaski e Santarosa (2008) 

identificaram os seguintes resultados obtidos por alunos diagnosticados com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade: maior motivação na realização das atividades; estímulo e 

interesse pela leitura e escrita; as trocas interativas propiciaram o estabelecimento e o 

fortalecimento dos relacionamentos interpessoais; aumentou a autoestima dos alunos, 

proporcionando melhor percepção de si mesmos e despertou o interesse pela busca de 

informação, ocasionados pela leitura e escrita. As autoras consideram que os resultados 

alcançados contribuem para outros estudos mais amplos e que os recursos digitais/virtuais 

devem fazer parte do âmbito educativo de escolares diagnosticados com TDAH. 
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A pesquisa vai ao encontro de nossos estudos por investigar a aprendizagem de alunos 

diagnosticados com TDAH, por meio da utilização de um recurso computacional, “ambiente 

de inclusão digital”, ressaltando que o uso de tecnologia para educação destes alunos propicia, 

entre outros aspectos, a motivação para a realização das atividades.  

O artigo publicado em 2007 pelos pesquisadores Guimarães, Carvalho e Costa relata 

um estudo exploratório do uso de um ambiente virtual para ajudar alunos com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade nas atividades educacionais.  

Os pesquisadores buscaram explorar e descrever o uso da tecnologia da realidade 

virtual, desenvolvida em ambientes 3D, para corroborar com a aprendizagem da Matemática 

por alunos com TDAH.  

Os autores Guimarães, Carvalho e Costa (2007) ressaltam que, mesmo com os indícios 

de vantagens do uso da tecnologia para ensinar educandos com déficit de atenção, ainda são 

poucos os trabalhos publicados com foco na aprendizagem desses escolares. Desch, citado por 

Guimarães, Carvalho e Costa (2007), observou que, tanto no âmbito educacional e 

terapêutico, crianças com TDAH tiveram um aumento da concentração e da persistência em 

realizar as atividades com a imersão do uso de software educacional, de modo que esses 

programas, devido aos seus recursos visuais, motivam os escolares.  

A pesquisa conduzida pelos autores Guimarães, Carvalho e Costa (2007) observou 

crianças na faixa etária entre sete e quatorze anos, matriculadas desde a alfabetização à 

terceira série do Ensino Fundamental de duas escolas.  Na primeira escola, com atendimento 

direcionado para crianças com necessidades especiais, participaram doze alunos 

diagnosticados com TDAH. Na segunda escola, que recebe eventuais casos de escolares com 

necessidades especiais, participaram do estudo vinte e seis alunos, nos quais sete alunos 

tinham o diagnóstico de TDAH e os dezenove sem transtorno compunham o grupo de 

controle.  

Na condução dos estudos, os pesquisadores propuseram dois módulos, nos quais um 

utilizou softwares multimídia e o outro utilizou um jogo chamado Memo-Zoo, no qual os 

pesquisadores consideram como tecnologia de realidade virtual.  

Segundo os autores Guimarães, Carvalho e Costa (2007), Memo-Zoo é um jogo de 

exercícios de Matemática, proposto no formato de múltipla escolha, envolvendo operações de 

adição com os algarismos de zero a nove, de forma que os usuários respondem clicando sobre 

caixas, nas quais vão surgindo animais para a de formação de pares.  

Para o estudo com TDAH, os pesquisadores desenvolveram algumas modificações, 

sofisticando o software e o transformando em um ambiente tridimensional, onde os alunos, ao 
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navegarem pelo ambiente, respondiam as questões de Matemática. Os alunos que utilizaram o 

Memo-zoo, utilizaram um capacete de visão tridimensional.  

Os pesquisadores ressaltam que os alunos que utilizaram o módulo multimídia 

também utilizaram um formato de jogo com tarefas compatíveis com a faixa etária das idades 

e com as atividades equivalentes às do Memo-Zoo. 

Os dados foram tabulados e tratados estatisticamente e apresentados como resultados 

da pesquisa que, entre outros fatores pesquisados, investigou sobre o interesse pelo 

computador e pelo equipamento disponibilizado, envolvimento dos alunos com e sem o 

transtorno quanto ao uso das tecnologias e as manifestações dos principais indícios do TDAH 

no período das atividades realizadas nos ambientes disponibilizados. 

Em suas considerações finais, os autores Guimarães, Carvalho e Costa (2007) 

concluem que o estudo realizado atendeu aos objetivos da pesquisa e que, mesmo sendo 

considerada uma amostra pequena de participantes, os resultados indicam e abrem uma nova 

tendência para exploração e o uso dos recursos tecnológicos na aprendizagem de escolares 

com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

A pesquisa relatada neste artigo corrobora para o nosso estudo por investigar a 

utilização de um ambiente virtual, como também dos recursos multimídia na aprendizagem de 

alunos com TDAH, indo ao encontro da nossa investigação sobre a utilização da plataforma 

Khan Academy como auxiliar na aprendizagem de conteúdos matemáticos para alunos 

diagnosticados com o transtorno em questão. 

As pesquisas apresentadas neste trabalho sobre a aprendizagem de alunos com TDAH 

e utilização das ferramentas tecnológicas apontam contribuições importantes para o processo 

de desenvolvimento e aprimoramento destes alunos, visto que a tecnologia, os softwares e o 

computador são ferramentas auxiliares que podem proporcionar a motivação e despertar o 

interesse destes alunos.  

Para esse processo, o professor é essencial, pois além de planejar as atividades, age 

como o mediador no processo de ensino, apresentando o embasamento conceitual necessário, 

orientando e norteando o aluno para a concretização da aprendizagem, como apontam os 

autores e as pesquisas nesta direção. 

 A literatura aponta algumas orientações para os pais e professores que convivem e 

trabalham com crianças diagnosticadas com TDAH. Concentraremos-nos nas orientações 

destinadas ao contexto escolar, no que tange o manejo e as propostas dos profissionais 

especializados que atendem e orientam crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade.  
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Weiss e Cruz (2001) entendem que o papel do professor e a qualidade do ambiente 

escolar são essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem, pois é um ambiente onde 

ocorre a estimulação e os desafios para o sujeito, de modo que é nesse ambiente que o aluno 

se desenvolve e deve se sentir amparado quanto aos seus questionamentos e para o 

aperfeiçoamento da sua potencialidade.  

Os autores Rohde e Benczik (1999, p. 83) acrescentam: “o professor tem papel 

fundamental no processo de aprendizagem e na saúde mental de crianças e adolescentes com 

TDAH”, uma vez que parte do professor os incentivos, o apoio e a persistência em utilizar 

estratégias diversificadas, com a finalidade de obter os resultados positivos e satisfatórios, não 

somente para os alunos com TDAH, mas para todos os alunos.  

O professor é o responsável por conduzir e administrar uma sala de aula heterogênea 

e, dentro desse contexto, Benczik e Bromberg (2003) ressaltam a importância primordial da 

“programação da sala de aula”, sendo considerado pelas autoras o princípio fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para Benczik e Bromberg (2003) a programação é constituída dos “objetivos, 

conteúdos, metodologia, recursos humanos, processo de avaliação e os materiais que serão 

utilizados”, englobando todos os alunos e considerando as adequações curriculares.   

No Quadro 2, apresentaremos os principais aspectos que compõem este programa, do 

ponto de vista das autoras Benczik e Bromberg (2003, p. 207 - 212). 

 

Quadro 2 – Principais aspectos que compõem a programação da sala de aula. 

Principais aspectos que 

compõem a programação 

da sala de aula. 

 

Ponto de vista das autoras 

Objetivos Cumprir os princípios da integração e da individualização, 

apontando objetivos comuns a todos e individualizados, 

considerando as necessidades de cada aluno.  

Conteúdos  [...] Deve-se visar ao desenvolvimento global do aluno, 

abrangendo todas as áreas do desenvolvimento humano 

(afetiva, motora, social e cognitiva). 
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Principais aspectos que 

compõem a programação 

da sala de aula. 

 

Ponto de vista das autoras 

Metodologia  O como se aprende é tão importante quanto o que se 

aprende. [...] o favorecimento da confluência de diferentes 

atividades ao mesmo tempo, durante a aula, é motivo de 

grande preocupação dos professores, mas tem a função de 

permitir que cada aluno avance conforme o seu ritmo e 

realize atividades significativas. [...] A metodologia a ser 

adotada deve ser flexível, considerando-se uma diversidade 

de estratégias instrutivas, em função do tipo de conteúdo a 

ser desenvolvido, para adaptá-la a diferentes necessidades. 

[...] Assim como existem muitas maneiras de aprender 

(visual, auditiva, cinestésica etc.), existem muitas maneiras 

de ensinar.  

Avaliação Deve-se avaliar não apenas o aluno (seu nível de 

competência, quais estratégias utiliza para resolver as 

tarefas propostas, seu estilo de aprendizagem, seu interesse, 

esforço, interação entre iguais, percepção do aluno sobre a 

aula e o professor), mas também todo o contexto 

educacional no qual se desenvolva o processo de ensino-

apendizagem (o contexto educacional da sala: o 

desenvolvimento na prática das proposições da 

programação, a análise das diferentes interações e a 

organização do espaço físico). 
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Principais aspectos que 

compõem a programação da 

sala de aula. 

 

Ponto de vista das autoras 

Materiais que serão utilizados Os recursos didáticos são facilitadores da aprendizagem e 

apresentam três funções: motivadora, de apoio à 

apresentação do conteúdo e estruturadora para nortear a 

estratégias de ensino-aprendizagem. [...] Deve-se utilizar 

todos os recursos disponíveis que tornam uma aula mais 

interessante e mais dinâmica: gravador, computador, 

retroprojetor, projetor de slides, muita cor (giz colorido 

para lousa, canetas ou lápis coloridos para anotações no 

caderno ou livro), revistas para recortes, música e 

confecção de materiais pelos próprios alunos.  

Recursos humanos O grupo de apoio da escola – orientadora, psicóloga – deve 

ser aproveitado, como também pode-se contar com os 

profissionais que acompanham o aluno fora da escola. 

Geralmente, outros profissionais colaboram com o 

professor no processo de ensino-aprendizagem 

(fonoaudiólogo, psicólogo, coordenador pedagógico, 

psicopedagogo, professor de apoio).  

Fonte: adaptada Benczik e Bromberg (2003, p. 207 - 212).  

           

Em concordância a esse conjunto de procedimentos para a programação da sala de 

aula, Barkley (2002) ressalta a importância de considerar os trabalhos, a estrutura da sala de 

aula e as regras que devem ser obedecidas para uma ajuda significativa dentro do ambiente 

escolar, a organização do ambiente e as rotinas previstas também contribuem para o 

desenvolvimento desses alunos. Para o autor, aumentar a inovação e o interesse nas tarefas 

por meio de estímulos como “cor, forma e textura” melhora o comportamento e aumenta a 

atenção. 



49 

 

Barckey (2002, p. 245) aconselha que:  

 

Sempre que possível, as aulas na sala de aula precisam ser melhoradas 
usando-se materiais de instrução direta – treinamento de habilidades 

acadêmicas importantes, ou, até melhor, computadores com programas que 
fazem a mesma coisa. 
 

 

Para o autor, o professor deve apresentar as aulas de maneira que desperte o interesse 

nos alunos e os mantenham motivados, utilizando de materiais e atividades que contribuam 

para isso. As atividades acadêmicas devem ser mais sucintas e adaptativas às competências 

atencionais do aluno, devendo ser fornecido um retorno rápido quanto as suas ações.  

O autor ainda ressalta que um aluno com TDAH, imerso às lições em grupos, pode ter 

maior atenção às aulas estimulantes e vibrantes, em que o professor interage de uma maneira 

mais vibrante, entusiasmado e emocionalmente mais explosivo. (Barkley, 2002).  

O professor deve contagiar seus alunos, mostrando além do conhecimento específico, 

a satisfação de estar ali naquele momento para ensinar algo, tendo emoção nas palavras, no 

tom de voz e no relacionamento com os alunos, tratando-os e os reconhecendo como sujeitos, 

que merecem, além do respeito e instrução, carinho e amor. O professor que demonstra 

carinho em suas ações consegue atingir o respeito e a atenção de todos os seus alunos.  

Segundo Fonseca (2012), para a aprendizagem é relevante a afetividade e a motivação, 

de modo que uma informação importante e interessante tenha sua armazenagem facilitada e 

mais acessível para quando houver a necessidade de fazer uso dessa informação.  

Os estudos, as pesquisas e as orientações sobre TDAH e a aprendizagem contribuem 

com dados e informações importantes para a compreensão, e oferecem um olhar inicial sobre 

propostas de ensino que favoreçam as peculiaridades da aprendizagem de alunos 

diagnosticados com TDAH.  

No próximo capítulo apresentaremos a plataforma Khan Academy, a escolha e a 

estrutura das atividades e os procedimentos metodológicos. 
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CAPÍTULO 3. ESTRUTURA DAS ATIVIDADES NA PLATAFORMA KHAN 

ACADEMY E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo apresentaremos a Khan Academy e a escolha dos conteúdos das 

atividades com as respectivas estruturas. Para delineamento e desenvolvimento das etapas a 

percorrer, com o objetivo de responder a nossa questão norteadora, apresentamos também os 

procedimentos metodológicos.  

3.1. A Plataforma Khan Academy 

 

A Khan Academy é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, que 

tem como objetivo principal a missão idealizada pelo seu fundador Salman Khan: “prover 

uma educação de nível internacional gratuita para qualquer um, em qualquer lugar”. 

(KHAN, 2013).  

 Os conteúdos de diversas áreas do conhecimento são disponibilizados no endereço 

eletrônico https://www.khanacademy.org, com acesso totalmente livre e a qualquer momento, 

conforme evidenciado na  tela inicial do site, apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Primeira tela do site da plataforma de ensino Khan Academy. 

 

Fonte: Khan Academy, 2015 

O norte-americano Salman Khan é formado em Matemática, Ciências da Computação 

e Engenharia Elétrica pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT.  

https://www.khanacademy.org/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtmuazpezMAhUCDJAKHdcZCU0QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g&sig2=sT1pTm7uU1GccfzdN8J8AA
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Em 2004, durante uma conversa com sua prima Nadia, uma menina de doze anos de 

idade e que estava apresentando problemas nos conteúdos matemáticos, Salman se prontificou 

a ajudá-la.  Como moravam em cidades diferentes, as aulas eram por telefone e não demorou 

muito para Salman ajudar outros primos, necessitando de mais tempo.  

 

[...] A notícia se espalhou para alguns parentes e amigos, e em pouco tempo 
eu tinha cerca de dez alunos. Embora eu não tenha percebido na época, a 
Khan Academy estava misteriosamente ganhando forma – estava recebendo 
forma graças à curiosidade e às necessidades dos alunos e de suas famílias. 
(KHAN, 2013, p. 24). 

 

Com o número de alunos e a responsabilidade aumentando, Salman passou a realizar 

aulas agendadas por Skype, permitindo a participação de até quatro alunos por conferência. 

Após algumas tentativas por Skype, Salman não aprovou esse estilo por achar que as aulas 

perdiam a eficiência.  

Salman chegou a pensar em desistir, quando um amigo lhe deu a ideia de gravar as 

aulas em vídeos e disponibilizá-las no YouTube. Assim, ele daria aula uma vez e os primos e 

alunos assistiriam a qualquer momento, em qualquer lugar e quantas vezes fossem 

necessárias. A princípio, Salman não aceitou a ideia de gravar vídeos, afirmando que um 

currículo sistemático como o da Matemática não seria adequado no YouTube. Depois de 

muitos vídeos, Salman concluiu que deveria ter pensado nessa ideia antes (Khan, 2013). 

Salman decidiu, então, que todos os vídeos gravados e disponibilizados no YouTube e, 

posteriormente, na plataforma Khan Academy teriam como imagem disponibilizada a lousa 

eletrônica (mesa digitalizadora), o conteúdo do curso/aula e a voz narrativa explicando os 

escritos, desenhos e gráficos necessários e demonstrados na lousa eletrônica, conforme 

exemplificado na Figura 2. 
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Figura 2 – Tela de um vídeo que aborda o domínio e  função, disponibilizado no YouTube. 

 

Fonte: Khan Academy, 2015
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[...] Dar aulas particulares é algo íntimo. Você fala com alguém, não para 

alguém. Eu queria que meus alunos se sentissem como se estivessem 
sentados ao meu lado [...]. Não queria aparecer como um locutor na frente de 
um quadro-negro, discursando [...]. Então ficou decidido que os alunos 
nunca me veriam, apenas ouviriam a minha voz, enquanto visualmente não 
haveria nada além dos meus rabiscos (e, de vez em quando, imagens 
históricas) na lousa eletrônica preta. (KHAN, 2013, p. 29). 
 

 

Não demorou muito e logo os vídeos eram assistidos por diversos alunos, entre eles, os 

filhos de Bill Gates que, segundo Khan (2013, p. 14), “presta-lhe uma homenagem ao 

reconhecer em público que usou o site para ajudar os filhos com situações matemáticas”. 

A plataforma Khan Academy disponibiliza vídeos que são difundidos no YouTube, 

contemplando os mais diversos conteúdos, como também exercícios práticos das diversas 

áreas do conhecimento, de modo que, qualquer pessoa, de qualquer idade, pode acessar, 

assistir aos vídeos, praticar as tarefas e verificar, por meio da interação, que a plataforma 

informa ao usuário se ele obteve êxito com o conteúdo ou se será necessário praticar mais.  

O aluno que está praticando determinado conteúdo recebe um retorno de acerto ou 

erro das tarefas instantaneamente, estimulando o estudante a avançar nos níveis dos 

conteúdos.  

 

Figura 3 – Imagem destacando as opções de interação da plataforma com o estudante 

 

Fonte: adaptado Khan Academy, 2015 
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Como evidenciado na Figura 3 se o estudante, ao resolver uma sequência de 

exercícios, sentir dificuldades, a plataforma disponibiliza dicas de resolução com fácil acesso, 

como também a opção de assistir a um vídeo sobre o conteúdo.  

A interatividade da plataforma com o escolar acontece com a pergunta: “Mostrar 

dicas, precisa de ajuda? e Assista a um vídeo”. Caso o estudante escolha por assistir o vídeo, 

imediatamente a plataforma disponibiliza a videoaula para o aluno assistir e acompanhar o 

conteúdo. Se o aluno optar pela interatividade  de “Mostrar dica” a plataforma interage com 

o educando, disponibilizando-as à medida que o escolar necessita, pois é o estudante que vai 

solicitando as dicas, clicando sobre a opção “ver outra dica”. Observou-se que a plataforma 

disponibiliza em média quatro dicas, sendo liberadas pela ação do estudante conforme ele 

achar necessidade. 

Coll (2004, p.10, tradução nossa) considera que: 

A interatividade se refere à possibilidade que as TIC oferecem ao estudante 
de estabelecer uma relação contingente e imediata entre a informação e suas 
próprias ações de buscar o processamento da mesma.  

 

Khan (2013) acredita que o papel do professor se torna ainda mais importante, pois 

uma vez que os alunos, por meio da plataforma Khan Academy, tenham um contato inicial 

com o conteúdo a ser trabalhado, o professor pode dispensar maior tempo com alunos que 

apresentarem maiores dificuldades.  

O autor ainda ressalta que: 

 

É nisto que acredito de verdade: quando se trata de educação, não se deve 
temer a tecnologia, mas acolhê-la; usadas com sabedoria e sensibilidade, 

aulas com o auxílio de computadores podem realmente dar oportunidade aos 
professores de ensinarem mais e permitir que a sala de aula se torne uma 
oficina de ajuda mútua, em vez de escuta passiva. (KHAN, 2013, p. 30). 
 

 

Interagindo como um jogo, a plataforma Khan Academy está estruturada de forma que 

cada grupo de respostas corretas vira uma pontuação que o estudante visualiza e, depois, 

recebe uma mensagem instantânea de incentivo para avançar e aprofundar nos conteúdos 

estudados. Caso aconteça do estudante não ter um bom aproveitamento nos blocos das tarefas 

realizados, automaticamente a interação da plataforma instrui o estudante a rever o conteúdo 

não assimilado.  

