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Resumo: O presente trabalho visa apresentar algumas ferramentas usadas em oficinas 

oferecidas a discentes de Matemática em Licenciatura, na disciplina Tecnologias Aplicadas à 

Educação I da Universidade Federal do Rio Grande- FURG, com o objetivo de (re)construir 

conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, a base teórica e assumindo a ideia de 

que os professores/estudantes são sujeitos ativos e aprendentes, em constante processo de 

transformação na convivência com o outro. Na oficina, desenvolvida por integrantes do 

Laboratório de Educação Matemática e Física (LEMAFI) da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG em parceria com a Secretaria de Município de Educação, do município de 

Rio Grande, foi apresentada a lousa digital e explorado suas ferramentas como geogebra, 

caneta, compasso e transferidor, smart lab, entre outros, exploramos os conceitos de ângulos, 

números e operações, funções do 2º grau, estatística descritiva e frações. Atualmente a 

implementação de recursos como Objetos de Aprendizagem (MUNHOZ, 2013), virtual ou 

não, tornou-se algo recorrente. Porém, ainda existe um desafio constante na transformação de 

ambientes baseados na tecnologia. Para Maturana (2002) e Silveira (2018) o uso de 

tecnologias digitais não deve ser utilizado apenas como recursos para executar tarefas, mas 

também um meio de constituir conhecimento ao operá-las, para tanto, a sociedade que se 

configura hoje, exige que as universidades preparem os discentes das licenciaturas para 

enfrentar as constantes intervenções que a educação vem sofrendo nestes últimos anos, 

principalmente, no que tange à presença e implementação das tecnologias para o ensino. 

Concluímos afirmando que experienciando as oficinas sobre o uso de recursos tecnológicos 

digitais na educação, possibilitou momentos de reflexões sobre as diferentes metodologias 

educativas aliadas aos objetos de aprendizagem, material que podem ser utilizados como 

suporte ao ensino de Matemática diminuindo as barreiras apresentadas durante o ensino dos 

conceitos matemáticos, contribuindo na formação desses sujeitos. 

Palavras-chave: tecnologias digitais; ensino superior; oficinas; formação de professores, 

Matemática. 

 

Introdução 

À medida que nos desenvolvemos como membros de uma cultura, crescemos com as 

trocas, crenças e concepções do grupo e participamos da sua contínua transformação, de seu 

conversar
 
(MATURANA, 2005). Nos dias atuais a sociedade a qual convivemos estão 

informatizadas, assim não temos como negar que com o fácil acesso as Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC estamos nos constituindo em uma outra cultura, o da 

cultura digital. Contexto que reflete nas escolas, atualmente as TIC, aos poucos, estão se 
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inserindo nos espaços educativos como recursos pedagógicos. No entanto nos questionamos: 

Os professores estão se utilizando destes recursos para o ensinar e o aprender? A adaptação 

nas escolas e nas Universidades ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

ainda é um desafio para alguns docentes, visto que muitos não possuem domínio das 

ferramentas tecnológicas. No entanto, a utilização de recursos tecnológicos no processo de 

ensino e de aprendizagem torna-se cada vez mais necessária, pois estamos interagindo com 

estudantes “nativos digitais” (PRENSKY, 2001), que anseiam aulas mais dinâmicas, 

diferentes formas de ensino, aproximando-se de sua realidade.  

Os cursos de formação inicial de professores precisam preparar os futuros docentes 

para o uso das tecnologias digitais em sala de aula, uma vez que, a mesma contribui para 

desenvolvimento das capacidades cognitivas dos estudantes, concretizando os processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Nesse sentido o presente trabalho de pesquisa apresenta algumas ferramentas usadas 

em oficinas desenvolvidas por integrantes do Laboratório de Educação Matemática e Física 

(LEMAFI) da Universidade Federal do Rio Grande – FURG em parceria com a Secretaria de 

Município de Educação, do município de Rio Grande, e oferecidas a estudantes de 

Matemática em Licenciatura, na disciplina Tecnologias Aplicadas à Educação I, da mesma 

universidade, com o objetivo de (re)construir conhecimento, com ênfase na ação, sem perder 

de vista, a base teórica e assumindo a ideia de que os professores/estudantes são sujeitos 

ativos e aprendentes, em constante processo de transformação na convivência com o outro, 

além de discutir a importância da utilização das TIC no aprendizado dos estudantes. 

