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Resumo:  
O presente trabalho apresenta as atividades digitais que foram criadas, modeladas e implementadas, 

objetivando observar a importância dos materiais digitais como recurso didático nos processos de ensino 

e aprendizagem da matemática. O trabalho focalizou a forma como o professor se apropria de materiais 

digitais para desenvolver suas ações pedagógicas no contexto da matemática. Acredita-se que 

problematizar as práticas pedagógicas contextualizadas no cotidiano dos estudantes auxilia na formação 

cidadã. Dessa maneira, dialoga-se sobre diferentes recursos digitais e como estes são utilizados pelos 

docentes. Além disso, traremos o storyboard como elemento para pensar nos recursos digitais com a 

finalidade educativa articulada a alternativas metodológicas. Estas atividades fazem parte do curso de 

extensão intitulado “Formação de professores: a utilização de materiais digitais para o ensino de Física e 

Matemática” vinculado ao Projeto Novos Talentos em Ciências Exatas e da Terra da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus Caçapava do Sul. 
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Introdução 

 

A inovação das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) provocou 

mudanças no comportamento e na cultura que impulsionaram novas relações entre 

indivíduos e o meio em que vivem. Tal inovação revela-se de grande oportunidade para 

catalisar mudanças educacionais que podem ocorrer pelo repensar das atitudes e 

concepções sobre a educação na sociedade da informação e comunicação.  

Sendo assim, com o avanço das ferramentas tecnológicas, inúmeras são as 

discussões sobre a utilização de materiais digitais no desenvolvimento do planejamento 

para o ensino da Matemática, uma vez que estes artefatos são elementos que podem 

contribuir para o repensar das práticas pedagógicas. Além disso, vivenciar a cultura 

digital no âmbito escolar possibilita a todos, que fazem parte desse espaço de 

convivência estarem integrados por essas tecnologias digitais, ampliando, assim, a 

convivência. Para Maturana (2000) entende-se o espaço digital como uma ampliação do 

espaço convencional de tal forma que oportuniza o sujeito ser desafiado em suas ações. 

A inserção de materiais digitais exige flexibilidade no que se refere ao espaço 

temporal pessoal e do grupo, assim como processos mais abertos de pesquisa e de 

comunicação em espaços menos rígidos e engessados, com conteúdos e conceitos 

passíveis de discussão e reconstrução. Nesse sentido, este trabalho vem relatar as ações 

do curso de extensão Formação de Professores: a utilização de material digital para o 

ensino de Física e Matemática, atividade vinculada ao Projeto Institucional Novos 

Talentos em Ciências Exatas e da Terra
3
, da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), em que tem como proposta usar diferentes recursos tecnológicos de 

matemática e física para a Educação Básica a fim de contribuir com o processo de 

formação inicial e continuada de professores, possibilitando outras práticas 
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pedagógicas, qualificando o ensino dessas áreas do conhecimento e consequentemente 

melhorando o desempenho dos estudantes e aumentando os níveis do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), bem como integrando os docentes do 

Ensino Médio e Superior e os estudantes de graduação. Embora o curso tem a finalidade 

de trabalhar com a Física e Matemática, irá se discutir apenas as atividades 

implementadas no que tange a segunda área de conhecimento. 

 

O ensino da Matemática por meio das tecnologias digitais 

 

 A inclusão das tecnologias digitais no ensino da Matemática tem recebido 

atenção de pesquisas do ponto de vista metodológico (MENDES, 2009), relacionando o 

seu planejamento com sua utilização. Nessa direção, por meio dessas ferramentas 

digitais, pode-se refletir acerca das metodologias que potencializem o ensino de 

Matemática, no sentido de ampliar as fontes de informação, os modos de interações, as 

possibilidades de experimentos e simulações o que auxilia a construção de 

conhecimento, e compreensão de conceitos e o desenvolvimento de estratégias e 

raciocínio. Para D’Ambrósio (2001) o mundo atual exige outros conteúdos, 

naturalmente outras metodologias, para que se atinjam os objetivos de criatividade e 

cidadania plena. 