O professor que deseja utilizar a plataforma como ferramenta pedagógica pode se 

cadastrar no site e incluir alunos de sua turma, participando inteiramente do processo de 

aprendizagem. A plataforma disponibiliza gráficos demonstrativos da evolução dos alunos de 
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sua turma, informando o tempo total de acesso por aluno, como também, ao passar o mouse 

sobre o gráfico, são disponibilizadas informações como: data do acesso com hora inicial e 

hora final, habilidades desenvolvidas e o tempo de interação com esse conteúdo, conforme 

verificaremos na Figura 4.  

A plataforma de ensino Khan Academy também disponibiliza, para os tutores, 

informações individualizadas (progresso por aluno), progresso por habilidade e uma grade de 

atividades por alunos, evidenciado na Figura 5.  

Aqui no Brasil, a plataforma Khan Academy tem parceria com a Fundação Lemann
2
 

que, desde 2014, é encarregada de realizar as traduções de todos os conteúdos 

disponibilizados para o português. 

Segundo o site da Fundação Lemann (2015), além das traduções dos exercícios e das 

videoaulas, a parceria se estende a favor do ensino, de modo que a Fundação Lemann 

disponibiliza um programa gratuito para as escolas públicas, formando professores para usar a 

plataforma, como também dividir conhecimento com outros educadores.  

Em nossa pesquisa, utilizaremos a plataforma Khan Academy como auxiliar na 

aprendizagem de alunos com TDAH, de acordo com os procedimentos metodológicos 

adotados e que serão descritos posteriormente neste capítulo. Antes, se faz necessário 

descrever os caminhos percorridos na escolha dos conteúdos e das atividades. 

 

                                                   
2 Fundada em 2002 pelo empresário Jorge Paulo Lemann, a Fundação Lemann é uma organização 
familiar sem fins lucrativos. Por meio de iniciativas e ações, busca-se contribuir para que o Brasil 

tenha, até 2018, soluções inovadoras de alta qualidade no cotidiano da educação de 30 milhões de 
pessoas, mais 200 mil professores capazes de garantir o aprendizado de todos os seus alunos, 65 
líderes promovendo e acelerando transformações sociais de alto impacto e um padrão claro e de altas 
expectativas do que é esperado que todos os alunos aprendam. Fonte: Fundação Lemann. 
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Figura 4 – Gráfico informativo de atividade e tempo de interação por habilidade/conteúdo por aluno. 

 

Fonte: Khan Academy, 2015 
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Figura 5 – Grade de atividades/habilidades desenvolvidas pelos alunos. 

 

Fonte: Khan Academy, 2015 
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3.2. Atividades propostas 

 

Antes da escolha dos conteúdos propostos para o desenvolvimento do nosso estudo, 

foram realizados diversos acessos ao site da plataforma Khan Academy, na intenção de 

estudarmos e entendermos seu funcionamento, bem como, verificarmos os conteúdos 

matemáticos e os níveis abordados e trabalhados, como também a forma que as tarefas são 

apresentadas ao público.  

Focamos nossa atenção e investigação nos conteúdos de matemática disponibilizados 

na plataforma Khan Academy e que, em comparação ao currículo escolar, são ministrados na 

primeira série do Ensino Médio da Educação Básica.   

Foi necessário levar em consideração a idade e o nível de aprendizagem em que os 

alunos se encontravam para que pudéssemos avaliar os conteúdos matemáticos 

disponibilizados e ordenarmos as respectivas sequências e, consequentemente, as atividades.  

É importante ressaltar esses procedimentos, pois como a plataforma tem uma interação 

bem próxima de um jogo de desafios, se o usuário não estiver procurando um conteúdo 

específico para estudar, o mesmo pode dar início em sua trajetória de estudos e conquistas de 

pontos com conteúdos das séries iniciais. Com esse olhar, tomamos como procedimento todas 

essas observações descritas, pois como os encontros para coletas dos dados têm um período 

de duração de 60 minutos, concentramos nossas atenções aos conteúdos pertinentes às séries 

dos alunos participantes, de modo que pudéssemos buscar os objetivos propostos, como 

descritos por Weiss e Cruz (2001, p. 24):  

 

O professor ficará como o responsável por planejar atividades, utilizando o 

computador como recurso para atingir seus objetivos pedagógicos. [...] A 
informática Educativa, quando bem planejada e implementada, será um 
eficiente meio de prevenção das Dificuldades no Processo de Aprendizagem.  

 

Após entendermos o funcionamento e a sequência com que os objetos matemáticos 

são apresentados na plataforma, começamos a estruturar um planejamento condizente com os 

conteúdos disponibilizados na Khan Academy e pertinente ao currículo escolar dos alunos 

participantes, sendo assim, julgamos e escolhemos um percurso com cinco temas e que 

pudessem trazer contribuições para a aprendizagem dos alunos, conforme apresentado no 

Quadro 3 a seguir:  
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Quadro 3 – Temas propostos para estudo 

 

Tema Conteúdo específico 

T1 – Conjuntos União de conjuntos, interseção de conjuntos, 

diferença de conjuntos e conjunto 

complementar. 

T2 – Plano Cartesiano Localização de pontos no plano cartesiano e 

pares ordenados. 

T3 – Funções Domínio, contradomínio,  função e expressão 

algébrica da função. 

T4 – Função composta Cálculo de valores compostos. 

T5 – Função inversa Determinando a função inversa. 

Fonte: Autor, 2016 

  

          Escolhemos os temas apresentados no quadro acima para compor as atividades 

propostas por terem relevância e pertinência ao currículo de Matemática da unidade escolar 

dos alunos e por fazer parte dos conteúdos das séries em que estão regularmente matriculados, 

o que poderia contribuir para obtermos resposta à nossa questão norteadora.   

Embora a plataforma Khan Academy tenha disponível mais de 300 mil exercícios 

(Lemann, 2002), se faz necessário o conhecimento prévio dos possíveis tarefas e o nível das 

tarefas que os alunos poderiam se deparar, uma vez que não temos controle sobre o banco de 

dados das questões para escolhermos qual tarefa resolver.  

Ao definirmos os temas que seriam estudados e trabalhados nas oficinas, e após o 

acesso à plataforma Khan Academy, o usuário/estudante não tem ação de escolha sobre quais 

tarefas e o nível que serão disponibilizados para resolução. A plataforma disponibiliza as 

tarefas do conteúdo escolhido aleatoriamente, cabendo ao usuário/estudante resolver e 

responder as questões.  

Por esse motivo que acessávamos a plataforma para verificar e resolver a maior 

quantidade de exercícios sobre os objetos matemáticos que seriam trabalhados no encontro 

seguinte, a fim de buscar os propósitos da pesquisa. 

No próximo item apresentaremos o desenvolvimento das atividades e os 

procedimentos metodológicos percorridos.  

3.3. Estrutura das Atividades 

 

Antes de descrever os procedimentos metodológicos, é importante discorrer sobre a 

escolha das tarefas que compõem as atividades desenvolvidas no papel.  
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Com os conteúdos estruturados e definidos, concentramos nossa atenção na 

estruturação das atividades, visto que buscou-se organizar as tarefas a serem realizadas no 

papel em conformidade com a mesma abordagem e apresentação disponibilizada pela 

plataforma Khan Academy. 

Optamos por percorrer este caminho de estruturação e organização das atividades, por 

considerarmos que, ao seguir neste percurso, nos aproximaríamos do estilo de apresentação 

proporcionada pela plataforma, buscando as similaridades nas características das mesmas, 

como linguagem, tarefas propostas e na diagramação utilizada pela Khan Academy.  

As tarefas propostas aos sujeitos nas oficinas, para serem desenvolvidos com papel e 

lápis, são situações disponibilizadas na plataforma Khan Academy e que adaptamos e 

transcrevemos, procurando manter as características já descritas na tentativa de responder a 

nossa questão norteadora.  

Todas as tarefas escolhidas para compor as atividades propostas no papel foram 

selecionadas dias antes aos encontros das oficinas, utilizando os procedimentos de acessar a 

plataforma Khan Academy e resolver uma quantidade de tarefas sobre o objeto matemático 

que seria abordado na próxima oficina.  

No Quadro 4 apresentamos o número de tarefas por tema e atividade, bem como o 

conteúdo específico trabalhado em cada tarefa. 
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Quadro 4 – Encontros e temas desenvolvidos 

Encontro Tema Atividade 
Quantidade de 

tarefa 
por atividade 

Conteúdo específico 
por tarefa 

(E1) 
 

(T1) 
Conjuntos 

Atividade – 01 
(A1) 

5 

Tarefa - 1 União de conjuntos 

Tarefa - 2 Interseção de conjuntos 

Tarefa - 3 Diferença de conjuntos 

Tarefas 
Conjunto complementar 

4 e 5 

(E2) 

 

(T2) 
Plano 

cartesiano 

Atividade – 02 

(A2) 
5 

Tarefas 
Marcar pares ordenados 

no plano cartesiano e 
determinar o perímetro e 

área no tarefa 5. 1, 2, 3 e 5 

Tarefa - 4 

Escrever pares 

ordenados, dados os 
pontos no plano. 

(E3) 
 

(T3) 
Funções 

Atividade – 03 
(A3) 

5 
Tarefas Indicar o domínio e a 

imagem da função, dado 
o esboço do gráfico. 1, 2, 3, 4 e 5 

(E4) 
 

(T3) 
Funções 

Atividade – 04 
(A4) 

5 
Tarefas Determinar o domínio 

dado à expressão 
algébrica. 1, 2, 3, 4 e 5 

  

(E5) 
 

(T3) 
Funções 

Atividade – 05 
(A5) 

5 

Tarefas Indicar a imagem no 
gráfico, dado um 

determinado valor. 1 e 5 

Tarefas 
Calcular valores por 
meio da expressão 

algébrica da função. 2 e 4 

Tarefa - 3 

Encontrar um 
determinado valor de 
entrada na função por 

meio da expressão 
algébrica da função. 

(E6) 

 

(T3) 

Funções 

Atividade – 06 

(A6) 
6 

Tarefas 
6.1, tar. 1 e 2, 
6.2, tar. 1 e 2, 

6.3, tar. 1, 2 e 3  

Escrever regras de 
funções por meio de 

equações. 

 

(E7) 
 

(T4) 

Função 
composta 

Atividade – 07 
(A7) 

6 

Tarefas 
7.1, tarefa 1 e 2, 

7.2, tarefa 1 e 2,  
7.3, tarefa 1 e 2 

Resolução de 
funções compostas. 

 

(E8) 
 

(T5) 
Função 
Inversa 

Atividade – 08 
(A8) 

6 

Tarefas 

8.1, tarefa 1 e 2, 
8.2, tarefa 1 e 2,  
8.3, tarefa 1 e 2 

Determinar 
funções inversas. 

 Fonte: Autor, 2016 
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As oito atividades apresentadas no Quadro 4 foram propostas para os alunos 

participantes do nosso estudo, nas oficinas realizadas, e estão anexadas no final do trabalho.  

No próximo item, passamos a apresentar os caminhos percorridos, descrevendo os 

encontros realizados para o desenvolvimento da pesquisa.  

3.4. Procedimentos Metodológicos 

 

Resgatando nossa questão de pesquisa “Em que medida a plataforma da Khan 

Academy pode contribuir para o aprimoramento do conhecimento matemático de alunos 

diagnosticados com TDAH?”, versaremos no presente item sobre os encontros realizados e a 

metodologia utilizada.  

Na busca de responder esse questionamento, ambiciona-se avaliar as contribuições que 

uma intervenção como esta traz para a aprendizagem de alunos diagnosticados com TDAH, 

de modo que, para alcançarmos os objetivos da pesquisa, optamos por uma abordagem 

qualitativa que, conforme Neves (1996, p. 1), “compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados”. 

  

A autora Bicudo (2013, p. 116) acrescenta que: 

 

O qualitativo engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e 
opiniões. O significado atribuído a essa concepção de pesquisa também 
engloba noções a respeito de percepções de diferenças e semelhanças de 
aspectos comparáveis de experiências, como por exemplo, da vermelhidão 

do vermelho, etc. 
 
 

Compreendemos que este conjunto de técnicas interpretativas descritas por Neves 

(1996) e a ideia do subjetivo, acrescentada pela autora Bicudo (2013), vieram ao encontro do 

nosso processo investigativo, pois a partir da leitura dos dados coletados, propomos a 

apresentação dos resultados que nos auxiliassem a responder a nossa questão de pesquisa.  

Antes de iniciarmos o processo de coleta de dados, submetemos nosso projeto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, inscrito com o número CAAE: 45417915.0.0000.5482, 

anexados a esse trabalho, contendo os procedimentos que foram adotados. 

Todo o processo investigativo realizou-se no laboratório de informática da unidade 

escolar. Os encontros para a realização da pesquisa aconteceram no primeiro semestre de 

2015, mais precisamente às terças-feiras dos meses de maio e junho.  
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O laboratório de informática dessa unidade escolar é um ambiente amplo, limpo, 

iluminado e com excelente circulação de ar. Composto de 40 computadores, organizados em 

baía com divisórias baixas, de modo que os alunos podem se sentar alinhados ou um de frente 

para o outro. A sala ainda possui uma mesa para o professor com um computador que 

disponibiliza o acesso a todos os computadores do laboratório, possibilitando o 

acompanhamento individual de cada aluno participante, como também, a possibilidade de 

capturar, sempre que necessário, as telas das atividades que os alunos estão desenvolvendo, 

além de lousa branca, canetas e data show. 

Estruturamos as oficinas para um período de tempo de sessenta minutos por encontro, 

sendo-os diferenciados pela divisão desse tempo, conforme descrevemos a seguir.  

No primeiro encontro E1, como os alunos já conheciam o laboratório de informática, 

não foi necessário o reconhecimento do ambiente. 

Nesse encontro, e como primeiro momento com duração de 15 minutos, foi explicado 

o porquê da pesquisa, qual a importância de estarmos ali estudando e o que estaríamos 

realizando. Explanamos sobre a plataforma de ensino Khan Academy e o que ela proporciona, 

e perguntamos se conheciam e se já haviam utilizado. Todos participantes dessa pesquisa 

responderam que não conheciam a plataforma Khan Academy.  

Em seguida, pedimos para que todos os alunos participantes ligassem um computador 

e perguntamos a todos se possuíam uma conta de e-mail do Gmail da empresa Google
3
. Como 

não possuíam, orientamos para que acessassem o site do Google e realizassem o cadastro e a 

criação de um e-mail. 

O motivo de criar um e-mail do Google é devido à plataforma Khan Academy oferecer 

cadastro para login de aceso a sua plataforma de ensino pelo Facebook ou pelo Gmail. 

Convencionamos que os acessos à plataforma Khan Academy seriam pelo Gmail.  

Após criarem a conta de e-mail, solicitamos aos alunos que nos enviassem um e-mail 

para que pudéssemos criar uma turma de tutoria para realizarmos acompanhamento da 

evolução dentro do ambiente de ensino da plataforma Khan Academy, pois a plataforma 

disponibiliza ao tutor responsável o acompanhamento da evolução, as dificuldades 

apresentadas, gráficos com tempo de acesso, tipos de atividades realizadas e e-mail semanal 

apontando o desempenho de cada aluno participante, entre outras ferramentas que auxiliam o 

acompanhamento pelo tutor. O nome dado à turma de tutoria foi: Pesquisa Matemática. 

                                                   
3 Empresa de serviços de internet e software. Fonte: Google. 
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Na sequência do primeiro encontro E1, o segundo momento com a duração de 30 

minutos, foi dividido em duas partes iguais, de modo que nos primeiros quinze minutos, 

solicitamos aos alunos que acessassem o site da plataforma Khan Academy e realizassem o 

cadastro. Para isso, apresentamos na tela do data show o endereço eletrônico da plataforma e 

indicamos como realizariam o cadastro. Após a criação do cadastro, mediamos os primeiros 

passos dos alunos participantes, apresentando a plataforma e para que se ambientassem com a 

mesma. Solicitamos que explorassem a plataforma, clicando em seus ícones, verificando seus 

recursos, seus conteúdos, seus vídeos e observar o avatar4
. Foi explicado que poderiam 

configurar, mudar o avatar, conforme fossem avançando e acumulando pontos, pois a 

plataforma disponibiliza os avatares conforme a evolução de cada participante. 

Depois dessa ambientação de exploração e conhecimento do site da plataforma Khan 

Academy, informamos que estaríamos enviando um e-mail para cada aluno participante, 

contendo um link de acesso das tarefas que trabalharíamos nesse primeiro dia. Dessa forma, 

ganharíamos tempo e produtividade, uma vez que, com o link disponível, os alunos 

participantes poderiam acessar diretamente o banco de questões referentes ao objeto 

matemático proposto para o dia, não havendo a necessidade de ficarem pesquisando e 

localizando o tema a ser trabalhado, dando início às tarefas propostas.  

Na segunda parte do segundo momento e após todos acessarem o primeiro conteúdo 

proposto para o encontro E1, os alunos iniciaram a interação com a plataforma de ensino Khan 

Academy, permanecendo conectados ao banco de questões da plataforma por quinze minutos, 

tempo reservado para a resolução das tarefas descritos na atividade A1, sendo disponibilizados 

pela plataforma aleatoriamente.  

Terminado o segundo momento iniciamos o terceiro momento com duração de quinze 

minutos, em que foi proposta a resolução de tarefas para serem executados utilizando papel e 

lápis, contemplando o mesmo objeto matemático trabalhado na plataforma Khan Academy e 

nomeado como T1 – conjuntos.  

O motivo de propormos este terceiro momento, com a resolução da atividade 

utilizando papel e lápis, é para que possamos ter os registros das resoluções apresentadas 

pelos alunos às situações propostas, como também, ter subsídios e instrumentos de 

comparação após a ambientação dos alunos na plataforma Khan Academy, buscando alcançar 

os objetivos da pesquisa. 

                                                   
4  Na plataforma de ensino Khan Academy, recebe o nome de avatar imagens de animações que ficam 
esboçadas no perfil de cada usuário. 
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Os outros sete encontros seguintes, com o mesmo período de tempo, também foram 

estruturados e subdivididos em três momentos, sendo diferenciados pela estrutura de divisão 

desse tempo.  

O segundo E2, terceiro E3, quarto E4 e o quinto E5 encontros foram realizados de 

maneira semelhante ao primeiro encontro E1, de modo que, os primeiros quinze minutos eram 

reservados para ligarmos os computadores que seriam utilizados, após as máquinas estarem 

prontas para o uso, os alunos recebiam as orientações de acessar a conta do Gmail e verificar 

o recebimento do e-mail que nós havíamos enviado naquele momento, contendo o link de 

acesso referente aos objetos matemáticos programados para a sessão de estudos.  

Confirmado o recebimento do e-mail e dando sequência aos trabalhos, os alunos foram 

orientados a acessar o site da plataforma Khan Academy e realizarem o login de acesso. Em 

seguida, solicitamos que os alunos acessassem o link que receberam no e-mail.  

Vale ressaltar que o link enviado para o e-mail dos alunos foi o mesmo para todos, ou 

seja, eles estariam conectados à plataforma e trabalhando o mesmo conteúdo, não 

necessariamente o mesmo, pois não temos ação sobre a escolha das tarefas. A plataforma 

disponibiliza-os aleatoriamente, conforme descrito anteriormente 

O segundo momento dos encontros, de E2 a E5, teve duração de trinta minutos, de 

modo que os alunos permaneciam conectados ao site da Khan Academy, resolvendo diversas 

tarefas referentes ao tema de cada atividade, conforme explicitado no Quadro 5 a seguir:  

 

Quadro 5 – Tema e atividade por encontro 

Encontro (E) Tema do encontro (T) Atividade (A) 

E2 T2 – Plano Cartesiano A2 

E3 T3 – Funções A3 

E4 T3 – Funções  A4 

E5 T3 – Funções  A5 

Fonte: Autor, 2016 

 

Prosseguindo com os encontros de E2 a E5 e, após finalizar o segundo momento de 

cada um, proporcionávamos aos alunos a atividade para ser resolvida no papel, explicitando 

os temas referentes a cada encontro, conforme exposto anteriormente no Quadro 5, 

ocasionando assim o terceiro momento, com duração de quinze minutos.  
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Para o sexto E6, sétimo E7 e oitavo E8 encontros de estudos, optamos por uma 

abordagem diferenciada para o primeiro momento da oficina. Diferente do que ocorreu nos 

encontros anteriores, utilizamos os primeiros quinze minutos para propormos aos alunos duas 

atividades para serem executadas utilizando papel e lápis. Em seguida a utilização da 

plataforma Khan Academy e posteriormente uma atividade para ser resolvida com papel e 

lápis.  