Durante o estudo apresentamos a teoria que baliza as escolhas pelo tema de estudo, 

organização da oficina e metodologias ativas de ensino. Ao trazermos algumas considerações 

finais, observamos que experiência possibilitou momentos de reflexões sobre as diferentes 

metodologias educativas, aliadas aos OA e OVA. E ainda que o uso dos recursos digitais 

potencializa a compreensão dos conceitos pela praticidade, pela linguagem audiovisual, 

desenvolvimento da autonomia, no entanto não substitui o uso dos OA's. 

Marco teórico 

Nos dias atuais, com a presença dos estudantes nativos digitais (PRENSKY, 2001) o 

computador e os smartphones são vistos como ferramentas necessárias em sala de aula, 

principalmente no ensino de matemática, e saber operá-los de forma recorrente na prática 

docente ainda é um desafio para os professores. Assim, nos sentimos provocados a buscar 

reflexões e discussões para a nossa própria formação e para a formação de outros 

profissionais, cientes dos muitos domínios de realidades diferentes.  



 

Kenski (2003) enfatiza que a aprendizagem não está centrada apenas no domínio de 

conteúdos, mas também na complexidade que ela determina os valores, as ações e a visão de 

mundo de cada sujeito que vive em sociedade. Maturana (2002) corrobora ao afirmar que o 

conhecimento não é construído pelo processamento de informações oriundas de um mundo 

anterior à experiência do observador, mas no momento que estamos interagindo no mundo, o 

observador faz surgir um mundo em sua própria ação de distinção. Segundo o autor (2002) o 

sujeito produz conhecimentos na interação. Nesta perspectiva, não temos como pensar no 

ensinar e no aprender sem refletir sobre o impacto das TIC’s, que transpassam no cotidiano 

das pessoas, logo, na educação não seria diferente. No entanto, é relevante pesquisarmos e 

discutirmos com nossos pares sobre o potencial das mesmas ao aprendizado, uma vez que não 

basta usufruirmos sem fim pedagógico. 

O uso inadequado das tecnologias nas escolas compromete o ensino, para tanto o 

professor precisa compreender como utilizar a mesma, bem como as melhores formas para 

sua utilização (KENSKI, 2003). No campo empírico da Matemática, observamos o 

dinamismo em operar as tecnologias digitais, assim como ficou evidente as diferentes 

maneiras em que os estudantes utilizam a tecnologia. 

Sendo assim, a formação inicial de professores de Matemática na era digital 

(PRENSKY, 2001) deve priorizar atividades que possibilitem através do experienciar com o 

uso das tecnologias digitais situações em que os conceitos matemáticos auxiliem na solução 

de problemas cotidianos. Situações que ainda são poucos explorados nos espaços educativos. 

No Plano Político Pedagógico - PPP do curso de Licenciatura em Matemática da FURG 

percebemos que esta Universidade preocupa-se com a discussão, incluindo na estrutura 

curricular do curso desde o primeiro semestre o uso de tecnologias.  

 

O aluno terá contato com softwares específicos de cálculo algébrico, 

preferencialmente softwares livres, fomentando, desta forma, o desenvolvimento da 

linguagem matemática científica desde o início do curso. Os alunos serão instigados 

a apresentarem seus relatórios e trabalhos, o que propicia o desenvolvimento de 

notação adequada e desenvolve a linguagem (FURG, 2014,p. 8) 

 

Segundo o PPP os acadêmicos, durante o processo de formação, devem desenvolver 

atividades práticas e produzir relatos de experiência. Acreditamos que os relatos através da 

escrita os levam a reflexão da ação e, consequentemente, reconstroem a trajetória percorrida, 

(re)significando-a. Estudos (CUNHA, 2005; LARROSA, 1995; RODRIGUES, 2007)revelam 

que a escrita, muitas vezes, libera, com mais força que a oralidade, a compreensão nas 

determinações e limites. Para Cunha (2005), toda a construção do conhecimento sobre si 

supõe a construção de relações tanto consigo quanto com o outro.  



