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Resumo 

 

Este artigo apresenta os impactos de uma nova filosofia pedagógica, dentro do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência que alia a tecnologia com a 

educação. O PIBID é uma política pública brasileira de valorização da prática docência 

implementada pela Capes, a partir de 2007, onde alunos de graduação realizam dentro 

de escolas do estado projetos que acrescentem qualidade de educação nas escolas.  A 

pesquisa realizada por este trabalho faz uma abordagem qualitativa que diz respeito a 

tecnologia da informação em diferentes ferramentas como webquests, uso de blogs e  

rede sociais que podem se tornar favoráveis a educação quando usadas de determinadas  

maneiras  aqui relatas. Tendo em vista que vivemos em plena era digital, nossa pesquisa 

direcionada à docentes assim como nós, traz a conscientização de um novo olhar 

pedagógico onde se faz necessário o uso de novas tecnologias na educação dos jovens.   
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TEACHING NEW LOOK: TECHNOLOGY AND EDUCATION 

 

 

 

Abstract  

 

This paper presents the impact of a new educational philosophy within the Scholarship 

Program Initiation to Teaching that combines technology with education. The PIBID is 

a Brazilian public policy of valuing teaching practice implemented by Capes, from 

2007, where undergraduates conduct within state schools projects that add quality of 

education in schools. The research for this work is a qualitative approach with regard to 

information technology in different tools such as webquests, use of blogs and social 

network that can become favorable education when used in certain ways relatas here. 

Given that we live in the digital age, our research directed at teachers like us, brings 

awareness of a new look where the pedagogical use of new technologies in the 

education of young people is needed. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como objetivo mostrar um estudo realizado pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado a Universidade de 

Taubaté, com bolsistas do subprojeto de Matemática e Física, cujo foco foi identificar o 

que a educação aliada em diferentes aspectos aos novos e diferentes tipos de tecnologias 

oferece de relevante para o processo de aprendizagem do ensino da matemática e sua 

interferência no desenvolvimento cognitivo do indivíduo.   

No Plano de Desenvolvimento da Educação é proposto que a Instituição de Ensino 

junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal promova a formação inicial, 

continuada, e a capacitação dos profissionais do magistério. Assim um dos programas 

sugeridos é o PIBID. O PIBID vincula a Instituição de Ensino às escolas públicas, 

visando à melhoria do ensino e a capacitação do futuro docente, permitindo um contato 

com a realidade escolar e o cotidiano do professor nas escolas. Além disto, permite uma 

reciclagem da bagagem do docente da rede pública, que ao participar do programa 

estará sendo deslocado de sua posição de conforto, permitindo-lhe assim que busque 

novas ferramentas, diferentes tipos de tecnologias e diversas maneiras de dar aula. 

Então conforme Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNs), a forma e 

metodologia de ensino da matemática utilizada atualmente, apenas com a transmissão 

de conhecimento oral e fixação com exercícios de aplicação, não vem sendo totalmente 

eficaz, já que o fracasso escolar e as dificuldades demonstradas no ensino da disciplina 

são totalmente perceptíveis. Isso não quer dizer que ela seja totalmente descartada, já 

que antigamente não havia outra maneira de dar aula. Porém com o surgimento da 

internet e de novas tecnologias que permitem uma maneira mais ampla, rica e objetiva 

de transmitir o conhecimento, o básico tornou-se muito simples e não tanto eficaz, já 

que hoje em dia as interações disponibilizadas por videogames, celulares, tablets e 

computadores os tornam muito mais atrativos aos adolescentes e crianças. 

Porém não basta simplesmente modificar a metodologia do ensino. Mesmo que os 

conceitos matemáticos sejam aplicados de forma completa, nada garante que o aluno 

estabeleça alguma relação entre os conceitos teóricos e práticos. Partindo deste 

pressuposto, os currículos devam ser elaborados contemplando todo o conteúdo e a sua 

prática deve ser enfatizada. O PIBID verificou então que a tecnologia seria fundamental 

no ensino, auxiliando o professor em sala, e não em hipótese nenhuma o substituindo. 