A mudança na estrutura desses encontros tinha como objetivo a verificação da 

aprendizagem dos alunos, referente aos temas dados, pois ao fazermos essas modificações, 

tínhamos mais subsídios para análise e um critério de comparação das resoluções, antes e 

depois do uso da Khan Academy.  

Conforme descrevemos na introdução deste trabalho, chamamos de subsídios as 

instruções que ficam localizadas antes do enunciado da tarefa para nortear os alunos no 

momento da resolução das questões. Assim, no primeiro momento desses encontros, os 

alunos deveriam resolver quatro tarefas referentes ao tema de estudo do dia, divididos em 

duas categorias: duas tarefas sem subsídios e duas tarefas com subsídios. 

Após realização dessas atividades, no segundo momento, os participantes foram 

orientados a ligar o computador e seguir os procedimentos utilizados nos encontros anteriores, 

ou seja, verificar o e-mail, acessar o site da Khan Academy, fazer login, utilizar o link 

recebido por e-mail e acessar o banco de questões com o tema de estudo do dia, mantendo o 

tempo de trinta minutos de utilização do computador e conexão com a plataforma resolvendo 

as tarefas. 

No terceiro momento, com a mesma divisão de tempo do primeiro, foi proporcionada 

a resolução de três tarefas no sexto encontro e duas tarefas no sétimo e oitavo encontro, sem 

subsídios, utilizando papel e lápis, com o objetivo de verificarmos e compararmos as 

resoluções apresentadas pelos alunos participantes após a sessão de estudo na Khan Academy. 

A seguir exibiremos o Quadro 6 com a estrutura dos três últimos encontros.  

Quadro 6 – Estrutura, tema e atividades dos três últimos encontros 

Encontro Tema Atividade 

1º momento 

Atividades 

no papel 

2º momento 3º  momento 

Atividades 

no papel 

sem 

subsídios 

com 

subsídios Conectados à 

plataforma 

Khan 

Academy 

sem  

subsídios  

E6 T3 A6 6.1 6.2 6.3 

E7 T4 A7 7.1 7.2 7.3 

E8 T5 A8 8.1 8.2 8.3 

Fonte: Autor, 2016 
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No próximo capítulo, vamos apresentar os participantes do nosso estudo, o 

desenvolvimento das atividades e as respectivas análises iniciais. 
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CAPÍTULO 4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Neste capítulo, continuando com a exposição da pesquisa, apresentaremos o perfil dos 

participantes e o desenvolvimento das atividades nas oficinas de estudo com as respectivas 

análises iniciais. 

4.1. Sujeitos da Pesquisa  

 

Os seis sujeitos participantes dessa pesquisa são alunos regularmente matriculados na 

1ª série e 2ª série do Ensino Médio de uma escola particular de educação básica na cidade de 

São Paulo, no ano de 2015. Essa unidade escolar, situada em um bairro de classe média alta, 

oferece cursos da Educação Infantil, para crianças de dois e três anos de idade, até a 3ª série 

do Ensino Médio. Nossa escolha, em desenvolver a pesquisa com escolares da 1ª e 2ª série do 

Ensino Médio, foi em virtude de já trabalharmos com essas séries. 

Primeiramente, entramos em contato com a orientadora vocacional do colégio, com o 

coordenador pedagógico e, posteriormente, com o diretor geral dessa unidade escolar para 

solicitarmos as devidas autorizações que se encontram anexadas no final do trabalho. Em 

seguida e em conjunto com a orientadora vocacional do colégio, realizamos um convite oral e 

uma breve explanação sobre o estudo que estaríamos realizando a seis discentes que, de 

acordo com os laudos obtidos e fornecidos pelo médico, ou pelo neuropsicólogo, confirmam o 

diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. 

Foi explicado que os encontros para o desenvolvimento da pesquisa aconteceriam no 

contra período das aulas, às terças-feiras, às 13 horas no laboratório de informática, ou seja, os 

participantes estudariam regularmente no período matutino e os encontros aconteceriam no 

período vespertino. Quanto ao dia e horário não houve rejeição, pois os educandos estão 

acostumados a frequentar as aulas no período integral duas vezes por semana, assim como 

outras atividades extracurriculares oferecidas pelo colégio são no período vespertino.  

Dos seis estudantes presentes, cinco deles confirmaram a participação de imediato e 

um informou que precisaria pedir autorização para os pais e que daria a resposta no dia 

seguinte. 

Informamos para os mesmos que, devido às normas internas do colégio e por se tratar 

de uma pesquisa, entraríamos em contato com os pais para explicar o motivo pelo qual os 

filhos estenderiam o horário na terça-feira, nos colocando inteiramente à disposição para 

quaisquer esclarecimentos, como também, ressaltando que os filhos estariam levando para 
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casa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, para ser lido, preenchido, 

assinado e entregue para o professor/pesquisador. 

 Consideramos o grupo de alunos, sujeitos da pesquisa, como um grupo heterogêneo, 

pois era formado por quatro estudantes da 1ª série e dois da 2ª série do Ensino Médio, sendo 

cinco meninos e uma menina.   

Julgamos relevante para a pesquisa observar que esse grupo de estudantes que, 

inicialmente, aceitou participar da pesquisa, representa 1,263% do total de alunos 

matriculados no Ensino Médio dessa instituição de ensino.  

O percentual total de alunos que apresentaram laudo diagnosticando TDAH é de 

6,315% do número total de alunos, e conforme o DSM-5 (2013, p. 61) a prevalência em 

“levantamentos populacionais sugerem que o TDAH ocorre na maioria das culturas em cerca 

de 5% das crianças e 2,5% dos adultos”. Do total de alunos, 0,631% apresentaram laudos 

diagnosticando outro distúrbio de aprendizagem. Até esta data, a pessoa responsável por 

orientar e ajudar os escolares já identificou cerca de 2,947% do total de alunos com 

dificuldades de aprendizagem e que ainda não estão diagnosticados por um médico ou 

psicólogo especialista. 

Acreditamos que o número de estudantes diagnosticados com TDAH desta unidade 

escolar vai ao encontro das orientações do DSM (2013) e de estudos já publicados nas 

literaturas específicas. 

Antes de iniciar a descrição de cada estudante participante, acreditamos ser necessária 

uma pequena introdução à rotina desses escolares no contexto escolar. 

Os participantes passam grande parte do dia, e da semana, no ambiente da instituição 

de Ensino, pois às segundas-feiras e quartas-feiras estudam em período integral, de modo que 

as aulas começam às sete horas da manhã e terminam às doze horas e trinta minutos, com 

intervalo de trinta minutos para lanche e repouso, no período matutino. Após as doze horas e 

trinta minutos, os alunos são liberados para almoço e repouso, retornando para a unidade 

escolar às treze horas e cinquenta minutos, horário de início da primeira aula do período 

vespertino. As aulas nos dois períodos, matutino e vespertino, têm duração de cinquenta 

minutos, perfazendo um total de dez aulas diárias.  

Nas terças, quintas e sextas-feiras, os escolares cumprem uma jornada de seis aulas 

diárias, também de cinquenta minutos cada, de modo que o período vespertino fica livre para 

estudar, fazer tarefas, trabalhos e pesquisas ou frequentar cursos extracurriculares oferecidos 

pelo colégio, sendo um diferencial entre as escolas do bairro.  
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A seguir, passaremos a descrever cada educando participante das oficinas. Para manter 

a descrição desses escolares, como também, com o objetivo de preservar suas identidades, 

nesta dissertação designaremos: P1 (participante 1), P2 (participante 2),..., P6 (participante 6). 

Não estaremos descrevendo o aluno P6, por acreditarmos não ser relevante para esta 

pesquisa, uma vez que o mesmo só participou do estudo realizado no primeiro dia, alegando 

que não estaria mais frequentando as oficinas por motivos particulares de família. 

P1 é um adolescente de 16 anos do sexo masculino, regularmente matriculado na 1ª 

série do Ensino Médio dessa unidade escolar, no período matutino, cumprindo com as 

jornadas escolares descritas anteriormente. 

É um estudante que já sofreu com reprovação no Ensino fundamental II, possui laudo 

assinado por uma psicóloga e psicopedagoga diagnosticado com características de Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.  

O laudo emitido pela “psicóloga e psicopedagoga”, além do detalhamento do 

funcionamento psicopedagógico e as orientações para estimular o educando, destaca que o 

escolar tem uma “grande curiosidade nos jogos eletrônicos”, indo ao encontro da nossa 

pesquisa.  

De aparência tranquila e serena, com um tom de voz baixo e muito educado com os 

colegas, professores e funcionários do colégio, ele responde sempre quando solicitado e, em 

poucas oportunidades, percebemos iniciando uma conversa com os colegas. Normalmente se 

socializa, conversa e interage com os colegas, em resposta a estímulos recebidos.   

É importante ressaltar que o participante P1 não faz uso da terapia medicamentosa, 

estando em acompanhamento com a especialista psicóloga e em terapia fonoaudiológica. 

O participante P2 é um adolescente de 16 anos de idade do sexo masculino, 

regularmente matriculado na 1ª série do Ensino Médio e que também cumpre a jornada 

escolar dessa instituição de ensino. 

É um jovem educado, prestativo, extrovertido e comunicativo. Notamos que quando 

não estava se relacionando com seus colegas, encontrava-se concentrado na tela de seu tablet, 

interagindo com algum jogo. 

P2 também já sofreu reprovação no Ensino Fundamental II, possui laudo assinado por 

uma neuropsicóloga que constatou em seu diagnóstico, Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade – TDAH. 

A neuropsicóloga, além do laudo emitido, orientou que a escola devesse adotar a 

estratégia de colocar o aluno próximo ao quadro e da mesa do professor na tentativa de 

minimizar sua agitação e desatenção. 
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O escolar tinha orientação para tratamento medicamentoso, mas não podemos precisar 

se estava fazendo uso do medicamento no período de desenvolvimento da pesquisa. 

P3 é um jovem de 15 anos de idade do sexo masculino e estudante da 1ª série do 

Ensino Médio desta instituição de ensino.  

Possui laudo elaborado pelo médico especialista em neurologia clínica, diagnosticado 

como Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, estando sobre orientação de 

tratamento medicamentoso, e também, faz acompanhamento mensal com uma psicóloga 

especialista. Não temos condições de assegurar se o participante fazia uso do medicamento 

durante o período de realização da pesquisa.  

É um escolar educado e simpático, mas extremamente agitado, sempre se 

movimentado e falando muito rápido, como se estivesse com pressa, ou precisasse sair 

correndo.  

O estudante P4 de 16 anos, também do sexo masculino é aluno matriculado na 2ª série 

do Ensino Médio dessa unidade escolar.  

O participante é um jovem carismático e sempre muito educado com todos. Observou-

se que, o jovem estava sempre interagindo e conversando com os colegas de forma calma e 

tranquila.  

Primeiramente, foi submetido a avaliações por uma psicóloga especialista em 

neuropsicologia que constatou e apontou o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção 

do tipo Desatento, “devendo ser confirmado pelo médico”. Posteriormente, esse diagnóstico 

foi efetivado pelo médico especialista em neurologia infantil.  

P5 é uma adolescente do sexo feminino de 16 anos de idade, matriculada na 2ª série do 

Ensino Médio, desta instituição de ensino.  

Simpática, educada e muito carismática, P5 gosta de conversar e de estar na 

companhia das amigas. Possui laudo assinado pela neuropediatra, diagnosticado como 

Transtorno do Déficit de Atenção e por vezes agressividade, receitada para tratamento 

medicamentoso. Faz acompanhamento com uma pedagoga para execução dos trabalhos 

escolares.  

É importante esclarecer que, assim como os demais escolares com orientação a 

tratamento medicamentoso, não temos condições de assegurar se a participante estava fazendo 

uso do medicamento no período de realização dos encontros para estudo. 

No próximo item passamos a apresentar o desenvolvimento das atividades utilizadas 

para coleta dos dados. 
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4.2. Desenvolvimento das atividades 
 

Apresentamos a seguir o Quadro 7, especificando os encontros, temas e atividades de 

cada oficina realizada. Na sequência discorremos sobre cada atividade, apresentando seu 

desenvolvimento e a participação dos alunos com alguns protocolos de solução e as 

respectivas análises. 

 

Quadro 7 – Quadro síntese, encontro, temas e atividades. 

Encontr 

o (E) 

Tema (T) Atividade (A) Anexo 

E1 T1 – Conjuntos A1 1 

E2 T2 – Plano Cartesiano A2 2 

E3 T3 – Funções  A3 3 

E4 T3 – Funções A4 4 

E5 T3 – Funções A5 5 

E6 T3 – Funções A6 6.1, 6.2 

e 6.3 

E7 T4 – Função Composta A7 7.1, 7.2 

e 7.3 

E8 T5 – Função Inversa A8 8.1, 8.2 

e 8.3 

Fonte: Autor, 2016 

4.2.1. Atividade 01 – Primeiro Encontro - Operações entre Conjuntos 

 

Para o desenvolvimento das tarefas do primeiro encontro foram seguidas as etapas já 

estabelecidas, ou seja, os primeiros 15 minutos do encontro foram para explanar sobre a 

pesquisa, sobre a plataforma Khan Academy e ligar os equipamentos. 

No segundo momento, com duração de 30 minutos, foram utilizados os primeiros 15 

minutos para os devidos cadastros dos participantes, necessários para a utilização da 

plataforma, bem como para ambientação dessa ferramenta pedagógica.  

Após os primeiros passos e adaptação com a Khan Academy e ainda no segundo 

momento, foram disponibilizados outros 15 minutos de sessão com a plataforma, de modo 

que os alunos permaneceram conectados ao banco de questões, interagindo e resolvendo as 

tarefas referentes ao tema proposto. 

Neste primeiro encontro foi proposta a Atividade 01 – Operações entre Conjuntos, 

com questões sobre a resolução de união de conjuntos, intersecção de conjuntos, diferença de 
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conjuntos e conjunto complementar, este último não contemplado pela Khan Academy, mas 

estudado pelos participantes quando tiveram contato com o estudo de operações de conjuntos 

e por fazer parte do currículo escolar.  

O conteúdo deste tema é pré-requisito para o estudo de outros objetos matemáticos, 

tais como o estudo de relações e introdução à função.  

No desenvolvimento das atividades, é oportuno ressaltar que, os objetos matemáticos 

propostos como tarefas e estudos, são conteúdos para resgatar o aprendizado desses alunos e 

proporcionar um novo momento de estudo. Ressaltamos que os participantes P4 e P5, são 

alunos da 2ª série do Ensino Médio e não tiveram contato com os objetos matemáticos 

propostos neste encontro.  

Os demais participantes tiveram esses conteúdos nos dois primeiros meses do ano 

letivo. 

Observamos que a plataforma solicita a tarefa de subtração de conjuntos, utilizando o 

símbolo da barra ( / ), e os estudantes estão acostumados a utilizar o sinal de subtração ( - ). 

Deste modo, explicamos, verbalmente, a todos o significado dos símbolos utilizados.  

Foi necessário também relembrar aos participantes P4 e P5 o significado do símbolo de 

intersecção ( ). P5 sinalizou que estava com dúvidas, e que não se lembrava o que 

significava esse símbolo: “Professor não me lembro que símbolo é esse? O que tenho que 

fazer quando aparece este símbolo?” 

A aluna foi orientada a verificar se a plataforma indicava algum vídeo para consultar 

ou se a tarefa que estava aparecendo na tela do computador dispunha de alguma dica que a 

auxiliasse na resolução, ou seja, propomos à estudante que procurasse as interações 

disponibilizadas pela Khan Academy. Se mesmo utilizando esses recursos, ela não 

conseguisse relembrar, seria explicado o conteúdo para que a participante não se sentisse 

insegura em relação à execução da tarefa. Não foi necessária uma intervenção mais direta e 

explicativa, pois a escolar conseguiu prosseguir com as resoluções após utilizar o recurso de 

“Mostrar dicas”. A mesma orientação foi dada ao discente P4, que após algumas tentativas de 

resolução, também utilizou o recurso “Mostrar dicas”. 

Deste modo verificamos que a plataforma Khan Academy pode contribuir para a 

aprendizagem autônoma dos alunos por meio das interações disponíveis. 

Observamos que durante o período em que os escolares ficaram conectados à 

plataforma resolvendo as tarefas, eles permaneceram sentados, demonstrando interesse e 

concentrados na tela do computador.  
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Após a sessão de 15 minutos de estudos com a Khan Academy, iniciamos o terceiro 

momento e distribuímos as folhas de atividade, contendo cinco questões que contemplavam o 

mesmo tema de estudo realizado na plataforma, com o objetivo de verificar se a interação 

realizada proporcionou subsídios que pudessem auxiliar os alunos nesse momento. Análises 

preliminares neste aspecto serão pontuadas em cada encontro realizado. 

4.2.1.1. Questões propostas no papel após a utilização da plataforma Khan Academy 

Quadro 8 – Questões da atividade A1 

01. Considere os conjuntos A e B. 

 25,23,21,19,17A  

 18,16,15,13B  

Determine o conjunto BA . 

 

02. Utilizando o enunciado da questão anterior, obtenha o conjunto BA . 

 

03. Sejam X e Y os conjuntos.       

 

 5,7,8,19,17,15X   13,17,8,5,3Y .  

      

Qual o conjunto formado por YX   ou  (X / Y).  “Esta representação (X / Y) na plataforma 

Khan Academy, simboliza a diferença entre os conjuntos X – Y”. 

 

04. Sendo os conjuntos A = {7, 8, 9, 15, 16, 17},  B = {8, 9, 15, 20, 21}, obtenha: C
B

A
                                                                                                                

 

05. Sejam X e Y os conjuntos. 

 gfedcbaX ,,,,,,   e   emdlkcjY ,,,,,, . 

O que é o conjunto C
Y

X
? 

 

 

Fonte: adaptada da Khan Academy, 2015 

 

Fazendo uma análise preliminar, observamos que, referente à tarefa 1, apenas P2 e P3 

agruparam os elementos em ordem crescente e os outros três participantes escreveram 

primeiro os elementos do conjunto A e depois os elementos do conjunto B, conforme Figura 

6.  
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Figura 6 – Resolução da questão 1, atividade A1 feita pelo participante P1 

 

 

A resolução apresentada por estes estudantes, conforme evidenciado na figura acima, 

reuniu todos os elementos que pertencem aos conjuntos A e B, estando em conformidade com 

a definição de união de conjuntos e com o estilo de resposta apresentada na plataforma Khan 

Academy.  

Na questão 2, todos os participantes apontaram respostas corretas para a tarefa, ou 

seja, a intersecção entre os dois conjuntos apresentada no enunciado é vazia, sendo 

representada por Ø ou  . Na Khan Academy, o aluno pode clicar na opção “conjunto 

vazio”. Somente o aluno P3, além de apontar o símbolo do conjunto vazio Ø, escreveu 

“conjunto vazio”, conforme ilustrado na Figura 7.  



77 

 

Figura 7 – Resolução da questão 2, atividade A1 feita pelo participante P3 

 

 

Na questão 3 os escolares P1 e P4 acertaram as tarefas, enquanto os participantes P2 e 

P5, apontaram como resposta os elementos comuns aos dois conjuntos, conforme  Figura 8. 

 

Figura 8 – Resolução da questão 3, atividade A1 feita pelo participante P2 
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Como já observado, a plataforma Khan Academy trata a diferença entre conjuntos 

somente pela representação da barra ( / ). Deste modo, inserimos uma frase explicativa 

conforme está na Figura 8. 