 

Lévy (1999, p. 17) define cultura digital como um “conjunto de técnicas, de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço”. Sendo assim, percebemos que a universidade ao rever seu PPP e 

evidenciar o uso da tecnologia digital através de softwares livres específicos para o ensino da 

Matemática busca maneiras de relacionar o ensinar como o nosso cotidiano, bem como ao 

nosso modo de pensar e agir. Moraes (2012) destaca que as tecnologias digitais são 

ferramentas que influenciam na nossa cultura alterando as formas de atuarmos em sociedade, 

isso ocorre pelas profundas mudanças na compreensão de formalização do conhecimento. 

As inovações e as modificações que ocorrem a todo instante na tecnologia causam 

impactos tanto no comportamento humano quanto na aprendizagem dos estudantes, uma vez 

que nós seres humanos agimos culturalmente mediados por tecnologias presentes neste 

momento. Assim, "toda aprendizagem, em todos os tempos é mediada pelas tecnologias 

disponíveis" (KENSKI, 2003, p. 3). 

Concordamos com D’Ambrósio (1996), que a formação de professores de Matemática, 

precisa ser pautada em articulações entre a teoria e a prática. A presença dos nativos digitais 

nos espaços escolares se contrapondo com a maioria dos professores imigrantes digitais 

aponta a necessidade de que professores e estudantes mudem suas posturas a fim de reverter o 

ensino centrado em procedimentos mecanizados desprovidos de significados para o estudante. 

Nesse sentido, as oficinas oferecidas pelo LEMAFI tornam-se espaços de interação e 

troca de saberes, onde através de dinâmicas, atividades coletivas e/ou individuais 

proporcionam aos estudantes momentos para expor seus conhecimentos sobre a temática 

abordada, bem como assimilar novos conhecimentos. 

Metodologia 

As pesquisas em educação, principalmente em Educação Matemática (BICUDO, 

1999; D’AMBRÓSIO, 2007) crescem constantemente, o que contribui significativamente 

para o conhecimento dos processos que envolvem a construção de significados e conceitos, 

métodos de aprendizado e procedimentos de ensino. Estes estudos refletem nos espaços 

escolares, no sentido de promover reformulações curriculares e reflexões sobre o fazer 

pedagógico.  

A sociedade informatizada (WERTHEIN, 2000) a qual deixa de se preocupar com 

insumos baratos de energia, como na sociedade industrial, mas com “os insumos baratos de 

informação propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações” 

(WERTHEIN, 2000, p. 71), requer que a educação trilhe caminhos que articule as atividades 

escolares com a rapidez e praticidade que as tecnologias digitais nos propiciam.  



 

Atualmente, essa mesma sociedade exige que a educação se transforme a todo 

instante, que modifique o modo de pensar, de agir, de sentir e até mesmo de relações entre as 

pessoas, ou seja, não é por estar utilizando-se da tecnologia digital para a comunicação e 

informação que as relações humanas deixam de existir. Para Bolzan e Löbler (2016) o uso da 

tecnologia na sala de aula favorece a sociabilidade, seja por meio solidariedade em momentos 

específicos ou por meio da colaboração, motivando os estudantes para o aprendizado 

elevando o nível de autoestima dos participantes. “Os educandos tornam-se mais seguros 

frente à família e à sociedade depois de aprenderem a manipular as TIC”. (BOLZAN, 

LÖBLER, 2016, p.145). O uso das tecnologias digitais nas aulas é um ponto de partida 

importante para a educação, considerando que, segundo Levy (1999), novas maneiras de 

pensar e de conviver estão sendo elaboradas através do mundo da informática.  

Sendo assim, a Universidade Federal do Rio Grande - FURG firmou uma parceria com 

a Secretaria de Município da Educação (SMEd) que disponibilizou um professor de 

Matemática para atender as demandas de formação continuada no Laboratório de Educação 

Matemática e Física (LEMAFI)
4
. Este laboratório constitui-se em um dos espaços vinculados 

ao Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática (CEAMECIM) com o intuito de 

desenvolver ações de incentivo ao ensino, à pesquisa e extensão, integrando as áreas de 

Educação Matemática e Física. O qual tem como objetivo contribuir para o processo de 

qualificação do profissional da educação, o estreitamento das relações entre a Universidade e 

as escolas, assim como a produção científica no campo da Educação Matemática e da Física. 