 Fazer uso de metodologias que incitem o estudante a construir seus saberes e 

aproveitar a frequente curiosidade desses frente aos recursos tecnológicos é uma 

estratégia para o engajamento dos mesmos nas atividades de pesquisa e compreensão 

dos conceitos de matemática. Por meio desta perspectiva, Borba (2009, p. 57) registra 

que a utilização de materiais digitais nas aulas de Matemática pode ser “considerado um 

grande aliado no desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em 

que possibilita o desenvolvimento de um trabalho que se adapta a distintos ritmos de 

aprendizagem e favorece que o aluno aprenda com seus erros”.  

 Observa-se também que o ensino de matemática muitas vezes está desvinculado 

da realidade dos estudantes, acarretando no desinteresse por esta área do conhecimento. 

Pensando nessas duas situações, a contextualização e o uso de materiais digitais, 

propõe-se este curso de formação de professores com vistas a promover a utilização dos 

recursos digitais articulados a contextualização dos conceitos matemáticos. 

 

Contextualizando a proposta de formação 

  

  Ofertar um curso que contribua para a formação dos professores de matemática, 

com base na problematização do uso das tecnologias digitais na escola torna-se um 

desafio, pois implica na compreensão das concepções desses sujeitos em relação à 

prática pedagógica e exige a coordenação de ações que satisfaça as expectativas e 

necessidade de todos.  

O curso de Formação de Professores: a utilização de material digital para o 

ensino de Física e Matemática teve duração de 40 horas e as atividades foram 

desenvolvidas por meio dos recursos digitais de maneira experimental através do 

ambiente virtual Moodle da UNIPAMPA. Ademais, os professores realizaram a análise 

de um recurso tecnológico, e após essa primeira etapa construíram uma proposta de 

ensino utilizando um artefato tecnológico digital por meio de um storyboard
4
.  

Durante o curso foi promovido diversas atividades começando primeiramente 

com uma breve problematização a partir das seguintes questões: (a) Por que usar 

recursos digitais nas aulas? (b) Qual o objetivo da aula? (c) Que possibilidade tal 
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recurso oferece para a aprendizagem dos estudantes? (d) Você faz uso de algum recurso 

tecnológico? Qual? E como? Com base nestes questionamentos pode-se conhecer o 

entendimento dos professores sobre artefatos digitais e como eles os utilizam na sua 

prática pedagógica. 

Logo em seguida, foi solicitado aos professores que realizassem uma pesquisa 

na Internet afim de identificar diferentes mídias e suportes para se ter um amplo banco 

de materiais digitais. Então, os professores começaram a falar o que encontraram e o 

que consideravam relevante para seu contexto e dos seus estudantes. Para tanto, abriu-

se espaço para discutir sobre esses materiais investigados e como eles potencializam a 

aprendizagem da Matemática.  

Após a conversa sobre o potencial das ferramentas digitais e como operá-las no 

contexto da matemática, foi necessário que cada docente escolhesse um dos elementos 

fundamentais que compõem o storyboard para realizar uma análise deste material. Para 

isso, se expos cada um dos elementos que segue: animações e simulação; vídeo-aulas; e 

slides. 

Como tarefa final do curso de extensão, solicitou-se aos professores que se 

reunissem em grupos e elaborassem um storyboard com base num conceito de 

matemática que eles estivessem trabalhando naquele momento na escola. Para que esta 

atividade fosse realizada foi dado uma semana de prazo para a elaboração e 

apresentação da atividade.  

Com base nesta atividade, apresenta-se a seguir o que os professores 

desenvolveram de materiais digitais no que tange o ensino de conceitos matemáticos. 

Para tanto, dos 14 docentes que participaram do curso, escolheu-se dois materiais para 

mostrar. 

 

Os materiais digitais e os conceitos matemáticos   

 

 Ao se criar um ambiente enriquecido pelas TIC, principalmente quando se 

relaciona com a Matemática, o docente amplia as possibilidades para oportunizar a 

relação entre as inúmeras áreas dessa ciência, além de proporcionar, com base em 

atividades de modelagem o significado dos conceitos matemáticos. Borba e Penteado 

(2005) comentam que as tecnologias digitais propiciam a experimentação e a 

visualização das representações algébricas e gráficas. Nesse sentido, evidencia-se dois 

materiais digitais desenvolvidos pelos docentes que participaram do curso de formação 

de professores vinculado ao Projeto Novos Talentos em Ciências Exatas e da Terra. 