O aluno P3 escreveu a resposta parcialmente correta, apontando como solução os 

elementos 15 e 19, deixando de anotar o número 7, como explicitado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Resolução da questão 3, atividade A1 feita pelo participante P3 

 

 

Embora apenas dois alunos tenham apontado a solução correta para a tarefa realizada 

no papel, verificamos que a interação com a Khan Academy foi satisfatória, pois possibilitou 

a oportunidade de rever os objetos matemáticos, despertando o hábito do estudo por meio da 

investigação e proporcionando sustentação para resolver as duas próximas questões.  

É importante elucidar que todos os participantes responderam corretamente a questão 

4, executando a tarefa que requisitava o complemento de um conjunto em relação a outro. 

Para resolver a questão 5, o educando deveria realizar a subtração entre X e Y , 

assunto estudado na plataforma Khan Academy e proposto na questão 3 da atividade A1.  

Consideramos que a educanda P5 respondeu a questão parcialmente correta, pois, de 

acordo com a solução apresentada e evidenciada na Figura 10, a aluna deixou o elemento c  

do conjunto X na resposta da tarefa. 
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Figura 10 – Resolução da questão 5, atividade A1 feita pelo participante P5 

 

 

Os demais participantes responderam corretamente a questão 5, apontado como 

solução os elementos  gfba ,,, .  

Com isso, conclui-se que os alunos tiveram um aproveitamento satisfatório no 

primeiro dia de oficina, pois houve diferentes abordagens para a mesma tarefa, 

proporcionando o resgate de alguns conceitos de objetos matemáticos. Consideramos também 

que as interações com a plataforma Khan Academy trouxeram subsídios para as soluções 

apresentadas no papel. 

 

4.2.2. Atividade 02 – Segundo Encontro – Pontos no Plano Cartesiano 

 

No segundo encontro foi proposta a Atividade 02 – Pontos no Plano Cartesiano, com a 

tarefa de marcar pontos e localizar pares ordenados situados no plano cartesiano. Além desses 

conteúdos estudados na plataforma, propomos, na atividade no papel, o cálculo da área e do 

perímetro de um polígono, formado pelos pontos marcados no plano cartesiano, no intuito de 

explorar e verificar se houve um aprimoramento do conteúdo matemático após a sessão de 

estudos na Khan Academy.  
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O conteúdo proposto para estudo no segundo encontro é importante para a sequência 

da próxima oficina, pois será necessário utilizar as identificações cartesianas para execução 

das tarefas.  

Nesse encontro notamos uma conduta do participante P1 muito interessante. Foi o 

primeiro a chegar ao laboratório e sentar-se a frente de um computador. Ligou a máquina e 

perguntou se poderia acessar o seu e-mail e se conectar à plataforma. Permitimos que o 

estudante navegasse pela internet e acessasse sua conta de mensagens, mas informamos que o 

e-mail contendo o link das atividades na plataforma só seria enviado após todos participantes 

estarem presentes.  

Na sequência, com a chegada dos demais participantes, foi dado início à proposta do 

dia, seguindo os procedimentos descritos para o encontro. Após todos estarem com o 

computador ligado, informamos o envio do e-mail contendo o link do tema proposto e que 

poderiam começar a executar as atividades.  

Os alunos permaneceram conectados ao banco de questões da Khan Academy, em 

média de vinte e seis minutos, resolvendo uma sequência de tarefas que a plataforma 

disponibilizava aleatoriamente. A média de tarefas resolvidas por participante foi de 33 

questões, sendo que o estudante P1 realizou a maior sequência de soluções, resolvendo 46 

tarefas e cometendo quatro erros.  Na tarefa 41, após errá-la, utilizou o recurso de interação 

(Mostrar dica), conforme elucidado na Figura 11. 
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Figura 11 – Gráfico da atividade Pontos no plano cartesiano do participante P1 

 

Fonte: Khan Academy, 2016 

 

Observamos que o aluno persistiu na resolução da tarefa durante dez minutos, só 

ficando satisfeito quando, após o uso do recurso “Mostrar dica”, conseguiu solucionar a 

tarefa. Embora a mensagem seja de “incorreto”, o aluno só conseguiu prosseguir ao apontar a 

solução correta para a tarefa.  

A Khan Academy só considera a tarefa correta quando a resposta certa é indicada na 

primeira tentativa. Não acertando na primeira, o aluno tem à sua disposição as interações, já 

descritas, de videoaula ou dicas para a resolução, sendo liberada a próxima tarefa somente 

após a solução correta.  

Notamos que o participante interagiu em todo momento na realização da atividade, de 

modo que, em algumas tarefas, ele conseguia apresentar a solução em segundos, como a 

tarefa 21, solucionada em quinze segundos.  

Durante o período que os alunos ficaram conectados à plataforma, resolvendo as 

tarefas, observamos que eles permaneceram sentados e concentrados à tela do computador, 

demonstrando interesse e interagindo com a Khan Academy.  
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4.2.2.1. Questões propostas no papel para o segundo encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 9 – Questões da atividade A2 

01.  Marque no plano cartesiano ortogonal os pares ordenados A (5, 13), B (-2, -4),  

C 







6,

2

1
8 . 

02.  Indique no plano cartesiano a localização dos pontos. D (-13, -11), E (-1, 3), F (4, -8).  

 

03. Marque no plano cartesiano ortogonal os pares ordenados G (9, -1), H (-2,5 ,  13),            

I (4,  -12,5),  J 









2

1
6,

2

9
.  

04. Observe os pontos no plano cartesiano e escreva o par ordenado de cada ponto, no espaço 

abaixo.  

 
 

5. Indique no plano cartesiano os pontos A (-6, 3), B (-6, -4), C (12, -4) e D (12, 3). 

 

Utilizando uma régua ligue os pontos AB, BC, CD e DA. 

 

Agora no espaço abaixo, determine a área e o perímetro formado por esse polígono.  

 

Fonte: adaptada da Khan Academy, 2015 

Nas tarefas 1, 2, 3 e 5, os alunos tinham disponível, abaixo dos enunciados, o sistema 

cartesiano ortogonal com escala numérica indicativa sobre a malha quadriculada, semelhante 

ao apresentado na tarefa 4.  
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No desenvolvimento desta atividade, o propósito foi verificar o processo de 

localização de um ponto qualquer no sistema cartesiano ortogonal, com o intuito de favorecer 

estudos futuros sobre gráficos de funções. 

Realizando a análise inicial da atividade A2, observamos que todos os participantes 

apresentaram soluções corretas para as duas primeiras tarefas. O discente P3 cometeu um 

engano na localização dos pontos G e J, conforme evidência a Figura 12, sendo considerada a 

questão parcialmente correta.  

 

Figura 12 – Resolução da questão 3, atividade A2 feita pelo participante P3 

 

 

Na quarta tarefa houve uma inversão. Nessa tarefa, os pontos foram fornecidos 

diretamente no sistema cartesiano ortogonal e os escolares precisavam realizar a localização 

dos mesmos e escrever o par ordenado. Todos registraram corretamente os pontos.   
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A quinta tarefa da atividade envolvia três tarefas dependentes. A primeira a ser 

executada repetia os processos realizados nas três primeiras, de localização e marcação dos 

pontos sobre o sistema cartesiano ortogonal.  

Após localizar e marcar os pontos no eixo de coordenadas cartesianas, os alunos 

uniram os pontos encontrando o polígono formado pelos pares ordenados. Na sequência, 

executaram as tarefas de calcular o perímetro e a área da figura formada, conforme 

explicitado na Figura 13. 

Figura 13 – Resolução da questão 5, atividade A2 feita pelo participante P2 
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Analisando as resoluções feitas pelos alunos, notamos que os mesmos apresentaram 

soluções corretas para a tarefa 5 da atividade A2, como na imagem acima.  

Concluímos que o aproveitamento dos alunos nesse segundo encontro foi satisfatório, 

pois percebemos que as interações iniciais com a plataforma fornecem subsídios para as 

soluções apresentadas no papel. 

 

4.2.3. Atividade 03 – Terceiro Encontro – Domínio, contradomínio e imagem de uma 

função representada no gráfico 

 

Para o desenvolvimento das tarefas do terceiro encontro, seguimos os procedimentos 

metodológicos descritos anteriormente, ou seja, ligar os computadores, acessar o e-mail, 

conectar ao site da Khan Academy e conectar-se ao banco de questões referente ao conteúdo 

programado para o dia.  

Nesse terceiro encontro e continuando os estudos da última oficina, onde os alunos 

realizaram as localizações de pontos no plano cartesiano, foi proposto aos participantes 

estudarem domínio, contradomínio e imagem de uma função a partir da leitura realizada no 

esboço do gráfico de cada função, com o propósito de verificar a leitura gráfica dos 

estudantes, pois, a partir das localizações dos pontos, é possível estudar o domínio e a imagem 

de uma função, observando que a plataforma se refere à função utilizando o termo 

contradomínio, conforme ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 – Participante P3 respondendo a tarefa na Plataforma  

 

Fonte: Khan Academy, 2015 

 

Notamos que o aluno P2, ao iniciar a resolução da primeira questão, demonstrou 

dificuldades em responder a tarefa, levantou o braço e disse que estava com dúvida. 

Orientamos o participante a utilizar os recursos disponibilizados, tais como: vídeo referente ao 

objeto matemático estudado ou utilizar a opção de “Mostrar dica”. 

Observamos que o participante P2 optou por assistir ao vídeo do conteúdo. O vídeo 

indicado pela plataforma teve duração de três minutos e trinta e seis segundos, de modo 

explicativo, evidenciava através de resoluções de tarefas como indicar o domínio e o 

contradomínio, levando o aluno a perceber, de forma clara, que quando as tarefas da 

plataforma solicitarem o contradomínio estão se referindo à função.   

Percebemos na Figura 15, abaixo, que o estudante precisou de seis minutos para 

indicar a resposta correta da primeira tarefa, considerando o tempo que o aluno assistiu ao 

vídeo. O gráfico também revela que as demais tarefas foram realizadas rapidamente, como a 

questão 19, marcando onze segundos, o menor tempo gasto pelo estudante para responder 

uma questão. 
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Figura 15 – Gráfico demonstrativo da evolução do participante P2 referente ao domínio e 

contradomínio de uma função representada no gráfico 

 

Fonte: Khan Academy, 2016 

 

O gráfico nos mostra a evolução do estudante, de modo que, após a primeira questão, 

o aluno não errou mais, como também não utilizou outro recurso interativo disponibilizado 

pela plataforma, apresentando uma sequência de vinte acertos.  

 Após a sessão de estudos na Khan Academy, teve início o terceiro momento da 

oficina e foi entregue aos participantes a folha da atividade, contendo cinco questões 

referentes ao conteúdo estudado na plataforma, com o propósito de verificar se os recursos 

disponibilizados pela Khan Academy auxiliaram os escolares na compreensão desse objeto 

matemático. 
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4.2.3.1. Questões propostas no papel para o terceiro encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 10 – Questões da atividade A3  

01.  Considere uma função g cujo gráfico é exibido abaixo. 

 

 
 

Qual é o domínio da função? 

 

Qual a imagem da função? 

 

02. Considere uma função h cujo gráfico é exibido abaixo. 

 

03. Considerando o gráfico da função f abaixo, indique qual é o domínio e a imagem da 

função.  

04. Considere uma função g cujo gráfico é exibido abaixo. 

05. Considerando o gráfico da função h abaixo, indique qual é o domínio e a imagem da 

função. 

 

Fonte: adaptada da Khan Academy, 2015 

 

Todas as tarefas propostas na atividade A3 solicitavam a indicação do domínio e da 

imagem da função representada, sendo as questões, diferenciadas pelos gráficos esboçados no 

plano cartesiano, conforme anexo 3. Desse modo, das cinco questões propostas nas atividades 
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elucidaremos soluções de tarefas alternadas, objetivando responder a nossa questão 

norteadora.  

Realizando a análise inicial, observamos que o participante P1 representou de forma 

semelhante ao registro realizado na plataforma, escrevendo a resposta da questão 1 da  

seguinte forma: referente ao domínio, o estudante registrou como solução 54  x  e para a 

imagem escreveu 7)(3  xg . Nas outras quatro questões, o estudante manteve a maneira de 

escrever a representação do domínio e da função, conforme explicitado na Figura 16. 

  

Figura 16  – Resolução da questão 5, atividade A3 feita por P1 
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Percebemos que o estudante identificou os intervalos de domínio e função 

corretamente, registrando a solução e utilizando os designativos dos eixos cartesianos, 

conforme ilustrado na imagem acima.   

O estudante P2 registrou de forma semelhante aos registros realizados na Khan 

Academy, anotando como respostas os intervalos das tarefas solicitadas, apontando que o 

domínio está representado na reta x e a imagem pela reta y, utilizando para o registro a 

notação usual. 

Referente à tarefa 3, o aluno P2 escreveu como resposta a seguinte forma: para o 

domínio, registrou 613  x  e para a imagem anotou 102  y , conforme ilustrado na 

Figura 17. 
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Figura 17 – Resolução da questão 3, atividade A3 feita por P2 

 

Notamos que o aluno entendeu o processo de identificar o domínio e a imagem de uma 

função representada pelo gráfico, pois nas cinco questões da atividade no papel, as soluções 

registradas foram escritas da mesma forma, ou seja, quando escrevia o intervalo de domínio, 

representou pela letra x e para a imagem ele utilizou a letra y. 

Observamos que o participante P3 conseguiu identificar os intervalos de domínio e 

função representada graficamente, demonstrando que tem a percepção correta do que está 

sendo solicitado pela tarefa e sabe exatamente o que precisa ser executado. Como na 

plataforma os escolares só precisam escrever os números que indicam o início e fim de cada 

intervalo, o do domínio e o da imagem, na atividade no papel, o aluno manteve a mesma 

forma de registro, ou seja, indicando somente os números inicias e finais de cada intervalo, 

como podemos verificar na Figura 18. 
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Figura 18 – Resolução da questão 1, atividade A3 feita por P3 

 

 

Consideramos a solução apresentada correta, pois, como a tarefa solicitava domínio e 

imagem da função, observamos que o estudante indica como registro os valores iniciais e 

finais, ou seja, o participante soube identificar exatamente onde começa e termina cada 

grandeza solicitada.   

Após cada sessão de estudos na Khan Academy, verificamos se houve compreensão dos 

conteúdos estudados, como também, se os alunos conseguiram reconhecer o que estava sendo 
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solicitado nas tarefas e se a plataforma forneceu subsídios para que os escolares pudessem 

executar as tarefas das atividades no papel. 

O estudante P4, nas cinco tarefas executadas, apontou como solução a representação por 

intervalos. Referente à questão 1 da atividade no papel, ilustrada na Figura 18 acima, o 

discente apresenta de forma correta a solução para o domínio  4 , 5 e para a imagem 3 ,  7 . 

A participante P5, na resolução da questão 1 da atividade do papel, apresentou dois 

registros: para o domínio da função e para a imagem, conforme podemos verificar na Figura 

19.  

Figura 19  – Resolução da questão 1, atividade A3 feita por P5 

 

A aluna apontou corretamente os valores em que se inicia e termina o domínio da 

função, assim como o intervalo indicado para função. 



94 

 

Para responder as outras quatro tarefas, a estudante optou por utilizar a representação 

por intervalo, demonstrando mais segurança para responder as propostas. 

Concluímos como produtivo e satisfatório o terceiro encontro, pois observamos que 

houve interação dos alunos com a Khan Academy, possibilitando aos escolares resgatar e 

aprimorar o conteúdo estudado. Verificamos que os educandos conseguiram identificar os 

intervalos de domínio e função, demonstrando que conseguem entender e ler o gráfico nos 

aspectos abordados.  

4.2.4. Atividade 04 – Quarto Encontro – Domínio de uma função  

 

 Neste encontro, os participantes P4 e P5 não compareceram à oficina por estarem em 

saída pedagógica com a segunda série do Ensino Médio. O educando P3, segundo informações 

dos alunos P1 e P2, não esteve presente no período de aula pela manhã.  

 Resolvemos manter o encontro mesmo estando presentes somente os escolares P1 e P2, 

pois como as datas das oficinas já estavam agendadas, consideramos relevante valorizar a 

presença dos dois participantes. 

Mantendo os procedimentos para o encontro, os primeiros quinze minutos foram 

destinados para os alunos ligarem os computadores, acessarem a conta do Gmail e verificarem 

o recebimento do e-mail contendo o link com os conteúdos para os estudos na sessão com a 

plataforma Khan Academy. 

Os alunos ficaram conectados ao banco de questões resolvendo tarefas durante o 

período de trinta minutos, conforme determinado. Observou-se que os dois alunos utilizaram 

as interações de “Mostrar dicas” nas resoluções de algumas tarefas, pois percebemos que eles 

apresentaram, de início, dificuldades de relembrar as condições de existência das funções.  

Notamos que essa opção de interação, disponibilizada na plataforma, auxilia os alunos 

para entender o processo de resolução das tarefas, apresentando todos os passos que o 

estudante deve realizar, conforme Figura 20. 
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Figura 20 – Apresentação da dica que auxilia a compreensão do conteúdo 

 

Fonte: Khan Academy, 2016 

 

O enunciado referente à tarefa acima está disponível no banco de questões da Khan 

Academy (2016), sendo apresentado pela plataforma da seguinte forma: 

Figura 21 – Solicitação de tarefa na Khan Academy 

 

Fonte: Khan Academy, 2016 
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Os alunos permaneceram sentados e concentrados à tela do computador, interagindo 

com a plataforma e resolvendo as tarefas que o banco de questões disponibilizava.  

Após a sessão de estudos na plataforma, foi dado início ao terceiro momento do 

encontro, onde distribuímos as folhas de atividade contendo cinco questões referentes ao tema 

estudado na Khan Academy e proposto para esse quarto encontro.  

O estudante P1 não realizou as atividades propostas no papel, pois teve que sair mais 

cedo. Desse modo, apresentaremos as resoluções das questões da folha de atividade do 

participante P2. 

4.2.4.1. Questões propostas no papel para o quarto encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 11 – Questões da atividade A4 

01.  Dada a expressão algébrica da função 
10

12
)(






x

x
xf , determine o domínio. 

 

02. Dada a expressão algébrica da função 
8

1
)(




x
xf , determine o domínio. 

 

03. Dada a expressão algébrica da função definida por 





















7,,
7
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04. Dada a expressão algébrica da função 
x

xf



4

8
)( , determine o domínio. 

 

05. Dada a expressão algébrica da função 
4²

)(



x

x
xf , determine o domínio. 

 

Fonte: adaptada da Khan Academy, 2015 

 

Na questão 1 da atividade no papel, o aluno P2 resolveu de forma correta e apresentou 

a solução, semelhante à representação solicitada pela plataforma, como podemos observar na  

Figura 22. 
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Figura 22 – Resolução da questão 1, atividade A4 feita por P2 

 

 

Realizando a análise inicial, observamos que o aluno começa a resolver as tarefas 

separando e nomeando a expressão algébrica da função, apontando o numerador de A e o 

denominador como B, estabelecendo as condições de existência para ambos e resolvendo de 

forma correta. 

Para registrar a resposta, percebemos que o estudante esboça a representação gráfica 

dos intervalos, realizando a intersecção entre a representação gráfica de A e a representação 

gráfica de B, encontrando como solução o intervalo ]10, 12]. 

O estudante registrou corretamente a resolução da tarefa 2 da atividade no papel, 

escrevendo como solução 8x , conforme observa-se na Figura 23. 
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Figura 23 – Resolução da questão 2, atividade A4 feita por P2 

 

 

Na resolução da questão 3, o estudante novamente nomeia a primeira sentença da 

função de A e a segunda sentença de B. Ele resolve as duas isoladamente, registrando 

7x para a sentença nomeada de A e 7x para a sentença B. Após resolver e registrar a 

resolução das duas sentenças, apontou como resposta 7x .  

A resposta registrada pelo aluno evidencia que a plataforma Khan Academy 

contribuiu, por meio do recurso “mostrar dica”, para o aprimoramento do conteúdo proposto, 

de modo que o aluno concluiu a tarefa, conforme explicitado na Figura 24. 