O LEMAFI
5
 oferece aos acadêmicos da Matemática, da Física e da Pedagogia, aos 

professores em formação continuada e também aos estudantes da educação básica, oficinas e 

cursos direcionados para o uso de Objetos de Aprendizagem - OA como jogos
6
, tangram, 

ábaco e material dourado, entre outros; e Objetos Virtuais de Aprendizagem - OVA como, por 

exemplo, softwares, jogos virtuais e simuladores digitais. Precisamos buscar recursos que os 

motive, ou seja, os Objetos Virtuais de Aprendizagens- OVA, que para Spinelli (2007) e 

Gallo e Pinto (2010) são recursos pedagógicos virtuais, de suporte multimídia e linguagem 

hipermídia, que pode ser reutilizado com o intuito de apoiar e favorecer a aprendizagem, por 

meio de atividade interativa, na forma de animação e simulação, evidenciando o aspecto 

lúdico.  

Neste trabalho apresentamos considerações balizadas em uma das oficinas realizadas 

com os acadêmicos de Matemática em Licenciatura, na disciplina Tecnologias Aplicadas à 
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Educação I da Universidade Federal do Rio Grande- FURG, com o objetivo de (re)construir 

conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, a base teórica e assumindo a ideia de 

que os professores/estudantes são sujeitos ativos e aprendentes, em constante processo de 

transformação na convivência com o outro.(MATURANA, 2002) 

Primeiramente realizamos uma discussão do texto “Lousa digital e Ambientes de 

Aprendizagem: o que muda no ensinar e no aprender?”
7
de Morales, Gautério e Rodrigues 

(2017),no qual consiste em relatar a experiência vivenciada em uma turma de 8º ano de uma 

escola da rede pública de ensino, situada no município do Rio Grande/RS, no qual a 

professora utilizou-se da lousa digital em aulas de Matemática. Segundo os autores, a 

utilização da lousa digital nas aulas possibilitou o desenvolvimento de atividades dinâmicas e 

interativas, o que modificou o ensinar e o aprender em decorrência das aulas mais 

cooperativas, os estudantes aprenderam vivenciando, discutindo, compartilhando as 

estratégias e hipóteses e estabelecendo relações entre a escola e a vida cotidiana. “Os alunos 

percebem que as ferramentas disponíveis na lousa digital estimulam a aquisição de 

conhecimentos e fazem com que a busca pelo saber se torne prazerosa e dinâmica.” 

(MORALES, GAUTÉRIO, RODRIGUES, 2017, p.78). 

No segundo momento, seguimos os pressupostos teóricos de Albuquerque e Galiazzi 

(2011) que enfatizam a importância de durante a graduação, o licenciando vivencie situações 

que se aproxime das circunstâncias a serem enfrentadas na sua vida profissional. Assim, 

exploramos os recursos oferecidos pela lousa digital, como as ferramentas de apoio à escrita,  

alguns softwares que possibilitam transformar a letra manuscrita em caracteres de uma fonte 

que você escolher; adicionar elementos como fotos, esquemas, ilustrações e até mesmo 

músicas e filmes. Para exemplificar o uso de cada ferramenta trouxemos situações 

direcionadas as dificuldades matemáticas comuns de encontrarmos em salas de aula, assim 

podemos explorar algumas questões sobre a construção no número e operações básicas. Para 

finalizarmos esta etapa utilizamos as ferramentas direcionadas a geometria como a régua, o 

compasso e transferidor, e também software “GeoGebra”
8
, aproveitamos a oportunidade de 

explorar alguns conceitos de ângulos, funções do 2º grau, estatística descritiva e frações. 