O uso correto da tecnologia é essencial para o sucesso da aprendizagem. Não basta 

simplesmente ligar um computador com alguns exercícios e pronto, se fez o uso da 

tecnologia. Não é com jogos e uso da internet que vamos modificar totalmente os 

resultados atuais. Para o real aproveitamento destas ferramentas deve ser estabelecido 

primeiramente um plano, visando a interação, a pesquisa, a criatividade e a autonomia. 



 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

De acordo com Fróes: “A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras 

ferramentas, por vezes consideradas como extensões do corpo, à máquina a vapor, que 

mudou hábitos e instituições, ao computador que trouxe novas e profundas mudanças 

sociais e culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos amplia... Facilitando 

nossas ações, nos transportando, ou mesmo nos substituindo em determinadas tarefas, 

os recursos tecnológicos ora nos fascinam, ora nos assustam...”. 

Ou seja, a tecnologia modifica não somente aquilo que estamos fazendo como algo 

momentâneo, mas também o nosso comportamento de uma maneira geral direcionando 

a maneira como pensamos e interferindo em nossas vidas cotidianas. 

Segundo Lévy (2000), a rede mundial de computadores permite ao aluno uma forma 

diferenciada de se trabalhar com o conhecimento. As redes eletrônicas permitem novas 

formas de comunicação, ainda mais hoje em dia com o uso de redes sociais, vídeos e 

fotografias, além de uma maior interação entre diferentes grupos. Assim essa constante 

troca de informações permite uma aprendizagem colaborativa. 

Sabendo conciliar o uso do computador, o uso da internet e demais tecnologias dentro 

de uma metodologia de ensino que privilegie a procura, a criatividade, a criação e a 

autonomia trarão benefícios tanto para o professor como para o aluno que se tornaram 

autores e criadores do processo educacional do século XXI, enriquecendo o ambiente 

escolar com a presença das diversidades tecnológicas proporcionadas por meio de 

ferramentas que este universo pode oferecer. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado em três Escolas Estaduais do estado de São Paulo, na cidade 

de Taubaté. O trabalho envolveu principalmente alunos do 1º ano do ensino médio, 

porém ocorreram atividades para todo o ensino médio. Então o PIBID estabeleceu o uso 

de blogs para orientação e auxilio dos alunos. O uso de Webquests (WQ) como 

exercícios de busca na rede e construtivismo. O uso de redes sociais para um 

estreitamento na relação professor-aluno e uma maior participação na vida social do 

aluno, podendo identificar o meio em que ele vive e atingi-lo de forma mais eficaz com 

situações problemas. E, por fim, o uso de simulações, vídeos aulas e experimentos para 

complementar a aula. Essa aula que ainda será nos moldes tradicionais, já que esses 

recursos propostos serão apenas ferramentas de auxilio. Os resultados analisados serão a 

partir de pesquisas realizadas, resultados concretos e sucesso de alunos em processos 

seletivos e por fim de avaliações tradicionais realizadas pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEESP). Para melhor análise dos resultados, nem todos os alunos 

foram contemplados com os recursos oferecidos. 

 

3.1 USO DE BLOGS COMO AUXILIO AOS ALUNOS 



A história dos blogs começou com Jorn Barger, nascido em Ohio, EUA, em 1953, com 

a criação de seu site “Robot Wisdom” em meados dos anos 90 que abordava 

publicações e recursos sobre James Joyce, história, cultura, tecnologias entre outros 

temas. Dois anos após a criação do site Jorn começou a postar diariamente no seu 

“Robot Wisdom Weblog” suas atividades intelectuais e usando como termo de Webblog 

surgindo assim uma nova forma de publicação na Web que alcançou um grande número 

de seguidores e foi considerada uma das melhores fontes de notícias da internet, fazendo 

de Jorn Barger o primeiro “blogueiro” da história. 