Figura 24 – Resolução da questão 3, atividade A4 feita por P2 
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Percebemos que os subsídios fornecidos pela plataforma auxiliaram o educando, visto 

que ele conseguiu, por meio da interação com a plataforma, o valor absoluto de um número e 

apresentou na resolução da atividade no papel a solução 4x , indicando o módulo de x  na 

equação, como podemos verificar na Figura 25. 

.  

Figura 25 – Resolução da questão 4, atividade A4 feita por P2 

 

 

 

Assim, podemos notar que o estudante apresentou o processo algébrico corretamente, 

registrando todos os passos percorridos para solucionar a tarefa.  

Na questão 5 da atividade, o aluno realizou o processo algébrico corretamente, 

apresentando o valor correto como solução. Verificamos, no entanto, que o aluno utilizou o 

sinal da desigualdade em vez do sinal de diferente e o valor obtido por meio da extração da 

raiz precisava ser considerado como positivo ou negativo, como podemos observar na Figura 

26. 
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Figura 26 – Resolução da questão 5, atividade A4 feita por P2 

 

 

Consideramos que as soluções das atividades deste encontro indicam que o aluno 

entendeu os processos de resoluções apresentados pela plataforma como “dica” de interação, 

além de resgatar as condições de existência por meio das expressões algébricas das funções.  

4.2.5. Atividade 05 – Quinto Encontro – Entrada e saída da função  

Para o desenvolvimento do quinto encontro foi mantido os procedimentos 

estabelecidos, ou seja, reservado o primeiro momento de quinze minutos para os alunos 

ligarem os computadores, acessarem o e-mail, verificarem o envio do link com o tema 

proposto e acessarem o banco de questões da plataforma.  

Foi dado inicio ao planejamento do dia, com a presença dos participantes P1, P2, P4 e 

P5, o estudante P3 não compareceu ao encontro.  

Na tentativa de resgatar o conteúdo já trabalhado e proporcionar novos desafios aos 

participantes, foi proposto o tema contemplando os procedimentos de entrada e saída de uma 

função. 

Os quatro participantes ficaram conectados à plataforma, permanecendo sentados e 

resolvendo as tarefas por um período de vinte e quatro minutos, resolvendo, em média, oito 

questões.  
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Nas tarefas disponibilizadas pela Khan Academy, os alunos mobilizaram 

conhecimentos já adquiridos para responder questões como: as quatro operações básicas, 

frações, equações do primeiro grau, identificar domínio e o esboço do gráfico, e relacionar o 

domínio e a imagem da função na expressão algébrica.   

Destacamos na Figura 27 alguns registros realizados pelos quatro alunos durante a 

sessão de resolução de tarefas na plataforma. 

 

Figura 27 – Registro dos quatro participantes durante a sessão na Khan Academy 
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Durante o período de tempo em que os participantes estiveram conectados à 

plataforma, resolvendo tarefas, a aluna P5 resolveu treze tarefas e acertou onze, tendo uma 

sequência de dez acertos consecutivos. Observamos que a estudante errou a primeira tarefa, se 

concentrando na mesma durante 2 minutos, assim como na tarefa 3, durante dez minutos, 

conforme exposto no gráfico representado pela Figura 28. 

Salientamos que a Khan Academy só permite ao aluno passar para a próxima tarefa 

quando ele apontar a solução correta, ou seja, a aluna só pode responder à tarefa onze após ter 

resolvido a  dez.  

 

Figura 28 – Gráfico detalhando a evolução da participante P5 referente à atividade de entrada 

e saída da função a partir da fórmula 

 

Fonte: adaptada Khan Academy, 2016 
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Após o término da sessão na plataforma, foi dado início ao terceiro momento do 

encontro, onde distribuímos aos participantes a folha da atividade com cinco questões, 

contemplando o tema estudado na plataforma. 

4.2.5.1. Questões propostas no papel para o quinto encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 12 – Questões da atividade A5 

1. O gráfico da função h é mostrado abaixo. Qual é o valor de h(-7)? 

 
 

Escreva como determinou o valor correspondente para h(-7) e o que representa o valor 

encontrado.  

 

02.  Considere a função f  definida por 32)(  xxf . Determine o valor de )4(f . 

 

03. A função g  é definida por 35)(  xxg . Qual o valor de entrada para o qual 

?12)( xg  

04. A função h é definida como: xxh
3

2
60)(  . Qual o valor de )12(h . 

 

05. O gráfico da função f é mostrado abaixo. Qual é o valor de f(−5)? 

 
 

Escreva como determinou o valor correspondente para  )5(f e o que representa o valor 

encontrado.  

Fonte: adaptada Khan Academy, 2015 
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 Para o desenvolvimento das tarefas propostas na atividade A5, procuramos observar a 

compreensão dos estudantes referente ao conteúdo estudado após a sessão com a plataforma e 

se esse momento contribuiu e auxiliou os alunos para responderem as questões propostas.  

Na análise das questões 1 e 5 constatamos que todos os participantes executaram 

corretamente a tarefa de identificar a imagem dado o domínio.  

A tarefa também solicitava aos alunos que, escrevessem como determinaram o valor 

correspondente e o que representava o valor encontrado. Os participantes responderam 

parcialmente, escrevendo apenas como determinaram o valor encontrado, conforme 

evidenciamos na Figura 29.  

 

Figura 29 – Registro dos alunos na questão 1, atividade A5 
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Referente à questão 1 da atividade A5, podemos notar que os participantes escreveram 

o valor de 7x e posteriormente observaram o eixo y, encontrando o valor de 6y . 

Essas anotações os alunos também escreveram na questão 5 da mesma atividade. Esses 

procedimentos, realizados pelos alunos, são semelhantes aos da opção de interação “Mostrar 

dica”, disponibilizada pela plataforma conforme explicitado na Figura 30. 

 

Figura 30 – Dica explicativa de resolução  

 

Fonte: Khan Academy, 2016 
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O enunciado da tarefa está disponível no banco de questões da plataforma, sendo 

exposto conforme Figura 31. Abaixo do enunciado aparece o esboço do gráfico completando 

o enunciado da tarefa.  

 

Figura 31 – Enunciado da tarefa na Khan Academy 

                                      

                                      Fonte: Khan Academy, 2016 

 

Observa-se que a orientação inicial disponibilizada pela plataforma se assemelha aos 

registros realizados pelos alunos. Na sequência a orientação da Khan Academy detalha e 

justifica a solução dada. 

Entendemos que esse procedimento realizado pela plataforma, auxilia o estudante a 

compreender as entradas e saídas da função, como também resgata o conteúdo de par 

ordenado e possibilita o aprimoramento da leitura e interpretação gráfica.  

Na resolução das tarefas 2 e 4, todos os participantes apresentaram respostas corretas. 

Na questão 4, contemplando a mesma tarefa da questão 2 da atividade A5, os participantes 

mobilizaram corretamente as operações com a fração, encontrando a solução correta para a 

tarefa. O Participante P2 registrou a resposta e escreveu uma justificativa, como verificamos 

na Figura 32.  

Figura 32 – Resolução da questão 4, atividade A5 feita por P2 
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Na questão 3, o enunciado da tarefa apresentava a expressão algébrica da função 

35)(  xxg  e solicitava o valor de entrada para 12)( xg .  

Verificamos que todos os participantes apresentaram corretamente as resoluções, e 

novamente o participante P2 registra uma justificativa para sua solução, como verificamos na  

Figura 33.  

Figura 33 – Resolução da questão 3, atividade A5 feita por P2 

 

 

Observamos que o participante P2 seguiu os procedimentos de resolução apresentados 

pela Khan Academy. Essas explicações detalhadas de resolução são mostradas sempre que um 

usuário da plataforma necessita de auxílio, optando entre assistir a uma videoaula ou utilizar a 

interação de “Mostrar dica”. Podemos observar, na Figura 34, a resolução apresentada pela 

Khan Academy na utilização da interação “Mostrar dica”.  
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Figura 34 – Apresentação da tarefa e a interação de Mostrar dica 

 

Fonte: Khan Academy, 2016 

Concluímos que, no quinto encontro os alunos se mostraram confiantes e 

concentrados. Observamos que a plataforma contribuiu para resgatar objetos matemáticos já 

estudados, subsidiando e auxiliando nas resoluções das questões da atividade A5.  

 

4.2.6. Atividade 06 – Sexto Encontro – Escrever regras de função com equações 

Como descrito anteriormente, a partir desse encontro, optamos por outra abordagem 

para os primeiros quinze minutos do encontro, a fim de permitir uma análise de comparação 

(antes e depois) da utilização da plataforma.  

Foram entregues aos alunos duas folhas de atividades separadamente, cada uma 

contendo duas tarefas. As duas tarefas da primeira folha sem subsídios e as duas tarefas da 

segunda folha com subsídios. Questões com subsídios são orientações que precedem o 

enunciado das tarefas norteando o caminho que o estudante deve seguir para executar a 

atividade solicitada. Fazendo um comparativo com a Khan Academy, julgamos que os 

subsídios criados e que antecedem o enunciado das tarefas, têm o mesmo papel da interação 

de “Mostrar dicas” disponibilizadas pela plataforma. 
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4.2.6.1. Questões propostas no papel para o sexto encontro antes da utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 13 – Questões da atividade A6 – 6.1 sem subsídio e 6.2 com subsídio 

Questões Atividade 6.1 – sem subsídios 

1. Para um dado valor de entrada u, o resultado da função g é um valor v que satisfaz a 

equação 18312  vu . 

Escreva uma fórmula para )(ug em função de u.  

 

2.  Escreva uma fórmula para )(xf em função de x , considerando que para um dado valor de 

entrada x, o resultado da função f é um valor y  que satisfaz a seguinte equação. 

2845  yx  

Questões Atividade 6.2 – com subsídios 

Para escrever a fórmula de )(xf em função de x, será necessário resolver a equação dada, 

isolando y, ou seja, resolva a equação deixando o y sozinho.  

1. Para um dado valor de entrada x, o resultado da função g é um valor y que satisfaz a 

seguinte equação.  

2564  yx  

Escreva uma fórmula para )(xf em função de x.  

Como a tarefa pede para expressar a função )(kh em função de k , será necessário resolver 

a equação, isolando a variável  m , ou seja, se isolar a variável m em um dos lados da 

equação, estará encontrando um “valor” para m  que poderá escrever a função )(kh . 

 

2.  Considere a equação 962  km , escreva uma função sabendo que, dado valor de 

entrada k, o resultado h é um valor de m. 

Escreva uma função para )(kh em função de k .  

Fonte: adaptada Khan Academy, 2015 

 

Na realização das questões da atividade 6.1, observamos que os alunos tiveram 

dificuldades para entender o que deveriam fazer para responder as tarefas. 
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 Constatamos que os participantes tiveram a iniciativa de esboçar as resoluções, mas 

não obtiveram êxito na tarefa. Observamos na Figura 35, abaixo, a resolução apresentada pela 

estudante P5. 

Figura 35 – Resolução da questão 1, atividade A6 – 6.1 feita por P5 

 

 

A aluna P5 inicia a resolução de forma assertiva, comete um engano ao isolar a 

variável u , invertendo a tarefa que solicitava uma fórmula para )(ug em função de u , se 

aproximando-se da solução esperada. 

O escolar P2 atribuiu zero para a variável u , demonstrando um equívoco na resolução.  

A Figura 36 contempla os registros realizados pelo aluno na tentativa de executar a tarefa 

solicitada.  

Figura 36 – Resolução da questão 1, atividade A6 – 6.1 feita por P2 

 

O participante P3 esboçou algumas tentativas de resolução e apagou, entregando a 

atividade em branco.  
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O estudante P4 atribuiu um para a variável u , cometendo um equívoco na resolução da 

tarefa, como verificamos na Figura 37. 

 

Figura 37 – Resolução da questão 1, atividade A6 – 6.1 feita por P4 

 

 

 

Observou-se que, na questão 2 da atividade A6 – 6.1, os participantes P2, P4 e P5, 

tiveram a iniciativa de esboçar uma resolução, semelhante à resolução da tarefa 1 dessa 

mesma atividade, ou seja, o estudante P2 atribuiu zero à variável x , o participante P4 atribuiu 

um e a aluna P5 resolveu as equações separadamente, dessa forma, resolveu a equação 

45 x encontrando para x  o valor de 
5

4
  , repetindo os procedimentos de resolução e 

igualando a equação a zero, registrando a equação 028 y  e encontrando para y o valor de 

4

1
 . 

Em relação à atividade A6 – 6.2 com subsídios os alunos conseguiram executar as duas 

tarefas corretamente.  

A questão com subsídio norteia o aluno em relação à tarefa que precisa ser executada, 

proporcionando condições para que eles organizem as ideias e articulem para responder 

corretamente. 

Apresentamos as Figuras 38 e 39 abaixo, com as resoluções apresentadas pelos 

participantes P2 e P4 para as questões 1 e 2 da atividade A6 – 6.2. 
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Figura 38 – Resolução da questão 1, atividade A6 – 6.2 feita por P2 

 

 

Figura 39 – Resolução da questão 2, atividade A6 – 6.2 feita por P4 

 

 

Observamos que os dois alunos conseguem seguir as orientações dos subsídios, 

resolvendo as tarefas solicitadas de forma correta. Julgamos que os subsídios fornecidos para 

as atividades auxiliaram os educandos a solucionar as tarefas. 

Após a realização dessas duas atividades, foi iniciado o segundo momento, no qual os 

participantes seguiram os procedimentos já conhecidos e utilizados nos encontros anteriores: 

acessar o e-mail, se conectar à plataforma e acessar o banco de questões por meio do link 
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contendo o tema proposto para os estudos do dia, mantendo o tempo para esse momento de 

trinta minutos. 

A média de conexão com o banco de questões da plataforma foi de aproximadamente 

vinte e cinco minutos. P2 permaneceu conectado por 27 minutos, e respondeu a dez questões. 

A média de questões respondida por todos os participantes foi de 9 questões.  

O tema proposto para os estudos do encontro E6: escrever regra de função a partir da 

equação, demanda dos participantes, além de habilidades algébricas, concentração e 

persistência na busca de soluções para as tarefas solicitadas. Observando o gráfico de 

evolução do aluno P2, na Figura 40 a seguir, fica evidente a dedicação e a interação mantida 

pelo escolar, pois, das dez questões resolvidas pelo estudante, foi necessário usar o recurso de 

interação “Mostrar dica” em seis questões. Na primeira questão disponibilizada pela 

plataforma, P2 permaneceu por dez minutos, buscando entender o processo de resolução 

apresentado pela Khan Academy. 

 

Figura 40 – Gráfico de evolução e resolução do participante P2 , referente ao conteúdo 

proposto 

  

Fonte: Khan Academy, 2016 

Ao finalizar esse segundo momento, o estudante P2 solicita mais tempo para ficar 

conectado dizendo que, gostaria de realizar uma sequência de cinco acertos, o que não foi 

possível, devido ao horário a ser cumprido.  

Observamos que, o participante estava muito comprometido com as tarefas, e seu 

único objetivo era alcançar a marca de uma sequência de cinco questões certas.  
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Após a sessão de uso do computador, iniciou-se o terceiro momento do encontro. Foi 

disponibilizada para os alunos a folha de atividade contendo três questões sem subsídios, na 

tentativa de responder a nossa questão norteadora.  

 O encontro foi realizado com quatro estudantes e o aluno P3 participou apenas dos 

dois primeiros momentos.  

4.2.6.2. Questões propostas no papel para o sexto encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 14 – Questões da atividade A6 – 6.3 sem subsídio 

Questões Atividade 6.3 – sem subsídios 

1. Para um dado valor de entrada q , o resultado da função g  é um valor r  que satisfaz a 

equação rqrq 43127  . 

Escreva uma fórmula para )(qg em função de q . 

 

2.  Escreva uma fórmula para )(lh em função de l , considerando que para um dado valor de 

entrada l , o resultado da função h é um valor m que satisfaz a seguinte equação.  

 456  lm  

 

 

3. Para um dado valor de entrada a , o resultado da função f é um valor b  que satisfaz a 

equação bab 4630  . 

Escreva uma fórmula para )(af em função de a .  

Fonte: adaptada Khan Academy, 2015 

Analisando as atividades A6, especificamente a 6.3, realizadas pelos participantes que 

tiveram êxito na resolução das questões. 

Nas questões 1 e 3 da atividade A6 – 6.3 do participante P2, notamos uma evolução nas 

soluções apresentadas pelo aluno, de modo que, após a sessão de estudos realizados na Khan 

Academy, utilizando o recurso de interação “Mostrar dica” e o comprometimento do escolar 

em buscar uma sequência de acertos, podemos observar no registro realizado pelo educando 

que a plataforma contribuiu para o aprimoramento desse objeto matemático proposto para 

estudo.  
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Assim, consideramos que a interação realizada com o ambiente da plataforma 

subsidiou e contribuiu para o aperfeiçoamento do conteúdo estudado, indicado respostas 

positivas para as nossas questões norteadoras, conforme se observa na Figura 41.  

 

Figura 41 – Resolução da questão 1, atividade 6.3 – sem subsídios, feita por P2 

 

 

O participante P2 identificou o que realmente precisava ser executado, expressando a 

fórmula da função, ou seja, apontando que a fórmula para  qg em função de q é  q
16

10
.  

Na questão 3 da atividade A6 – 6.3, o educando P2 aponta em seus registros a fórmula 

correta para a solicitação da tarefa, conforme resolução a seguir: 

 

Figura 42 – Resolução da questão 3, atividade 6.3 – sem subsídios, feita por P2 

 

 

 

O participante P4 também apresentou em seus registros soluções corretas 

demonstrando compreensão sobre o que deveria ser executado, conforme as resoluções das 

questões 1, 2 e 3 da atividade A6 – 6.3, apresentado a seguir: 
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Figura 43 – Resolução das questões 1, 2 e 3 atividade 6.3 – sem subsídios, feita por P4 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Na questão 1, o participante P4 apresenta corretamente a solução para a tarefa 

solicitada, demonstrando confiança em sua execução. 

Na questão 2, notamos que há entendimento da tarefa e execução, apresentando uma 

solução que demonstra compreensão. Embora precisasse ser finalizada, julgamos relevante a 

forma com que o aluno apresentou a solução.  
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Dando continuidade à resolução o aluno encontrou a fórmula para a função em seu 

estado mais reduzido, conforme segue: 

    645  llh    

  6205  llh  

  265  llh  

 

Em relação à questão 3, observamos que o aluno registra de forma correta a fórmula 

da função solicitada, demonstrando compreensão. Notamos uma evolução nos registros e na 

execução das tarefas, pois, após a sessão de estudos na plataforma, o discente conseguiu 

resolver as três tarefas propostas, o que evidencia o aprimoramento dos objetos matemáticos, 

assim como um auxílio para a realização das atividades após a ambientação com a plataforma.  

Com isso, conclui-se que os alunos tiveram um aproveitamento satisfatório para o 

sexto dia de oficina. Ao oportunizar os três momentos aos participantes, constamos que, após 

o uso da plataforma Khan Academy, os alunos conseguiram executar as tarefas solicitadas, 

apontando resultados relevantes para responder as questões da pesquisa. 

 

4.2.7. Atividade 07 – Sétimo Encontro – Resolução de função composta 

 

No encontro E7 foram propostas as atividades A7 – Funções Compostas, com a tarefa 

de determinar o resultado composto por meio de expressões algébricas de duas funções 

distintas. Esse objeto matemático foi proposto aos participantes nos três momentos desse 

encontro, ou seja, nos primeiros quinze minutos os alunos fizeram duas atividades: A7 – 7.1, 

contendo duas tarefas sem subsídios e a atividade A7 – 7.2, contemplando duas tarefas com 

subsídios.  

Nesse encontro, esteve presente inicialmente apenas o participante P2. 
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4.2.7.1. Questões propostas no papel para o sétimo encontro antes da utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 15 – Questões da atividade A7 – 7.1 sem subsídio e 7.2 com subsídio 

Questões Atividade 7.1 – sem subsídios 

1. Considere duas funções f  e g . 

))((373)( 2 ngnnnf   

ttg .4)(   

Determine o valor de ))1(( fg . 