O encerramento da oficina propomos aos discentes dialogar, no grupo, e fazer um 

relato reflexivo de suas compreensões em relação à oficina destacando onde encontraram 

mais dificuldades para realização do desafio de planejar sua aula e quais foram as estratégias 

de superação construídas pelo grupo.Para posteriormente, fazermos uma roda de conversa.  
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Resultados  

Esta oficina foi uma oportunidade para teorizarmos e discutirmos, juntamente com os 

professores em formação inicial, sobre diferentes formas de ensinar e aprender matemática 

com o uso da lousa digital, um OVA, em momentos de avanços tecnológicos que influenciam 

as relações sociais e as escolas não podem ficar de fora desta dinâmica, o espaço escolar deve 

ser repensado, uma vez que os valores sociais e os conhecimentos proporcionados pela escola 

não atendem mais aos interesses dos estudantes.  

Como resultados dos desafios obtivemos diferenciados planejamentos, como por 

exemplo, o que os estudantes faziam a construção do Tangram por meio de dobraduras e os 

futuros professores explicaram que trabalhariam conceitos de figuras planas - área, perímetro, 

formas geométricas, proporcionalidade, identificação e classificação de ângulos - bem como 

de outros elementos como ponto, reta, semirreta, plano, vértice, diagonalidade e estudo de 

frações. Posteriormente, desafiariam os estudantes a fazer a mesma construção utilizando-se 

da lousa digital. O que possivelmente os motivaria devido ao potencial da tecnologia, mas 

teriam que manejar as ferramentas como a régua, compasso e transferidor. Habilidades que, 

normalmente, ainda não desenvolveram e as atividades lúdicas potencializam estas por 

desenvolver a autonomia, a criticidade, a cooperação e colaboração, levam os estudantes a 

estabelecer relações entre o que já sabem e o que desejam desenvolver/conhecer. Nossos 

estudantes como “nativos digitais” (PRENSKY, 2001) vivenciam cenários em que o virtual e 

o presencial se imbricam, portanto, abertos a inserção de OA e OVA que favoreçam o 

aprender. 

Outro planejamento, foi à construção de parábolas utilizando o papel ofício, cola 

branca e papel quadriculado. Com o papel oficio o desafio era de construir um cone e colar 

com a cola branca. Após os estudantes deveriam representar uma parábola a partir de uma 

seção do cone, abrir o cone e sobrepor a um papel quadriculado e buscar identificar os 

elementos da parábola – foco, diretriz, eixo e vértice. Sabendo os elementos é possível que 

obtenham a equação reduzida da parábola.  

Na próxima etapa, os estudantes deveriam identificar alguns pontos pertencentes à 

parábola e traça-lo no papel quadriculado. Atividade que os estudantes, normalmente, não 

possuem habilidade e não se dão conta que quanto mais pontos forem marcados no plano 

coordenado melhor fica a construção. Posteriormente faz-se o uso do software Geogebra, em 

que a construção fica fiel a equação e podemos fazer as comparações com a seção do cone, 

traçado no papel e ainda podemos fazer alterações na equação e perceber, no mesmo 

momento, como a parábola se desloca na tela e como fica sua concavidade e abertura.   



 

Estudos (MISKULIN, 2012; LORENZATO, 2012; SCHEFFER, 2012) apresentam a 

importância de inserirmos a tecnologia na Educação Matemática. Esta assume cada vez mais 

um papel fundamental na construção, geração e disseminação do conhecimento, ultrapassando 

a perspectiva de tecnologia voltada para o uso apenas como mais um recurso. No entanto, a 

forma como ensinamos deve ser coerente com a realidade em que o estudante está inserido. 

Assim, entendemos que a lousa digital como um OVA que possibilita a liberdade de ação, a 

qual possui uma diversidade de ferramentas que desafia o estudante a buscar diferentes 

formas de realizar as tarefas, principalmente de geometria, a pesquisa na Web, a inserção de 

imagens, além de busca em arquivos de aulas anteriores e até mesmo de outras disciplinas.  

Para Lorenzato (2012) o material didático
9
 tem se mostrado um eficiente recurso para 

os estudantes que apresentam dificuldades de compreender os conceitos visualizando a tela do 

computador. Sendo assim, o autor defende o uso concomitante do material didático e 

softwares
10

em que, o primeiro seria um pré-requisito para que se dê a aprendizagem por meio 

do computador. Então, desafiamos os discentes a fazerem um planejamento de aula no qual os 

estudantes precisassem utilizar de OA em paralelo com os OVA. 