Originado da palavrada Webblog (Diário da web) o termo blog foi criado exatamente 

em 17/12/1997 por Jorn Jarguer que em meio a uma brincadeira fez a separação da 

palavra weblog e com isto mudou a história do blog por formar a expressão “we blogs” 

(“nós blogamos”). Outras expressões surgiram ao longo do tempo e são utilizadas na 

rotina dos “blogueiros” (autor do blog) como “blogar” (fazer a postagem de um texto ou 

imagem), “blogsfera” (referente ao universo de blogs), “posts” (artigos que são escritos 

no blog) e etc. 

Blogs permitem uma atualização diária com textos, vídeos, imagens, links e ainda 

comportam linguagens de programação como java e html ampliando para infinitas 

possibilidades de postagens combinando jogos e simuladores por exemplos, sendo de 

extrema utilidade para o enriquecimento da qualidade educacional. 

Tendo em vista este aspecto muitos são os questionamentos entre a utilidade e a real 

eficácia do blog como um recurso de aprendizagem. Temos que nos lembrar de que 

nesta geração atual o aprendizado deve estar relacionado com algo que faça parte do seu 

dia levando em conta um lado prazeroso. E o que mais tem feito presença nas vidas de 

grande parte da população na última década se não a internet. Acredito que entrar no 

mundo do aluno é o primeiro passo para conquista-lo e saber atrai-lo a seu favor.  

E foi levando em consideração todos estes aspectos que se fez o uso dos blogs, 

especificamente citando “Exatamente Falando” e “Fichário Matemático” com ênfase na 

investigação deste recurso sendo incorporados em projetos já em andamento, como por 

exemplo, o “Grupo de Estudos”, realizado por bolsistas do PIBID nas escolas estaduais 

participantes do projeto, para o auxilio da educação e aprendizagem durante as aulas e 

pós-aulas. 

O projeto Grupo de Estudos teve início no ano de 2011 com os objetivos de sanar as 

dificuldades dos alunos em matemática e física; nivelar os alunos ao que se espera 

referente ao curso matriculado, no caso o ensino médio; prepara-los para provas do 

SENAI, SARESP, ENEM e vestibulares em geral. Com o passar do tempo o projeto foi 

sendo aperfeiçoado com o uso de recursos tecnológicos como vídeos, jogos em flash, e 

hoje suas aulas são aliadas ao blog. Assim, outras escolas participantes do projeto 

também aliaram em seus projetos o uso dessa ferramenta. No início do ano de 2013 o 

destaque foi o uso do blog com alunos dos primeiros anos. O blog foi utilizado como 

intermédio para verificar o real nível de conhecimento dos alunos adquirido no ensino 

fundamental. 

Os blogs Exatamente Falando e Fichário Matemático não foram criados especificamente 

para o projeto, porém decidimos fazer o seu uso em virtude da funcionalidade 

proporcionada, além da dinamicidade e interatividade aliada à facilidade de acesso. 



Ambos os blogs são hospedados pelo blogger onde uma das possibilidades que esta 

marca oferece para o usuário é a criação de páginas no blog que são links dentro do 

próprio blog onde o conteúdo fica a critério do autor.  Para sistematização do trabalho 

foi criado uma página somente para o grupo de estudos, no blog Exatamente Falando, e 

uma página sobre as aulas, no blog Fichário Matemático, que o aluno pode encontrar 

com facilidade no layout do blog por ter seu link localizado na barra de menus e em um 

banner na barra lateral do blog.  

Na página do grupo de estudos, em um dos blogs, se encontram tudo ao que diz respeito 

ao projeto: um calendário de aulas semestral, o aluno pode fazer download da apostila 

que é utilizada durante as aulas e listas de exercícios são disponibilizadas online 

conforme o planejamento das aulas aliadas a uma postagem que relembra toda a teoria 

necessária para resolução da mesma. Já na página com as aulas realizadas, no outro 

blog, se encontra todo material utilizado nas aulas, as experiências realizadas, vídeo-

aulas como auxilio aos alunos e também um material contendo diferentes métodos de 

realizar cálculos, mecanismos matemáticos e uma infinidade de recursos.  