 

2. Duas funções,  f  e g  são apresentadas abaixo: 

63)(  nnf   

)(6)( 2 tfttg   

Qual o valor de ))2(( gf  

 

Questões Atividade 7.2 – com subsídios 

A tarefa pede que determine o valor de ))1(( fg , e uma maneira prática de fazer isso é: 

Primeiro: calcule o valor de )1(f , observe que deverá calcular também o valor de )1(g , 

pois na representação da função f , aparece também à função g . 

Segundo: Após ter calculado o valor de )1(f , substitua o valor encontrado na função g, 

determinando assim o valor solicitado pela tarefa.   

 

1. Considere duas funções f  e g . 

))((373)( 2 ngnnnf   

ttg .4)(   

Determine o valor de ))1(( fg . 

 

Uma opção para encontrar o valor solicitado de ))2(( gf é seguir os seguintes passos: 

1º Passo: Calcule o valor de ).2(f  

2º Passo: Calcule )2(g , observando que deverá substituir a variável 
2t  pelo valor de (-2) e 

)(tf  pelo valor já encontrado no 1º passo.  

3º Passo: Agora que já conhece o valor de g , substitua-o na variável da função f  e realize 

as operações de multiplicação e adição encontrando o valor solicitado pela tarefa.  

 

2. Duas funções,  f  e g  são apresentadas abaixo: 

63)(  nnf   

)(6)( 2 tfttg   

Qual o valor de ))2(( gf  

Fonte: adaptada Khan Academy, 2015 
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Analisando o registro da questão 1 da atividade A7 – 7.1 sem subsídio do participante 

P2, notamos que ele inicia a resolução buscando criar uma generalização para a composição 

da função. Embora a generalização seja equivocada, P2 demonstrou entender o que deveria 

executar, ou seja, conseguiu perceber de um modo geral, o que era necessário realizar para 

solucionar a tarefa, conforme segue: 

 

Figura 44 – Resolução da questão 1, atividade A7 – 7.1 sem subsídio feita por P2 

 

 

 Podemos perceber que o estudante entendeu que precisava fazer uma composição 

entre as funções, mas em nenhum momento tentou determinar o valor de ))1(( fg . 

Na questão 2, o aluno começou a resolver da mesma forma, ou seja, tentando 

generalizar uma expressão algébrica da função composta e, não obtendo sucesso, desistiu de 

continuar com a resolução, conforme imagem da Figura 45. 

Figura 45 – Resolução da questão 2, atividade A7 – 7.1 feita por P2 

 

 

Em relação às duas questões da atividade A7 – 7.1 com subsídio, o estudante P2 

conseguiu executar as duas tarefas corretamente, entendendo que precisava calcular 

))1(( fg , realizando as devidas substituições. 
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 No segundo momento, seguimos os procedimentos habituais e tempo reservado para 

foi mantido em trinta minutos. 

Após P2 iniciar a conexão com o banco de questões da Khan Academy, o participante 

P4 chegou para as atividades, no entanto, elas não serão analisadas nesse trabalho. 

Durante a sessão de estudos na plataforma, os dois escolares presentes permaneceram 

sentados e concentrados à tela do computador, resolvendo tarefas por um período de 

aproximadamente 27 minutos, demonstrando interesse na atividade e interagindo com os 

recursos da plataforma Khan Academy.  

O participante P2 resolveu 14 tarefas; dessas, respondeu quatro erradas e em três 

precisou utilizar a interação de “Mostrar dica”. Observou-se que o participante, ao iniciar a 

resolução da primeira tarefa, demonstrou dificuldades, permanecendo na tarefa por um 

período de 10 minutos. Na segunda, o participante também solicitou a interação da dica, pois 

apresentou dificuldades para solucionar a tarefa solicitada. Notamos que, apesar do aluno 

errar a terceira tarefa na primeira tentativa, não foi necessário utilizar a interação, pois, ao 

refazê-la, ele compreendeu o erro cometido e conseguiu solucionar a questão, sendo liberada a 

próxima tarefa.  

Em seguida, há uma sequência de sete acertos e, novamente, foi necessário utilizar a 

interação “Mostrar dica” para resolver a tarefa 11, disponibilizada pela plataforma. Em 

continuidade, o aluno obteve mais três acertos, conforme Figura 46. 

Figura 46 – Gráfico demonstrativo da evolução do participante P2 referente a funções 

compostas 

 

Fonte: Khan Academy, 2016 
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Após a sessão de estudos na Khan Academy, iniciou-se o terceiro momento do 

encontro e foi entregue aos participantes a folha da atividade contendo duas tarefas sem 

subsídios, contemplando o conteúdo estudado na plataforma com o propósito de verificarmos 

se a interação disponibilizada na Khan Academy pode auxiliar esse escolar na compreensão 

do objeto matemático. 

4.2.7.2. Questões propostas no papel para o sétimo encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

Quadro 16 – Questões da atividade A7 – 7.3 sem subsídio 

1. Considere duas funções f  e g . 

25)( 2  xxxf  

1)(  xxg  

Determine o valor de ))2(( gf . 

 

2. Se 32)(  xxf  e 
x

xg
5

)(   , com x real e diferente de zero, determine o valor de 

))3(( fg . 

 

Fonte: adaptada Khan Academy, 2015 

 

Na questão 1 da atividade A7 – 7.3, o participante P2 apontou corretamente a solução 

para a tarefa, demonstrando entendimento e registrando uma resolução com substituições 

diretas, conforme evidenciado a seguir: 

Figura 47 – Resolução da questão 1, atividade A7 – 7.3 feita pelo participante P2 
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No registro da resolução, realizada pelo discente P2, julgamos que houve compreensão 

na tarefa executada, apresentando corretamente as substituições, embora de início, o aluno 

risque o cálculo para a função g na qual, havia realizado a substituição corretamente. Na 

sequência o estudante utiliza o valor encontrado na função anterior, substituindo corretamente 

na função f , realizando assim a composição da função f com g e determinando o valor 

solicitado pela tarefa.  

Na realização da questão 2 da atividade A7 – 7.3 sem subsídios, notamos que o 

estudante realizou os mesmos procedimentos da questão anterior, conforme resolução a 

seguir: 

 

Figura 48 –  Resolução da questão 2, da atividade A7 – 7.3 sem subsídios feita por P2 

 

 

O aluno faz as substituições corretamente para determinar o valor solicitado pela 

tarefa, começando a resolvê-la manipulando a função f e encontrando o valor que substitui 

na função g .  

Observa-se que o aluno entende que o processo de resolução por substituição facilita a 

resolução desses objetos matemáticos, ao invés de tentar generalizar uma expressão algébrica 

da função composta. Essas resoluções são evidenciadas na Khan Academy em seus recursos 

de interação, tanto em “Mostrar dica” como nas videoaulas disponibilizadas. Julgamos que 

essas ações de resolução do aluno, como um processo de evolução e compreensão dos objetos 

matemáticos estudados, indicam que a plataforma auxiliou esse educando na resolução das 

tarefas após a ambientação.   

Assim, concluímos que o aluno teve um bom aproveitamento no sétimo dia de oficina. 

Demonstrando participação e empenho na execução das atividades. Após a sessão com a 

Khan Academy, o aluno demonstrou compreensão ao solucionar as tarefas, indicando 

resultados relevantes para responder a nossa questão norteadora.  
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4.2.8. Atividade 08 – Oitavo Encontro – Determinando a função inversa 

Para o desenvolvimento do oitavo encontro, foi proposto para estudo, o conteúdo de 

função inversa, ou seja, os estudantes tinham que determinar, a partir da expressão algébrica 

de uma função, uma nova expressão algébrica para a inversa da função dada. 

Seguimos os procedimentos habituais para essa última oficina, ou seja, no primeiro 

momento foi proposta a resolução de quatro tarefas, sendo duas tarefas sem subsídios da 

atividade A8 – 8.1 e duas com subsídios da atividade A8 – 8.2, realizadas no papel e 

entregues aos alunos separadamente.  

4.2.8.1. Questões propostas no papel para o oitavo encontro antes da utilização da 

plataforma Khan Academy 

 

Quadro 17 – Questões da atividade A8 – 8.1 sem subsídio e 8.2 com subsídio 

Questões Atividade 8.1 – sem subsídios 

1. Sabendo que a função f , definida por 
5

37
)(






x

x
xf , admite inversa, determine a lei que 

define 
1f . 

 

2. Dada a função 5
2

1
)( 2  xxh , encontre a inversa. 

 

Questões Atividade 8.2 – com subsídios 

 

Para determinar a inversa da função, lembre-se que deverá trocar x por y e isolar y.  

1. Sabendo que a função f , definida por 
5

37
)(






x

x
xf , admite inversa, determine a lei que 

define 
1f . 

 

Encontrar a inversa da função será necessário trocar x por y e y por x, em seguida isole a 

variável y.   

2. Dada a função 5
2

1
)( 2  xxh , encontre a inversa.  

Fonte: adaptada Khan Academy 

 

Realizando as análises iniciais das atividades dos alunos, observou-se que, em relação 

à questão 1 da atividade A8 – 8.1, os três participantes não executaram com êxito a tarefa. O 



124 

 

aluno P1 ensaiou uma solução cometendo alguns equívocos. Percebemos que o participante 

entendeu o que precisava ser feito, conforme segue: 

 

Figura 49 – Resolução da questão 1, da atividade A8 – 8.1 sem subsídios feita por P1 

 

 

Julgamos que a resolução apresentada pelo participante, embora simplificada e 

manipulada equivocadamente, evidencia as substituições de variáveis, demonstrando que o 

aluno compreendeu o que estava sendo solicitado como tarefa. 

O discente P2 inicia corretamente a resolução, demonstrando compreensão para o que 

precisava ser executado, mas não dá continuidade à resolução, deixando a tarefa parcialmente 

correto, coforme segue: 

 

Figura 50 – Resolução da questão 1, da atividade A8 – 8.1 sem subsídios feita por P2 

 

 

Observamos que o estudante compreendeu o objeto matemático, iniciou a resolução 

fazendo as substituições de x  por y corretamente, mas não deu continuidade. Assim, 

entendemos que o registro apresentado pelo aluno está parcialmente correto.  



125 

 

Na questão 2 da atividade A8 – 8.1 sem subsídios, os participantes P1 e P2 não 

responderam corretamente a tarefa. O aluno P2 demonstrou compreensão do objeto 

matemático proposto, mas não conseguiu dar continuidade à resolução e finalizar 

corretamente, conforme mostram as figuras a seguir:  

 

Figura 51 – Resolução da questão 2, da atividade A8 – 8.1 sem subsídios feita por P1 

 

 

Figura 52 – Resolução da questão 2, da atividade A8 – 8.1 sem subsídios feita por P2 

 

 

Em relação às questões da atividade 8.2 com subsídio os participantes acertaram a 

primeira tarefa. O aluno P1 não acertou a questão 2 e para o estudante P2 foi considerada 

parcialmente correta, não no resultado final apresentado, mas pela estrutura da resolução, 

conforme  Figura 53. 
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Figura 53 – Resolução da questão 2, atividade A8 – 8.2 com subsídio feita por P2 

 

 

Após a realização desse primeiro momento, teve início o segundo momento, a sessão 

de estudos na plataforma Khan Academy. Os alunos ligaram os computadores, acessaram o e-

mail, verificaram o recebimento do link contendo o conteúdo para estudo do dia e, por meio 

do link, se conectaram ao banco de questões da plataforma, respeitando o tempo de trinta 

minutos.  

Durante a sessão de estudos na plataforma, os alunos permaneceram sentados e 

centrados à resolução das tarefas da Khan Academy, por um período de aproximadamente 25 

minutos, resolvendo, em média, seis perguntas.  

Observou-se que durante a sessão de estudos na Khan Academy, os alunos utilizaram 

a interação de “Mostrar dica” para ajudar a solucionar as questões que a plataforma 

disponibilizava, conforme folha de registro do participante P2 a seguir: 
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Figura 54 – Registros das resoluções de tarefas durante sessão de estudos na Khan Academy 

feitas por P2 

 

 

Finalizando a sessão de estudos na Khan Academy, iniciou-se o terceiro momento, 

proporcionando aos educandos a atividade A8 – 8.3, composta de duas tarefas sem subsídios.  

Estavam presentes neste oitavo encontro os participantes P1, P2 e P3. 
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4.2.8.2. Questões propostas no papel para o oitavo encontro após a utilização da 

plataforma Khan Academy 

 

Quadro 18 – Questões da atividade A8 – 8.3 sem subsídio  

1. Sabendo que a função f , definida por 
9

12
)(






x

x
xf , admite inversa, determine a 

lei que define 1f . 

 

 
2. Dada a função 13)(  xxg , encontre a inversa.  

 

Fonte: adaptada Khan Academy, 2015 

 

Analisando a atividade A8 – 8.3, dos participantes P1 e P2, julgamos que houve um 

avanço e um aprimoramento nas resoluções das questões propostas, pois observamos que os 

educandos conseguiram desenvolver uma resolução mais adequada, demonstrando 

compreensão da tarefa. 

Na questão 1 da atividade A8 – 8.3 sem subsídio, realizada pelo participante P1, 

observa-se uma evolução nas soluções apresentadas após a sessão de estudos na plataforma, 

de modo que o escolar conseguiu desenvolver uma solução e apresentou uma resposta para a 

tarefa solicitada, conforme resolução a seguir: 

 

Figura 55 – Resolução da questão 1, atividade A8 – 8.3 sem subsídio feita por P1 
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Notamos no registro do estudante P1 que o mesmo começa a resolução de forma 

assertiva, pois efetua as trocas de x  por y  e y  por  x  para, posteriormente, dar continuidade 

ao desenvolvimento da resolução e apresentar uma solução. Apesar da solução apresentada 

não ser considerada totalmente correta, pois ele se equivocou com os sinais, o estudante 

demonstrou compreensão sobre a questão e sobre a manipulação do objeto matemático. 

Julgamos relevante para a resolução da questão, o aprimoramento do conteúdo 

matemático que o aluno obteve com a utilização da plataforma, uma vez que, conseguiu 

finalizar a tarefa apresentando uma solução para a questão.  

Em relação à questão 2, da atividade A8 – 8.3 sem subsídio, o participante realiza 

corretamente os passos iniciais de trocar as variáveis x  e y   verificando que compreendeu o 

processo para obter a inversa de uma função, conforme resolução a seguir: 

 

Figura 56  – Resolução da questão 2, atividade A8 – 8.3 sem subsídio feita por P1 

 

 

Embora o aluno cometa equívocos com os sinais, podemos ressaltar a evolução no 

desenvolvimento da resolução apresentada pelo participante, indicando que o processo de 

interação com a plataforma contribuiu e auxiliou na compreensão dos objetos matemáticos.  

Notamos no registro da resolução da questão 1, pelo estudante P2, da atividade A8 – 

8.3 sem subsídios apresentada na  Figura 57, que o estudante, realiza as resoluções de forma 

bem objetiva, demonstrando compreensão em  determinar a função inversa.  
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Figura 57 – Resolução da questão 1, atividade A8 – 8.3 sem subsídio feita por P2 

 

 

Após a sessão de estudos na Khan Academy, P2 indica que a plataforma contribuiu 

para que ele aperfeiçoasse o seu conhecimento do objeto matemático em estudo, uma vez que 

finalizou a tarefa determinando a função inversa.  

Na questão 2 da atividade A8 – 8.3 sem subsídio, o aluno  cometeu equívocos com os 

sinais ao apontar a função inversa. Iniciou corretamente a tarefa, realizando as devidas trocas 

entre as variáveis x  e y , desenvolvendo a resolução e apresentando solução conforme segue: 

 

Figura 58 – Resolução da questão 2, atividade A8 – 8.3 sem subsídio feita por P2 

 

 

Observamos que, após a sessão na Khan Academy, apesar do equívoco do sinal, o 

aluno demonstra que compreendeu o processo de resolução para determinar a inversa de uma 

função como explicitado na resolução acima.   
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4.3. Análise conclusiva da pesquisa  

 

Na análise conclusiva desta pesquisa, um estudo mais amplo das atividades propostas 

nos oito encontros, procuramos verificar se os participantes demonstraram melhor 

compreensão dos conteúdos estudados e se a Khan Academy contribuiu para melhor 

entendimento dos objetos matemáticos propostos. 

Nas análises iniciais das atividades propostas para os encontros e desenvolvidas pelos 

estudantes durante as oito oficinas, procuramos observar as contribuições que uma 

intervenção tecnológica pode trazer para escolares diagnosticados com TDAH. Ao verificar as 

produções realizadas pelos participantes, notamos que as interações disponibilizadas pela 

plataforma auxiliaram esses escolares na compreensão dos conteúdos propostos para estudo.  

Acreditamos ser relevante para o desenvolvimento de alunos diagnosticados com 

TDAH, o conjunto de observações e considerações, ressaltando os avanços e as conquistas 

desses alunos. 

Procure e enfatize o sucesso o mais que puder. Essas crianças convivem com 
tanto fracasso, que precisam ser tratadas da forma mais positiva possível. 
Não há como exagerar a importância deste ponto: tais crianças precisam – e 

se beneficiam muito – de elogios. Adoram ser encorajadas. Bebem dessa 
fonte, crescem com isso, do contrário murcham e secam. Muitas vezes o 
aspecto mais devastador não é o DDA, em si, mas os danos secundários 
causados à autoestima. Portanto, alimente bem essas crianças com 
encorajamento e elogios. (CASTRO E NASCIMENTO, 2009, p. 50). 

 

O encorajamento a esses educandos aconteceu sempre que necessitavam de 

informações para responder as questões no ambiente da Khan Academy, pois eram 

incentivados e orientados a buscar dentro da própria plataforma por meio dos recursos 

disponibilizados, a fim de superarem as dificuldades que estavam encontrando, fazendo com 

que esses escolares se sentissem realizados e pudessem perceber que conseguiriam superar os 

desafios, buscando alternativas para aprender e perceber o quanto são capazes.  

Observamos que os alunos se sentiam estimulados por conseguirem realizar os 

desafios e partir para novas conquistas, pois, com as intervenções, fazíamos com que esses 

educandos, por meio da plataforma, estudassem de forma autônoma, incentivados a cada novo 

desafio proposto pelo banco de questões e permitindo que cada um avançasse em seu próprio 

ritmo.  

Segundo o autor e pesquisador Mattos (2004) para alunos com TDAH: 

[...] o material seja apresentado de forma a “capturar” sua atenção. Quanto 
mais cativante/interessante for o material, mais provável que o estudante 
preste atenção e permaneça na tarefa (pode-se usar tipos variados de 

materiais visuais, com cores, desenhos, gravuras). É mais interessante 
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aprender cálculos ou como soletrar palavras no formato de jogos do que 
completando uma série de trabalhinhos escritos. Os jogos podem tomar 

diferentes formatos (usando vídeo, computador, campeonatos) e o ideal é 
fazer com que as lições requeiram tanto mais participação ativa da criança 
quanto for possível. (MATTOS, 2004, p. 110). 

 

Observamos que a interatividade da Khan Academy foi importante para mantê-los 

concentrados, pois, como se estivesse “dialogando com o usuário”, a plataforma responde 

prontamente as respostas corretas ou não, com uma mensagem discreta “Ainda não está 

correto, tente novamente” para respostas erradas e uma mensagem para as questões certas 

“Correto! Próxima pergunta...”, valorizando as conquistas dos estudantes como se fosse um 

jogo. 

Para Barkley e Pfiffner (2002, p. 248), o computador pode ser muito útil por fornecer 

retorno com rapidez, pois crianças com TDAH gostam de jogos de computador, podendo ser 

um auxílio ao currículo da sala de aula, visto que o seu uso aumenta as habilidades 

acadêmicas de aprendizagem, com programas de computador que melhoram a prática da 

leitura e a matemática. 