No primeiro material digital a professora buscou trabalhar por meio de slides a 

construção da reta numérica (Figura 1), com a finalidade de problematizar os números 

inteiros positivos e negativos e facilitar a visualização da reta por meio dos recursos de 

animação do programa Power Point 2007. 

 

 
Figura 1: Slide com a reta numérica 

  



 Quando a professora explanou o seu material no curso, realizou-se alguns 

questionamentos sobre o planejamento e a construção deste material, afim de se 

conhecer as facilidades, dificuldades, pontos positivos e negativos na sua produção. 

Porém, a docente apontou que sua maior dificuldade estava em operar o programa 

Power Point por não utilizar recorrentemente a tecnologia no seu fazer pedagógico e 

por não conhecer muitas das funcionalidades do programa. No entanto, evidenciou 

através da apresentação a importância do uso de ferramentas digitais nas aulas de 

Matemática por observar que nelas é possível elaborar situações que simulam e 

representam a linguagem e os conceitos de matemática de maneira atrativa aos 

estudantes. 

 O segundo material digital problematizava os conceitos de máximo e mínimos 

de funções através de slides e do uso do software GeoGebra
5
. O professor realizou a 

apresentação do seu material enfatizando as características do software e as 

possibilidades quanto à sua inserção na escola e no trabalho com os conceitos de 

funções quadráticas (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Exemplo de função utilizando o GeoGebra 

  

 No momento da apresentação, foram feitas algumas perguntas acerca das 

atividades planejadas pelo professor através do recurso digital no intuito de esclarecer 

dúvidas ou apresentar um outro ponto de vista sobre os conceitos já conhecidos pelos 

demais docentes. Nesse sentido, o professor através do seu material se concentrou a 

mostrar exemplos que explorasse o domínio de função, a representação gráfica, os 

intervalos de crescimento e decrescimento, o ponto de inflexão, e o ponto de máximo 

ou mínimo. 

 Bittar (2010, p. 593) aponta que algumas pesquisas “têm mostrado que o uso 

adequado de um software pode permitir melhor apreensão do conceito pelo aluno”. Tal 

fato sinaliza um caminho promissor se considerarmos uma mudança qualitativa nas 

situações de ensino e aprendizagem com uso de materiais digitais para o ensino da 

Matemática. Aproveitar a frequente curiosidade dos estudantes frente aos recursos que 

a tecnologia dispõe é uma estratégia que possibilita a articulação dos mesmos em 

atividades de pesquisa e entendimento da matemática. 

 No entanto, este processo não é tarefa fácil e envolve diversos fatores que 

complexificam as mudanças que precisam acontecer para aperfeiçoar o desempenho 

dos docentes e estudantes em relação à compreensão do processo de ensinar e aprender 

Matemática.  

 

Resultados e perspectivas 

 

Como resultado do trabalho realizado, conclui-se que aprender Matemática não é 

apenas compreender definições e teoremas com suas aplicações. A resolução de 
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problemas faz parte desse movimento de aprendizagem da matemática, mas, tal 

construção deve ser implementada com base em práticas investigativas na qual 

elementos como a formulação de hipóteses, construção de modelos integrem o 

aprendizado dos conteúdos dessa área do conhecimento.  

Acredita-se, que a utilização de materiais digitais e a compreensão dos seus 

recursos para o ensino da Matemática pode possibilitar uma mudança na elaboração e 

domínio da linguagem matemática, bem como das teorias que a balizam. No entanto, 

sabe-se que a tecnologia por si só não muda a natureza da escola, nem mesmo a 

formação profissional do professor. É necessário que os docentes tenham vontade 

própria e desenvolvam conhecimento crítico para incorporá-las em seu cotidiano. 

Para finalizar, cabe salientar que não se teve a pretensão de apresentar 

tendências de uso das TIC no ensino da Matemática, mas possibilitar novos olhares e 

ações que colaborem no planejamento e desenvolvimento de atividades pedagógicas 

para a compreensão dos conteúdos dessa ciência. Portanto, como educadores não se 

pode reduzir os cursos de formação à mera realização de tarefas instrumentais com o 

uso de materiais digitais, mas promover reflexões e ações que ressignifique os processos 

de ensinar e apender a matemática. 
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