Para validar a aprendizagem um espaço é proporcionado na parte inferior do blog 

possibilitando que os alunos publiquem comentários no blog, comentários estes que 

podem incluir dúvidas e sugestões, e ainda cada comentário tem o recurso de ser 

respondido pelo autor do blog.  Afinal educar também é interagir. 

 

3.2 WEBQUESTS COMO MECANISMO DE AVALIAÇÃO  

Levando em consideração Moran, “aprendemos mais quando estabelecemos pontes 

entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e prática; 

quando ambas se alimentam mutuamente” (MORAN, 2000), foi perceptível o uso da 

Webquest era essencial para realizar uma interligação entre o conteúdo e sua prática. 

Como, na maioria das vezes, a WQ utilizada foi produzida pelos próprios bolsistas 

visando sanar as principais dificuldades encontradas e percebidas nos alunos, a 

utilizamos como critério de avaliação, já que mesmo realizando uma atividade, o aluno 

ainda sim estaria estudando e aprendendo. 

Criada em 1995, pelo professor Bernie Dodge de Tecnologia Educativa da Universidade 

Estadual de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, a WQ tem como objetivo 

desenvolver no aluno a capacidade de entender o mundo a partir de informações 

disponíveis na Internet (DODGE, 2005). Esta metodologia é caracterizada por seu 

caráter investigativo, no qual todo seu conteúdo, ou parte dele, é oriundo da rede 

mundial de computadores. A principal diferença do uso dessa ferramenta está no 

simples fato de ser uma pesquisa orientada, onde todo o material disponível e necessário 

está separado em uma sessão específica. 

As WQ permitem aos alunos não simplesmente realizar uma atividade, mas também 

promove diversas habilidades de pensamento. Com o uso correto das WQ como auxilio 

e intermédio nas aulas, o aluno se torna apto a comparar, classificar, induzir, deduzir, 

abstrair, concluir e analisar os resultados obtidos (MARZANO, 1992). Além disto, o 

próprio autor da metodologia, destaca que os principais objetivos educacionais é o de 

análise, síntese e avaliação do conteúdo abordado. 



Lévy (2007) afirma que o uso da tecnologia na educação não pode ser avaliada sem 

considerar o contexto em que ela é utilizada. Desta forma uma boa WQ é aquela que 

atende a necessidade do aluno, aquela que se faz possível transformar a informação em 

conhecimento, despertando a curiosidade, a busca pelo conhecimento e 

consequentemente o entendimento do conteúdo. Então cabe ao professor analisar as WQ 

já existentes para encaixar em seu programa ou criar uma que atenda suas necessidades. 

Porém não basta simplesmente cria-la visando apenas como uma maneira de avaliar, 

modificando a maneira que o exercício é entregue, modificando do papel para o 

computador. A WQ deve ser algo atrativa, que chame a atenção do aluno, diferenciada e 

desperte o instinto investigativo. 

Assim o PIBID, unindo os subprojetos de Matemática e Física, elaborou uma WQ 

intitulada “Bob Esponja e a Caça ao Tesouro” (www.cacaaotesouro.xpg.com.br). Com 

um designer gráfico atual e criativo, a WQ busca unir conceitos abordando conteúdos 

do ensino fundamental das disciplinas de matemática e história. Como uma ferramenta 

que permite a interdisciplinaridade, a estória por trás da atividade, fantasia o real 

objetivo educacional, fazendo com que o aluno ajude o Bob Esponja com um problema 

em que ele tem que enfrentar. Assim ele estará aprendendo tanto história quanto 

matemática. 