Concluímos que, a intervenção tecnológica contribuiu para resgatar e aprimorar os 

conteúdos propostos para estudo nos encontros, uma vez que, o aluno precisava ler, 

interpretar, resolver e apontar a resposta que julgava correta, e, quando encontrava 

dificuldades em solucionar uma questão, tinha que buscar o conhecimento nos recursos 

disponibilizados pela plataforma, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia desses 

escolares, de modo que, esses recursos e essas ações os auxiliaram a responder as questões 

das atividades disponibilizadas no papel, indicando respostas positivas às nossas questões de 

pesquisa.  

Segundo Boiaski e Santarosa (2008) o computador, possibilita a exploração e a 

construção do conhecimento, possibilitando que o aluno seja atuante nesse processo. 

Na tentativa de responder as nossas questões de pesquisas “Em que medida a 

plataforma da Khan Academy pode contribuir para o aprimoramento do conhecimento 

matemático de alunos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade?” 

“É possível que a interação desses alunos com o ambiente da plataforma Khan 

Academy possa contribuir para este aprimoramento?”  

Descrevemos e analisamos, inicialmente, as atividades realizadas nos encontros, e 

pudemos notar uma desenvoltura dos alunos após a sessão com a Khan Academy, pois 
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observamos que, após a utilização da plataforma os mesmos resolviam as atividades propostas 

no papel com mais segurança, registrando as soluções com mais clareza.  

Salientamos que uma intervenção como essa, ou seja, o uso de um recurso tecnológico 

na aprendizagem de conteúdos matemáticos para alunos diagnosticados com TDAH, indica 

favorecimento na construção do conhecimento desses escolares. 

Devemos ressaltar que, do encontro E1 ao E5 os alunos estudavam os objetos 

matemáticos propostos em sessões na plataforma, e em seguida realizavam as atividades 

disponibilizadas no papel, demonstrando aproveitamento satisfatório por meio dos registros 

apresentados.  

Observando esses escolares durante as oficinas, notamos que as interações com o 

ambiente da plataforma, favoreceram o aprimoramento dos conteúdos estudados, como 

também, o entendimento em processos de resoluções, possibilitando o resgate dos objetos 

matemáticos propostos.  

Segundo Benczik e Bromberg (2003, p. 211) “os recursos didáticos são facilitadores 

da aprendizagem e apresentam três funções: motivadora, de apoio à apresentação do conteúdo 

e estruturadora para nortear as estratégias de ensino-aprendizagem”. 

Para os três últimos encontros, ou seja, E6 a E8 propomos atividades para serem 

realizadas no papel antes e depois das sessões com a Khan Academy, na tentativa de gerar 

elementos para análises pré e pós o uso da plataforma.  

Assim, nas descrições das análises iniciais observamos os registros das questões das 

atividades, com e sem subsídios, realizadas antes da interação com a plataforma e pudemos 

notar que, nas atividades sem subsídios os alunos cometeram alguns enganos e equívocos. 

 Nas atividades subsidiadas foi observado que essas ações auxiliaram os educandos, 

pois ao seguirem  as orientações das questões, eles apresentaram registros mais assertivos, nos 

quais julgamos que tais subsídios contribuíram para que os alunos desenvolvessem a 

resolução para as questões.  

Após a sessão de estudo na plataforma, foi entregue aos alunos as folhas das 

atividades sem subsídios. Nessas atividades pudemos obsevar que eles demonstraram 

compreensão na execução das atividades e apresentaram resoluções assertivas, o que 

evidencia, que a utilização da plataforma contribuiu para o aprimoramento dos conteúdos 

matemáticos, favorecendo a aprendizagem de alunos diagnosticados com TDAH.  

As autoras Weiss e Cruz (2013, p. 66) discorrem que, “mesmo que apresente um 

distúrbio de aprendizagem, qualquer educando é capaz de ter sucesso acadêmico, desde que 

tenha o apoio necessário”.  
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Julgamos que, esse tipo de intervenção viabilizou contribuições consideráveis a esses 

estudantes, pois possibilitou a cada um participar ativamente da construção do conhecimento, 

de modo que puderam pôde interagir em todo o processo de estudo, não sendo apenas um 

agente passivo, ouvinte, mas, sendo um interlocutor em seu processo de aprendizagem, 

valorizado e enaltecido indiretamente nos apontamentos de suas respostas. 

Nesses oito encontros realizados, pudemos observar as relevâncias e os 

aproveitamentos que esses escolares tiveram nesses dois meses de oficinas e estudos, e 

notamos que uma intervenção tecnológica, como apoio e complemento pedagógico, indica 

ganhos consideráveis na aprendizagem de alunos diagnosticados com TDAH, como também 

aponta que a intervenção tecnológica contribui para que esses educandos permanecessem 

concentrados à tela do computador, interagindo e resolvendo questões dos objetos 

matemáticos propostos.  A seguir, passaremos às considerações finais do nosso estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte descreveremos os caminhos percorridos para a realização da pesquisa. De 

forma resumida, apresentaremos os resultados dos encontros explicitados no desenvolvimento 

e análise das atividades, na expectativa de que, ao finalizar esta investigação, possamos ter 

apresentado respostas às questões que nortearam esse estudo, bem como, indicar caminhos 

que contribuam para a aprendizagem de alunos com TDAH por meio de uma intervenção 

tecnológica. 

Iniciamos esse estudo com o objetivo de verificar se os conteúdos matemáticos 

propostos, pudessem ter um aperfeiçoamento por meio de uma intervenção tecnológica, mais 

especificamente se a Khan Academy poderia ser um instrumento auxiliar para essa 

intervenção e se, colaboraria para o processo de aprendizagem de alunos diagnosticados com 

TDAH. 

Desse modo, percorremos algumas etapas, e iniciamos essas considerações 

descrevendo a trajetória que impulsionou e motivou a realização para estudar esse tema, 

relatando os questionamentos iniciais e nos fazendo perceber o interesse desses escolares por 

aparelhos eletrônicos.  

Observando como esses alunos são incluídos em uma sala de aula regular e notando 

que grande parte dos professores não está e não foi preparada para atender a esses alunos, nos 

sentimos ainda mais motivados a buscar mecanismos pedagógicos que pudessem auxiliar e 

contribuir com o professor no processo de ensino e cooperar para a aprendizagem desses 

estudantes. 

É importante resgatar e observar que, os professores precisam do respaldo da 

instituição de ensino, de forma que, as escolas possam gerar uma parceria com profissionais 

especialistas para orientação quanto ao trabalho a ser desenvolvido com esses alunos, além de 

criar condições reais para a realização do mesmo, pois são inúmeros os desafios encontrados 

pelos professores. 

Na busca de contribuir para a aprendizagem desses estudantes, criamos os subsídios 

para as questões: instruções que os norteiam no processo de solucionar a tarefa, pois 

estávamos buscando meios para avaliar esses estudantes, de forma a incluí-los no processo 

avaliativo de igualdade com os demais alunos, valorizando, além de todas as produções 
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registradas pelo escolar, verificar o processo de aprendizagem por meio das instruções 

mediadoras.  

Constatamos, por meio das avaliações subsidiadas, que esses alunos apresentaram 

resultados satisfatórios e que estavam conseguindo realizar a tarefa no mesmo período de 

tempo.  

Essa ação nos fez presenciar a satisfação que os discentes tiveram em realizar as 

avaliações, e o quanto isso os fazia bem, sendo um motivador para novas descobertas e 

aprendizagens. 

Vendo que as ações mediadas estavam colaborando para a aprendizagem e para a 

realização desses estudantes, ficamos motivados para  estudar e aprofundar nossas indagações 

iniciais.  

Assim, diante de um tema para pesquisar, acreditamos ser importante retomar as duas 

questões que nortearam nossa investigação: 

Em que medida a plataforma da Khan Academy pode contribuir para o 

aprimoramento do conhecimento matemático de alunos diagnosticados com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade? 

É possível que a interação desses alunos com o ambiente da plataforma Khan 

Academy possa contribuir para este aprimoramento? 

Na tentativa de responder essas questões, procuramos estudar sobre o TDAH e 

encontramos, na literatura médica e específica, o apoio literário para entendermos um pouco 

sobre a visão dos especialistas. Para que isso ocorresse, percorremos sobre a história do 

TDAH, encontrando nesses levantamentos, dados importantíssimos para entendermos que o 

estudo desse transtorno não é um estudo tão recente, e talvez tenha sido pouco difundido 

inicialmente, pois encontramos autores relatando que 1845 o alemão Heinrich Hoffman 

escreveu um livro ilustrativo relatando estórias de crianças com “mau comportamento”.  

Constatamos que esse transtorno vem sendo estudado em diversos países e passando 

por diversas nomenclaturas desde, desajeitamento ou a debilidade motora nas crianças sem 

lesão cerebral, proposta por Dupré em 1925, até o que conhecemos hoje como, Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, proposta pelo DSM-IV de 1995.  

Apontamos a visão dos especialistas sobre a atenção para, posteriormente 

compreender a desatenção. Em seguida, procuramos entender sob a óptica dos especialistas a 

hiperatividade ou impulsividade, observar e relatar as comorbidades e as prevalências que 

podem ocorrer em pessoas diagnosticadas com TDAH.  
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Na sequência do nosso estudo, realizamos um levantamento bibliográfico mais 

direcionado para a educação, em especial para a Educação Matemática e constatamos que há 

poucas pesquisas acadêmicas tratando do tema “intervenções tecnológicas para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos para alunos com TDAH”, e pudemos perceber as 

dificuldades encontradas para o estudo que pretendíamos realizar, como também, as 

diversidades das variáveis que estaríamos nos deparando.  

As pesquisas contidas na revisão bibliográfica do nosso trabalho reuniram 

contribuições relevantes por nos indicar particularidades significativas no processo de 

aprendizagem de alunos diagnosticados com TDAH.  

Salientamos o estudo realizado por Nobrega e Hazin (2008) que investigaram as 

dificuldades que crianças com TDAH apresentam na compreensão de atividades matemáticas, 

contribuindo para a nossa pesquisa ao indicar que, essas crianças com predominância de 

desatenção não apresentaram dificuldades nos conceitos matemáticos, sugerindo que o 

professor realize intervenções diversificadas para que ocorra o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Complementando, destacamos as contribuições trazidas pelo estudo realizado por 

Rodrigues et al. (2010) que discorreram sobre o estudo de caso de um escolar diagnosticado 

com Transtorno de Conduta associado com TDAH , apresentando dificuldades na 

aprendizagem de objetos matemáticos. Esse relato contribuiu para seguirmos nas nossas 

investigações, pois, conforme exposto pelos autores, o educando apresentava um raciocínio 

lógico correto, mostrando que estávamos no caminho certo, uma vez que, na nossa 

investigação os participantes poderiam resolver mentalmente uma questão e apontar a solução 

correta na plataforma. 

No trabalho realizado por Silva e Dias (2012) quatro alunos foram observados, sendo 

dois de escolas públicas e dois da rede particular, procurando entender o processo de 

aprendizagem de alunos diagnosticados com TDAH e, indo ao encontro do nosso estudo, por 

descrever a importância de estimular esses alunos e a adaptação para o plano de aula. Na 

pesquisa que realizamos, procuramos propor atividades diversificadas e julgamos que o uso 

do computador e a interatividade disponibilizada pela tecnologia seja uma fonte de motivação. 

Ressaltamos que a pesquisa realizada pelas autoras Groenwald e Seibert (2009) 

contribuiu para o nosso trabalho ao relatarem uma experiência com uma aluna de sete anos de 

idade, de modo que, por meio do software “Sistema Tutorial Inteligente (ITS)”, elas 

trabalharam conteúdos matemáticos para as séries iniciais. As autoras perceberam na aluna, 

além do diagnóstico de TDAH, estrabismo e déficit na audição, o que para as autoras 
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contribuiu para a distração da escolar. Após o tratamento, as pesquisadoras relatam que a 

estudante obteve melhores resultados nas atividades do (ITS), como também nas atividades 

escolares.  

Destacamos também as contribuições trazidas no artigo publicado pelas pesquisadoras 

Boiaski e Santarosa (2008), indo ao encontro da nossa pesquisa por relatarem um estudo que 

realizaram para investigar a interação de estudantes com TDAH em ambientes de 

aprendizagem digitais/virtuais, nos indicando caminhos para o desenvolvimento de atividades 

por meio de recursos virtuais de aprendizagem. 

O artigo dos pesquisadores Guimarães, Carvalho e Costa (2007) relata a exploração de 

ambientes virtuais desenvolvidos em 3D para ajudar alunos diagnosticados com TDAH, 

observando em seus relatos que o uso de software educacional aumentou a concentração e a 

persistência desses alunos nas atividades imersas nos softwares, colaborando para o nosso 

trabalho. 

Feito o levantamento dessas pesquisas, nos concentramos em reunir as informações e 

orientações dos especialistas quanto ao trato com esses alunos, o papel do professor e 

destacamos no Quadro 2 os principais aspectos que compõem a sala de aula do ponto de vista 

das autoras Benczik e Bromberg (2003). 

Para que isso fosse possível, acreditamos ser importante o estudo sobre a plataforma 

Khan Academy, no qual, relatamos desde a ideia que deu origem à plataforma e a missão 

idealizada pelo seu fundador, destacando os recursos e as ações da plataforma que julgamos 

importantes e relevantes para nossa pesquisa, como as interatividades disponibilizadas de 

“Mostrar dica” e as “videoaluas”, sendo a primeira muito utilizada pelos participantes da 

nossa investigação. 

Posteriormente, descrevemos as atividades propostas, focando nossas atenções para os 

conteúdos de Matemática disponibilizados na plataforma em comparação ao currículo escolar 

desses alunos, levando em consideração a idade e o processo de aprendizagem de cada aluno.  

Após o estudo realizado na plataforma e entendendo os procedimentos e sequências 

disponibilizadas pela Khan Academy, escolhemos cinco temas para estudos por terem 

relevância no currículo de Matemática elencados como T1 – Conjuntos, T2 – Plano 

Cartesiano, T3 – Funções, T4 – Função composta e T5 – Função Inversa. Assim definidos os 

temas, resolvemos exercícios na plataforma para verificar as abordagens e buscar as respostas 

para as nossas questões de pesquisa.  

Na sequência estruturamos as atividades descritas anteriormente no Quadro 4 

observando a estruturação das atividades que seriam realizadas no papel, uma para verificar se 
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o processo de intervenção, por meio da Khan Academy, contribuiria para a aprendizagem 

desses alunos.  

Buscamos adaptações entre a forma que as questões são apresentadas na plataforma e 

as tarefas propostas nas atividades no papel, pois esses seriam os nossos elementos de análise.  

Julgamos relevante essa proximidade para verificarmos se o processo de intervenção com a 

plataforma poderia contribuir para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos por esses 

alunos e se forneceria registros apontando o aprimoramento após o uso das sessões com a 

Khan Academy.  

Na sequência estruturamos os procedimentos metodológicos e a estrutura de cada 

encontro com tema, atividade e tempo para cada um, os objetos matemáticos que seriam 

trabalhados em cada oficina, como também, as suas respectivas atividades, conforme 

destacado anteriormente nos Quadros 5 e 6.  

Posteriormente descrevemos a escolha dos participantes da nossa pesquisa, bem como, 

as informações que acreditamos ser relevante sobre a prevalência de alunos diagnosticados 

nessa instituição de ensino.  

Em continuidade, descrevemos cada estudante que participou da pesquisa, observando 

os laudos emitidos pelos especialistas, diagnosticando o transtorno e verificando se estavam 

sendo submetidos a tratamentos e acompanhamentos.  

Após a apresentação dos participantes, descrevemos os desenvolvimentos das 

atividades com alguns registros de resolução e as análises preliminares, das tarefas e as 

considerações para cada dia de encontro.  

Ressaltamos que no Primeiro Encontro, após a sessão de estudos com a Khan 

Academy, os alunos realizaram as atividades disponibilizadas no papel e apresentamos os 

protocolos de resoluções diversificadas pelos  participantes. Pudemos observar que os dados 

que emergiram desses registros indicaram aproveitamentos satisfatórios, além de possibilitar a 

retomada de alguns conceitos do conteúdo matemático, por meio da interatividade da 

plataforma.  

No Segundo Encontro observamos esses estudantes durante a sessão com a plataforma 

e notamos a quantidade de exercícios resolvidos pelos participantes. Destacamos o uso da 

interatividade para a resolução de algumas tarefas pelos escolares, que tiveram persistência 

para apresentar a resposta de determinada questão. 

Os registros apresentados pelos alunos para as questões propostas na atividade de 

papel, após a interação com a plataforma, indicam compreensão para as tarefas executadas e, 
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assim, concluímos para esse segundo encontro um aproveitamento satisfatório, e que a sessão 

com a Khan Academy forneceu subsídios para os protocolos apresentados no papel. 

No terceiro encontro notamos certas dificuldades para a resolução da primeira tarefa 

por alguns participantes. Relatamos a orientação dada para buscarem as interatividades 

disponibilizadas na plataforma e pudemos notar, na leitura do gráfico, o quanto os alunos 

evoluíram na indicação das respostas após a interatividade. 

Percebemos que os protocolos das resoluções apresentadas pelos alunos na atividade 

no papel são semelhantes aos registros apresentados como alternativas na Khan Academy, e 

julgamos que a sessão na plataforma contribuiu para que os alunos respondessem as tarefas 

propostas, pois essa intervenção colaborou para a retomada do conteúdo, como também para o 

aprimoramento desses conhecimentos matemáticos.   

Para o quarto encontro, analisamos as atividades de dois participantes e notamos que 

os alunos buscaram a interatividade de “Mostrar dica” para entender o processo de resolução 

das questões disponibilizadas pela plataforma e a proposta como tema para estudo. 

Observamos que a interatividade disponibilizada pela Khan Academy apresenta 

detalhadamente as etapas de resolução que os estudantes deveriam seguir para entender o 

processo de resolução e apontar a resposta correta. Acreditamos que essas ações subsidiam a 

compreensão do processo resolutivo, auxiliando a aprendizagem desses escolares.  

De acordo com Coll (2004, p. 4, tradução nossa) “usando as tecnologias de multimídia 

(imagens fixas ou em movimento, áudio ou textos) enriquecem os conteúdos de aprendizagem 

e facilita a compreensão”.  

Esses recursos contribuíram para que os alunos pudessem responder as tarefas 

propostas após a utilização e interação com a plataforma Khan Academy, pois nas análises 

dos protocolos de resolução desses participantes, verificamos que essas ações mediadas por 

meio das interatividades indicaram que os alunos entenderam os processos de resolução.  

Para o quinto encontro e mantido os procedimentos dos encontros anteriores, 

observamos que os alunos mobilizaram diversos conhecimentos entre eles, conhecimentos de 

objetos matemáticos estudados nas oficinas anteriores. Descrevemos e explicitamos alguns 

registros dos alunos no momento de interação com a plataforma e observamos que após 

superarem as primeiras dificuldades, eles compreenderam os processos de resolução e 

demonstraram compreensão dos conteúdos propostos. Notamos a persistência desses alunos 

em apontar a resposta correta e passar para o próximo desafio. Na atividade proposta no 

papel, além de executarem as tarefas, solicitamos em duas questões que escrevessem como 

encontraram as respostas e o que significava a resposta encontrada. Observamos que 
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escreveram como determinaram os valores encontrados e notamos nesses protocolos de 

resolução que os alunos apontaram as resoluções semelhantes aos procedimentos 

disponibilizados na interatividade de “Mostrar dica” indicando que a interação destes alunos 

com o ambiente da plataforma contribuiu para o aprimoramento do conteúdo proposto.  

Na busca de respaldar ainda mais as nossas questões de pesquisa, para os encontros E6 

a E8 proporcionamos algumas tarefas com e sem subsídios para serem executadas antes das 

sessões de estudos na plataforma, mantendo o procedimento de atividades após a interação da 

Khan Academy, na tentativa de criar elementos de comparação. 

Com esses procedimentos relatamos nas atividades do Sexto Encontro, as dificuldades 

encontradas pelos participantes em resolver as questões da atividade sem subsídio e o auxílio 

que os subsídios proporcionaram para as resoluções das tarefas.  