Durante a oficina os discentes destacaram o conhecimento construído nas atividades e 

discussões do grupo encoraja e incentiva o enfrentamento de lacunas conceituais e problemas 

que normalmente são encontrados na sala de aula. Segundo Albuquerque e Galiazzi(2011), 

 
O diálogo verbal e escrito em uma Roda de Formação propicia que o participante 

sinta que não está sozinho e que as suas dificuldades são comuns a outros. Portanto, 

a formação do sujeito em Rodas oportuniza que ele socialize suas experiências e 
saberes, aprofundando a reflexão sobre suas ações. (ALBUQUERQUE, GALIAZZI, 

2011, p. 396) 

 

Sendo assim, as oficinas de formação de professores, seja na formação inicial ou 

continuada, o trabalho coletivo favorece o planejamento e organização das ideias, a superação 

do constrangimento de se expor, tanto pela insegurança conceitual da matemática, quanto 

pelas concepções do outro. Já pela escrita, segundo Cunha (2005) o aluno (re)significa seus 

conhecimentos, ameniza suas dúvidas e lacunas, mediante o registro da sua experiência a 

partir das atividades propostas na oficina.  

Ao encerrar a oficina foi observado pelos discentes que não basta usar as tecnologias 

digitais apenas como recursos para executar tarefas de forma rápida, mas para constituir 

conhecimento ao operá-las. A sociedade informatizada que se configura hoje, requer que as 

universidades busquem uma formação para os licenciandos que os possibilitem enfrentar as 
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10
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constantes transformações que a educação vem sofrendo nestes últimos anos, principalmente, 

no que tange à presença e implementação das tecnologias para o ensino.  

Considerações Finais 

Vivemos em um tempo onde estudantes possuem uma afinidade considerável com as 

ferramentas digitais, logo como docentes podemos nos utilizar desse fato para atualizarmos as 

propostas pedagógicas. Se tratando do ensino da Matemática, as tecnologias digitais podem 

ser aliadas na construção do conhecimento, fazendo relação entre o conteúdo e o cotidiano do 

educando, nativo digital. Quando o estudante consegue perceber as relações do que está sendo 

proposto a ele e problemas cotidianos o professor consegue despertar seu interesse.  

O estudante carece de metodologias de ensino ativas, para se sentir parte da 

construção de seu conhecimento, ao perceber que suas ideias e vivências são importantes e 

úteis para chegar ao propósito. Os nativos digitais seguem o princípio defendido por Marques 

(2002) no qual o sentido da Ciência não está em poder melhor utilizá-la, mas no fazer mais 

perguntas, de acompanhar o desenvolvimento das Ciências, não de maneira mecânica, mas 

como modos de estabelecer práticas pedagógicas, para que a Ciência desenvolva-se em 

função de suas necessidades. 

Verificamos ao longo da oficina que o professor ao utilizar os recursos tecnológicos 

necessita estar familiarizado com as TIC para possibilitar aos estudantes uma aprendizagem 

significativa, principalmente no ensino de Matemática, pois estamos adequando os métodos 

de ensino respeitando a individualidade dos sujeitos, assumindo seu papel de 

mediador/aprendente, produzindo o conhecimento com o mesmo.  

Para além, afirmamos que a experiência com a oficina sobre o uso de recursos 

tecnológicos digitais na educação, possibilitou momentos de reflexões sobre as diferentes 

metodologias educativas, aliadas aos OA e OVA.O uso dos recursos digitais potencializa a 

compreensão dos conceitos pela praticidade, pela linguagem audiovisual, desenvolvimento da 

autonomia, no entanto não substitui o uso dos OAs. 

Assim, percebemos a possibilidade de explorar conceitos matemáticos por meio de 

materiais concretos e tecnologias digitais o que permite sua (re)construção dos conceitos de 

forma interativa, dialógica e lúdica, uma vez que, a cada ação, emerge a discussão e a reflexão 

acerca de um dado conceito matemático. 
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