O problema proposto na WQ é auxiliar o Bob e seus amigos a descobrir o real valor de 

um tesouro perdido a muitos e muitos anos. Com fatos históricos brasileiros, o aluno é 

capaz de identificar o período e qual moeda era utilizada. Já a matemática entra na 

conversão dos valores para o sistema monetário atual, além da quantidade de moedas 

em cada baú. Com diversas vídeo-aulas, jogos e sites como materiais de apoio, cabe ao 

aluno correr atrás das informações necessárias e resolver o problema. 

Evidenciando o papel fundamental descrito por Esteves (2006) da WQ como prática 

potenciadora da transdisciplinaridade no conhecimento, aproximando diversos saberes e 

a realidade do aluno, a WQ proposta pelos subprojetos da Matemática, Física e História, 

é totalmente eficaz, já que ela demoli as fronteiras entre as disciplinas e atinge uma 

interação entre elas que seja incapaz de identificar o totalidade de conteúdos adquiridos 

para a vida. Assim realizando uma mescla entre conteúdos de diferentes disciplinas, 

uma realidade próxima à do aluno e um ambiente totalmente propício ao conhecimento 

disponibilizado na internet. 

 

3.3 UTILIZANDO OUTRAS METODOLOGIAS E FERRAMENTAS EM SALA 

Os nossos alunos vivem num mundo "midiocêntrico" rodeado de mídias e tecnologia e 

esta forçado a aprender com lápis e papel o que pode ser extremamente prejudicial 

(Borba, 1996). 

Assim como viemos dispondo neste artigo e por estudos desenvolvidos em diversos 

outros trabalhos nos revelam que a introdução de recursos dinâmicos proporcionam uma 

melhoria e facilitação na aprendizagem, pois a manipulação dos objetos pode ser feita 

pelo recurso do simples "arrastar" do mouse.  



Tendo em vista este conceito educativo foram introduzidas as aulas de matemática o uso 

do Geogebra que é um software de geometria dinâmica que permite a abordagem de 

temas matemáticos como a álgebra de maneira lúdica para os alunos.  

Markus Hohenwarter da Universisase de Salzburg, Áustria, foi quem desenvolveu o 

programa em 2001, porém por ter o seu código aberto, diversos são os colaboradores do 

mundo todo que atuam sobre ele com o intuito de melhorar ainda mais seu desempenho. 

Sua última versão traz a alternativa da utilização do Geogebra online possibilitando ao 

aluno desenvolver exercício em qualquer lugar com acesso a internet. Recurso 

disponível no site http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html além de pode ser 

baixado gratuitamente e o que o torna ainda mais interessante e diferenciado. 

O software reúne recursos de, além da geometria, álgebra, tabelas, gráficos, 

probabilidade, estatística e cálculos em um único ambiente. O grande diferencial deste 

software é a facilidade que ele apresenta de interligar diferentes representações de um 

mesmo objeto que se interligam entre si. Seus recursos didáticos são inúmeros, pois, 

antes de tudo, permite a produção de um material didático próprio atendendo a sua 

necessidade, podendo ser diferenciada de acordo com a dificuldade apresentada pela 

sala. 

Como um dos papéis do professor no ensino é estabelecer uma relação entre o concreto 

e o abstrato, e principalmente no ensino da matemática isso se faz necessário, 

articulando a teoria juntamente com sua prática (PCNs), foi introduzido às aulas de 

matemática, com o objetivo de complementar o uso de todas as ferramentas 

computacionais citadas ao longo do artigo.  

Recomendações enviadas da SEESP disponibilizam materiais a serem aplicados em 

determinadas aulas, disponibilizando uma infinidade de recursos. Esse material indica 

vídeo-aulas, experiências e um material específico para cada conteúdo abordado. Desta 

forma, algumas experiências foram aplicadas em determinadas salas, ao decorrer do ano 

letivo. Utilizando a coleção de livros “Experiências Matemáticas”, 1997, 

disponibilizada pela própria SEESP. Além disso foram introduzidos, em determinados 

momentos, vídeo-aulas com temas abordado com uma dificuldade maior, vídeo-aulas as 

quais foram selecionadas pelos bolsistas. 