Notamos que, após a sessão de estudo com a Khan Academy, os alunos demonstraram 

aprimoramento e compreensão ao resolver as tarefas da atividade proposta. Consideramos 

que, como os alunos conseguiram solucionar as questões propostas, tal fato indicou resultados 

relevantes para a pesquisa.  

Mantendo os mesmos procedimentos para o Sétimo Encontro, com a participação de 

apenas um aluno, observamos os protocolos de resoluções da atividade sem subsídio, e 

verificamos que o mesmo esboçou tentativas de resoluções, cometendo alguns equívocos na 

primeira e desistindo da segunda questão. Na atividade subsidiada, o educando demonstrou 

entendimento e executou as tarefas.  

Na sessão com a plataforma, após a apresentar algumas dificuldades, o estudante 

utilizou a interação de “Mostrar dica” para solucionar algumas questões, ação que, ajudou na 

compreensão do objeto matemático proposto, colaborando para solução das tarefas.  

Para o oitavo e último encontro, foi mantido os procedimentos dos dois encontros 

anteriores e pudemos observar que um aluno cometeu alguns equívocos na resolução 

apresentada, mas notamos que ele entendeu o que precisava ser feito. Outro aluno demonstrou 

compreensão, mas não deu continuidade ao cálculo. Na questão dois da mesma atividade, os 

alunos apresentaram dificuldades para execução. 

Nas questões das atividades subsidiadas, os estudantes conseguiram realizar as 

resoluções, compreendendo as tarefas e executando-as positivamente.  

Percebemos que na sessão com a plataforma, os alunos utilizaram a interatividade 

“Mostrar dica” conforme observamos nos protocolos de resoluções e notamos que, esse 

recurso auxiliou e contribuiu para que os alunos respondessem adequadamente as questões da 



142 

 

atividade do papel, demonstrando compreensão para o objeto matemático estudado e para o 

processo de resolução.  

Notamos que os alunos, quando conectados ao banco de questões da plataforma Khan 

Academy, ficavam concentrados à tela do computador, resolvendo os desafios 

disponibilizados aleatoriamente, demonstrando interesse em superá-los e sendo estimulados a 

atingirem uma sequência de respostas corretas, e sempre que se fez necessário, utilizaram as 

interatividades para compreensão dos conteúdos propostos.  

Essas interações com o ambiente da plataforma, talvez sejam, dentro dessa intervenção 

tecnológica, as principais medidas de contribuição para o aprimoramento dos conhecimentos 

matemáticos propostos e para a aprendizagem desses escolares.  

Os protocolos das resoluções realizados pelos alunos nas atividades podem contribuir 

para práticas pedagógicas que visam o aprimoramento do ensinar Matemática para alunos 

com TDAH, refinando algumas e formalizando outras práticas. 

Desse modo podemos concluir, com os dados apresentados que, as ações dos alunos 

diagnosticados com TDAH, por meio das interações com o ambiente da plataforma, 

permitiram resgatar, compreender e aprimorar os temas estudados e contribuíram para o 

aprimoramento dos conhecimentos matemáticos propostos e para a aprendizagem desses 

escolares. 

Sugerimos, como expectativas de pesquisas futuras, a possibilidade de explorar a 

introdução de um conteúdo matemático para alunos diagnosticados com TDAH por meio de  

outras ações tecnológicas, como plataformas virtuais de ensino e softwares para aprendizagem 

da Matemática. 

Para a nossa prática docente, este estudo permitiu um aprimoramento em nossas ações 

por meio dos conhecimentos adquiridos neste mestrado.  
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Aluno participante: 

Anexo 1 

Primeiro encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

                                 

Atividade – 01. “Pós-ambientação com a plataforma Khan Academy”. 

Pré-requisitos para aprendizagem de função Afim.  

Notação básica de conjuntos.  

União, intersecção, diferença e complementar. 

O Jogo da notação básica de conjuntos. 

Orientações: A “atividade /jogo” é composta de cinco questões e cada uma vale 25 pontos.  

Seu objetivo para essa atividade/jogo é atingir o mínimo de 100 pontos.  

Após as orientações do Professor e ambientação com a Plataforma de Khan Academy, vamos 

rever algumas noções de conjuntos, já estudadas na Plataforma Khan.  

Então vamos praticar! 

 

 

 

 

 

 

 

      

01) Considere os conjuntos A e B. 

 25,23,21,19,17A  

 18,16,15,13B  

Determine o conjunto BA . 

 

Total de Pontos.  
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 02) Utilizando o enunciado da questão anterior, obtenha o conjunto BA . 

 

 

 

 

 

 

03) Sejam X e Y os conjuntos.       

 

 5,7,8,19,17,15X   13,17,8,5,3Y .  

      

Qual o conjunto formado por YX   ou  (X / Y).  “Esta representação (X / Y) na 

plataforma Khan Academy, simboliza a diferença entre os conjuntos X – Y”.  
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04) Sendo os conjuntos A = {7, 8, 9, 15, 16, 17},  B = {8, 9, 15, 20, 21}, obtenha: 

                                                                                                                                    

C
B

A
 

 

 

 

 

05) Sejam X e Y os conjuntos. 

 gfedcbaX ,,,,,,   e   emdlkcjY ,,,,,, . 

O que é o conjunto C
Y

X
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Legenda: 

 Correto! Vamos para a próxima pergunta. 

 

 Parabéns! Você está apto para passar para a próxima atividade. 

 

 Você precisa praticar.  
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Aluno participante: 

Anexo 2 

Segundo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

                                 

Atividade – 02. 

 

Vamos praticar a atividade/jogo Plataforma Khan Academy, localizando os pares ordenados 

no plano cartesiano.  

Orientações: A “atividade /jogo” é composta de cinco questões e cada uma vale 15 pontos.  

Seu objetivo para essa atividade/jogo é atingir o mínimo de 60 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pontos.  
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01) Marque no plano cartesiano ortogonal os pares ordenados A (5, 13),  

B (-2, -4),  C 







6,

2

1
8 .  
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02) Indique no plano cartesiano a localização dos pontos. D (-13, -11),  

E (-1, 3),            F (4, -8).  
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03) Marque no plano cartesiano ortogonal os pares ordenados G (9, -1), 

 H (-2,5 ,  13), I (4,  -12,5),  J 









2

1
6,

2

9
.  
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04) Observe os pontos no plano cartesiano e escreva o par ordenado de cada 

ponto, no espaço abaixo.  
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05) Indique no plano cartesiano os pontos A (-6, 3), B (-6, 4), C (12, -4) e D 

(12, 3). 

 

 
Utilizando uma régua ligue os pontos AB, BC, CD e DA. 

Agora no espaço abaixo, determine a área e o perímetro formado por esse 

polígono.  
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Legenda: 

 Correto! Vamos para a próxima pergunta. 

 

 Parabéns! Você está apto para passar para a próxima atividade. 

 

 Você precisa praticar.  
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Aluno participante: 

Anexo 3 

 
Terceiro encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

                                 

Atividade – 03. 

 

Vamos praticar a atividade/jogo na Plataforma Khan Academy, identificando o domínio, 

contradomínio e imagem de uma função. 

Orientações: A “atividade /jogo” é composta de cinco questões e cada uma vale 50 pontos.  

Seu objetivo para essa atividade/jogo é atingir o mínimo de 200 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pontos.  
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01) Considere uma função g cujo gráfico é exibido abaixo. 

 
 

 

 

 

 
 

Qual é o domínio da função? 

Qual a imagem da função? 
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02) Considere uma função h cujo gráfico é exibido abaixo. 

 

 
 

 
 

Qual é o domínio da função? 

 
 

 
 

Qual a imagem da função? 
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03) Considerando o gráfico da função f abaixo, indique qual é o domínio e a 

imagem da função.  

 

 

 
 

Qual é o domínio da função? 

 
 

 

 
 

Qual a imagem da função? 
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04) Considere uma função g cujo gráfico é exibido abaixo. 

 

 

 
 

 

 
Qual é o domínio da função? 

 
 

 
 

Qual a imagem da função? 
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05) Considerando o gráfico da função h abaixo, indique qual é o domínio e a 

imagem da função. 
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Legenda: 

 Correto! Vamos para a próxima pergunta. 

 

 Parabéns! Você está apto para passar para a próxima atividade. 

 

 Você precisa praticar.  
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Aluno participante: 

Anexo 4 

Quarto encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

                                 

Atividade – 04. 

 

Vamos praticar a atividade/jogo na Plataforma Khan Academy, sobre o domínio de uma 

função. 

Orientações: A “atividade /jogo” é composta de cinco questões e cada uma vale 125 pontos.  

Seu objetivo para essa atividade/jogo é atingir o mínimo de 500 pontos.  

Vamos lá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pontos.  
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01) Dada a expressão algébrica da função 
10

12
)(






x

x
xf , determine o 

domínio. 
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02) Dada a expressão algébrica equação da função 
8

1
)(




x
xf , determine o 

domínio. 
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03) Dada a expressão algébrica da função por 





















7,,
7

1

7,,
7

1

)(

xse
x

xse
x

xf , 

determine o domínio. 

 

 

 
 



170 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04) Dada a expressão algébrica da função 
x

xf



4

8
)( , determine o 

domínio. 
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05) Dada a expressão algébrica da função 
4²

)(



x

x
xf , determine o domínio. 
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Legenda: 

 Correto! Vamos para a próxima pergunta. 

 

 Parabéns! Você está apto para passar para a próxima atividade. 

 

 Você precisa praticar.  
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Aluno participante: 

Anexo 5 

Quinto encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

                                 

Atividade – 05. 

 

Vamos praticar a atividade/jogo na Plataforma Khan Academy, sobre entrada e saída da 

função. 

Orientações: A “atividade /jogo” é composta de cinco questões e cada uma vale 60 pontos.  

Seu objetivo para essa atividade/jogo é atingir 300 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pontos.  
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1) O gráfico da função h é mostrado abaixo. 

Qual é o valor de h(-7)? 

 
 

 

 

 

 
 

Escreva como determinou o valor correspondente para h(-7) e o que representa 

o valor encontrado.  

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02) Considere a função f  definida por 32)(  xxf . Determine o valor 

de )4(f . 
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03) A função g  é definida por 35)(  xxg .  

Qual o valor de entrada para o qual ?12)( xg  
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04) A função h é definida como: xxh
3

2
60)(  . 

Qual o valor de )12(h . 
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05) O gráfico da função f é mostrado abaixo. 

Qual é o valor de f(−5)? 

 

 
 

 

Escreva como determinou o valor correspondente para  )5(f e o que 

representa o valor encontrado.  
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Legenda: 

 Correto! Vamos para a próxima pergunta. 

 

 Parabéns! Você está apto para passar para a próxima atividade. 

 

 Você precisa praticar.  
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Aluno participante: 

Anexo 6.1 

 
Sexto encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 06 – Parte 01.  

Escreva regras de função com equações. 

                                                                                                             

1) Para um dado valor de entrada u, o resultado da função g é um valor v que 

satisfaz a equação 18312  vu . 

Escreva uma fórmula para )(ug em função de u.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________  

 

2) Escreva uma fórmula para )(xf em função de x , considerando que para um dado 

valor de entrada x, o resultado da função f é um valor y que satisfaz a seguinte 

equação.  

2845  yx  
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Aluno participante: 

Anexo 6.2 

Sexto encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 06 – Parte 02. 

Escreva regras de função com equações. 

 

Para escrever a fórmula de )(xf em função de x, será necessário resolver a equação dada, isolando y, ou seja, 

resolva a equação deixando o y sozinho.  

1) Para um dado valor de entrada x, o resultado da função g é um valor y que 

satisfaz a seguinte equação.  

2564  yx  

Escreva uma fórmula para )(xf em função de x.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Como o exercício pede para expressar a função )(kh em função de k , será necessário resolver a equação, 

isolando a variável  m , ou seja, se isolar a variável m em um dos lados da equação, estará encontrando um 

“valor” para m  que poderá escrever a função )(kh . 

2) Considere a equação 962  km , escreva uma função sabendo que, dado valor 

de entrada k, o resultado h é um valor de m. 

Escreva uma função para )(kh em função de k .  
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Aluno participante: 

Anexo 6.3 

Sexto encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

                               

Atividade 06 – Parte 03. 

 

Vamos praticar a atividade/jogo escrevendo regras de função com equações. 

Orientações: A “atividade /jogo” é composta de três questões e cada uma vale 100 

pontos.  

Seu objetivo para essa atividade/jogo é atingir 200 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pontos.  
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1) Para um dado valor de entrada q , o resultado da função g  é um 

valor r  que satisfaz a equação rqrq 43127  . 

Escreva uma fórmula para )(qg em função de q .  

 
 

 
 
 

 
 
 

2) Escreva uma fórmula para )(lh em função de l , considerando que para 

um dado valor de entrada l , o resultado da função h é um valor m que 

satisfaz a seguinte equação.  

 456  lm  
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Legenda: 

 Correto! Vamos para a próxima pergunta. 

 

 Parabéns! Você está apto para passar para a próxima atividade. 

 

 Você precisa praticar.  

3) Para um dado valor de entrada a , o resultado da função f é um 

valor b  que satisfaz a equação bab 4630  . 

Escreva uma fórmula para )(af em função de a .  
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Aluno participante: 

Anexo 7.1 

 
Sétimo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 07 – Parte 01.  

Resolução de Função composta 

                                                                                                             

1) Considere duas funções f  e g . 

))((373)( 2 ngnnnf   

ttg .4)(   

Determine o valor de ))1(( fg . 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

2) Duas funções,  f  e g  são apresentadas abaixo: 

63)(  nnf   

)(6)( 2 tfttg   

Qual o valor de ))2(( gf  
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Aluno participante: 

Anexo 7.2 

 
Sétimo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 07 – Parte 02. 

Resolução de Função composta 

 

A tarefa pede que determine o valor de ))1(( fg , e uma maneira prática de fazer isso é:  

Primeiro: calcule o valor de )1(f , observe que deverá calcular também o valor de )1(g , pois na 

representação da função f , aparece também à função g . 

Segundo: Após ter calculado o valor de )1(f , substitua o valor encontrado na função g, 

determinando assim o valor solicitado pelo exercício.   

 

1) Considere duas funções f  e g . 

))((373)( 2 ngnnnf   

ttg .4)(   

Determine o valor de ))1(( fg . 
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Uma opção para encontrar o valor solicitado de ))2(( gf é seguir os seguintes passos: 

1º Passo: Calcule o valor de ).2(f  

2º Passo: Calcule )2(g , observando que deverá substituir a variável 2t  pelo valor de (-2) e )(tf  

pelo valor já encontrado no 1º passo.  

3º Passo: Agora que já conhece o valor de g , substitua-o na variável da função f  e realize as 

operações de multiplicação e adição encontrando o valor solicitado pelo exercício.  

 

2) Duas funções,  f  e g  são apresentadas abaixo: 

63)(  nnf   

)(6)( 2 tfttg   

Qual o valor de ))2(( gf  
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Aluno participante: 

Anexo 7.3 

 
Sétimo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 07 – Parte 03.  

Resolução de Função composta 

                                                                                                             

1) Considere duas funções f  e g . 

25)( 2  xxxf  

1)(  xxg  

Determine o valor de ))2(( gf . 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________  

2) Se 32)(  xxf  e 
x

xg
5

)(   , com x real e diferente de zero, determine o valor de 

))3(( fg . 
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Aluno participante: 

 

Anexo 8.1 
Oitavo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 08 – Parte 01.  

Função inversa.                                                                                                             

1) Sabendo que a função f , definida por 
5

37
)(






x

x
xf , admite inversa, determine a lei 

que define 
1f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________  

2) Dada a função 5
2

1
)( 2  xxh , encontre a inversa.  
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Aluno participante: 

Anexo 8.2 

Oitavo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 08 – Parte 02.  

Função inversa.                                                                                                             

Para determinar a inversa da função, lembre-se que deverá trocar x por y e isolar y.  

1) Sabendo que a função f , definida por 
5

37
)(






x

x
xf , admite inversa, determine a lei 

que define 
1f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Encontrar a inversa da função será necessário trocar x por y e y por x, em seguida isole a 

variável y.   

2) Dada a função 5
2

1
)( 2  xxh , encontre a inversa.  
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Aluno participante: 

Anexo 8.3 

 
Oitavo encontro para coleta de dados. 

Atividade de pesquisa. 

Pesquisador responsável: Alexandre Matias Russo 

 

 

Atividade 08 – Parte 03.  

Função inversa.                                                                                                             

1) Sabendo que a função f , definida por 
9

12
)(






x

x
xf , admite inversa, determine a lei que 

define 
1f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________  

 

2) Dada a função 13)(  xxg , encontre a inversa.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O projeto de pesquisa Uma proposta para a aprendizagem de conteúdos Matemáticos para alunos 

com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, se propõe a analisar quais 

contribuições podem ser observadas na aprendizagem de Matemática por alunos com TDAH, ao 

longo da realização de atividades de conteúdos matemáticos por meio da plataforma Khan Academy. 

 

Os dados para o estudo serão coletados nos momentos da utilização, pelos alunos, da referida 

plataforma e realizados com a supervisão do pesquisador. Os alunos participantes poderão narrar 

suas experiências e todos os encontros serão gravados em áudio. Tanto os instrumentos de coleta de 

dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. 

 
Em qualquer etapa do estudo o responsável pelo aluno terá acesso ao Pesquisador para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas 

pelo pesquisador e serão garantidos o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das atividades 

desenvolvidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável 

terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

 
Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, se poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Sede Monte 

Alegre, localizado na Rua Ministro de Godói, 969 – Perdizes – São Paulo – Cep: 05015-001 – Tel: 

(11) 3670-8466. 

 
Desde já agradecemos a colaboração. 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo apresentadas pelo Pesquisador Responsável. 
Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento, tem-se o direito de obter 
outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. 
 
Nome do Participante da Pesquisa:____________________________________________________ 
 
Assinatura do Participante da Pesquisa:______________________________________________ 
 
Declaro que expliquei ao Participante da Pesquisa ou a seu Responsável os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa 
sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
São Paulo, _____ de _________________ de _______. 
 
 
 

                                                                                                                                                        
_________________________________                      _____________________________________                
Alexandre Matias Russo                                                   Profa. Dra. Celina Aparecida A. Pereira Abar 
Pesquisador                                                                      Orientadora   
alexandremrusso@gmail.com                                                    



193 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO COLÉGIO  
 

São Paulo, 16 de março de 2015. 

 

Ao Diretor Geral Senhor ________________ 

 

Eu, Alexandre Matias Russo, responsável principal pelo projeto de pesquisa 

desenvolvido no curso de Mestrado Acadêmico em Educação Matemática do PROGRAMA 

DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA da PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, venho pelo presente, solicitar, através do 

Diretor Geral do COLÉGIO _____________________________, senhor 

________________________, autorização para realizar pesquisa no setor do Ensino Médio 

do Colégio, com alunos da 1ª ou 2º série, que apresentaram laudos com o diagnóstico de 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. 

O trabalho de pesquisa, sob o título, Uma proposta para a aprendizagem de conteúdos 

Matemáticos para alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, 

tem como objetivo de verificar se a utilização da plataforma Khan Academy 

(pt.khanacademy.org), como instrumento pedagógico para a aprendizagem de conteúdos 

Matemáticos por alunos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade – TDAH, podem contribuir para a aprendizagem destes alunos. O estudo tem 

por finalidade buscar respostas que possam permitir o aprimoramento do processo de  ensino 

e aprendizagem da Matemática destes alunos.     

Orientado pela Professora Dra. Celina Aparecida A. Pereira Abar e após a aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados deste projeto será iniciada, no contra 

período das aulas dos alunos participantes do projeto, e atendendo as todas as solicitações 

administrativas e pedagógicas do colégio.  

Contando com a autorização do senhor ________________, coloco-me à disposição 

para qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________           ___________________________________ 

Pesquisador: Alexandre Matias Russo          Orientador: Profª. Dra. Celina A. A. P. Abar 

Tel. (11) 24252383                RG: 4.350.176 

Cel. (11) 98371-7765 

RG: 26. 548. 351 -7 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

_____________________________ 

COLÉGIO____________________ 

 