 

3.4 AS REDES SOCIAIS 

A definição de rede social parte do princípio de que relações estabelecidas na internet 

compartilhando algo em comum em um ambiente digital. São estruturas compostas por 

pessoas e organizações, conectadas por diferentes tipos de relação. As redes sociais 

oferecem um imenso potencial pedagógico, porém cabe ao professor saber utilizá-la de 

forma correta. O uso correto permite atrair um interesse maior do jovem e permite uma 

constante troca de informações, facilitando a aprendizagem. (BOHN, 2009). 

Partindo deste princípio, a inserção das redes sócias no ensino foi vista como necessária. 

Buscando diminuir a relação entre professor-aluno, as redes sociais foram importantes 

no decorrer dos projetos realizados pelo PIBID. Estabelecendo relações e divulgando 

projetos já realizados, o uso do Facebook foi um elo entre os professores e bolsistas aos 



alunos. Páginas e perfis foram utilizados para divulgar as experiências realizadas, 

divulgar o material disponibilizado pelo blog e informar os alunos com informações 

extras, além de permitir um contato constante com o professor, permitindo a ele um 

atendimento maior de suas necessidades. 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tais conclusões a respeito das diferentes metodologias aplicadas no ensino da 

matemática são perceptíveis na análise das médias escolares dos alunos, de diferentes 

mecanismos de avaliação da SEESP, de provas desenvolvidas e aplicadas por bolsistas e 

supervisores do PIBID, além de processos seletivos prestados por alunos oriundos e 

participantes dos projetos nas escolas contempladas com o PIBID. 

Uma das avaliações que visam interferir no aprimoramento da progressão continuada, a 

Avaliação de Aprendizagem em Processo, visa uma análise mais rápida e pontual, para 

proporcionar uma melhoria no ensino durante o mesmo ano letivo. Os conteúdos 

trabalhados com diferentes metodologias tiveram um percentual maior de acerto em 

relação aos outros conteúdos, que tiveram apenas exposição tradicional. Existem 

questões que o percentual de acerto foi nulo, e outras que a grande maioria acertou. As 

salas que tiveram acesso às diferentes metodologias tiveram um desempenho melhor as 

que tiveram menos acesso e nenhum acesso. 

Alguns conteúdos foram trabalhos especificamente para análise de resultados. Em 

determinada escola, foi trabalhado diversos conteúdos envolvendo as diferentes 

metodologias. Em um conteúdo específico, sobre Teorema de Pitágoras, foi aplicada 

posteriormente uma avaliação simples, com questões para analisar o conhecimento 

adquirido ao fim do conteúdo. Algumas salas tiveram acesso total as diferentes 

metodologias, outras tiveram acesso à parte delas e uma sala específica a nenhum tipo 

de metodologia diferente do tradicional. Os resultados foram surpreendentes, a fim da 

tabulação dos resultados, percebeu-se que as salas que tiveram as variadas formas de 

exposição e trabalho do conteúdo foram extremamente melhor que as outras. As salas 

com acesso ao trabalho tiveram avaliações respondidas corretamente em sua totalidade, 

já as outras não. A média de acerto da sala praticamente cai pela metade se comparando 

as salas. 

Destacando o grupo de estudos, antes dos trabalhos iniciais, foi proposta uma avaliação 

para diagnosticar o verdadeiro nível de defasagem apresentados pelos alunos. Após 

identificar as deficiências e maneiras de saná-las, assim foram incrementadas as 

diferentes metodologias aos alunos e um trabalho focando as dificuldades apresentadas 

pelos alunos. Após um determinado período de tempo, e aplicação de outra avaliação 

diagnóstica, percebeu-se que os alunos foram capazes de selecionar, organizar, 

relacionar e interpretar dados e informações, representadas nas mais diversas formas. 

Capazes de identificar, relacionar e analisar diferentes tipos de situações problemas, 

enfrentando-as e solucionando-as. O nível de aprendizagem em relação às provas 

aplicadas foi perceptivelmente superior após o período no grupo de estudos. 

Ainda destacando o grupo de estudos, alunos que estavam participando assiduamente do 

projeto tiveram uma elevação considerável nas notas, sendo visivelmente maior nos 



bimestres finais do que nos iniciais, onde ainda não ocorria o projeto. Além do que, 

alguns alunos que já eram considerados como possíveis retidos com suas dificuldades e 

notas iniciais, porém conseguiram um melhor desempenho e assim não foram retidos 

em suas séries. Alunos que entraram no grupo de estudos visando processos seletivos, 

como a Prova SENAI e vestibulares de algumas universidades, tiveram sucesso e 

entraram nos cursos que desejavam. 

O uso das WQ no ensino de algumas escolas foi destacado pela interdisciplinaridade e o 

uso do computador, além dos positivos comentários dos alunos que utilizaram da 

ferramenta de ensino. Assim o projeto proporcionou ao subprojeto Matemática e Física 

do PIBID um convite da Universidade de Taubaté para apresentar a metodologia de 

pesquisa orientada na internet utilizando a WQ para a capacitação e preparação inicial 

dos professores mestres e doutores da universidade. Visando modificar a forma de 

ensino e a maneira de ensino dos docentes da Universidade de Taubaté. 

O PIBID proporcionou aos alunos graduandos de licenciatura da matemática uma maior 

preparação e capacitação para uso de diversas ferramentas, seja ela envolvendo 

tecnologias da informação ou simplesmente novas tecnologias. Além de permitir uma 

reciclagem aos professores, no caso os supervisores, que com acesso a essas tecnologias 

e com um preparo diferenciado, acabam também transformando sua forma de ensinar. 

Como os resultados de tais metodologias aliadas ao ensino tradicional se mostra 

eficiente, fica claro que o PIBID além de melhorar a formação do futuro docente, 

melhora também o atual método de ensino. 

 

 

5  CONCLUSÃO 
 

A utilização da tecnologia disponível aliada ao conhecimento matemático passa-se a ter 

o computador, o tablet, ou o recurso tecnológico que for como facilitador no processo 

educacional. A possibilidade de construir, deformar, reconstruir e modificar as 

construções feitas permitem testar e comprovar as teorias matemáticas na prática aliadas 

a possibilidade de um contato com o professor disponível para esclarecer uma dúvida 

sem ter de esperar pelo horário que lhe cabe a escola expande a educação para outros 

ambientes. 

O uso de tecnologias abre um extenso leque de oportunidades aos professores, que 

sabendo utilizá-la de forma correta, permite diferentes formas de comunicação e 

interação. Além de que podem contribuir imensamente com dificuldades encontradas 

hoje no ensino. 

Porém a real eficácia deste recurso é necessário que os profissionais de educação 

busquem se inserir neste novo cenário procurando sempre se atualizar, garantindo assim 

um conhecimento real e um uso consciente deste recurso. Ocorrendo a sensibilidade do 

docente, este recurso permite uma infinidade de mecanismos e trabalhos, assim 

explorando corretamente, criando e propondo atividades diferenciadas, o uso das 

tecnologias pode transformar realmente a informação em conhecimento.   

Não podemos esquecer, porém, que o uso das diversas ferramentas da tecnologia da 

informação, jamais deve substituir o tradicional método de ensino-aprendizagem. O uso 



aliado à forma tradicional permite resultados mais eficientes, pois um complementa o 

outro. O teórico se interliga ao prático, o abstrato sai do papel e toma forma no 

concreto, seja ela na tela do computador ou em uma experiência matemática. Assim, o 

método tradicional aliado ao uso dos blogs, WQ, experiências e vídeo-aulas, vinculadas 

e retransmitidas a uma rede social, um ambiente propício a qual já faz parte do cotidiano 

dos alunos, torna-se o ambiente mais próximo do ideal para o conhecimento, para a 

transformação da informação em conhecimento. 
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