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RESUMO 

 O relato busca analisar as concepções sobre a integração do tablet como ferramenta 
pedagógica, dentro de uma formação continuada para vinte professores que atuam na 
Educação Básica na Região Central do Rio Grande do Sul. Esta experiência teve por objetivo 
a integração do dispositivo tablet, como ferramenta de apoio pedagógico nas aulas de 
Matemática. Quanto à metodologia, optou-se pela qualitativa e, do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos, pode-se classificar o estudo em pesquisa–ação. Durante os encontros 
foram exploradas e problematizadas atividades envolvendo alguns conteúdos matemáticos 
desenvolvidos com o auxílio do tablet e/ou computador. As discussões foram filmadas e 
gravadas e os participantes, constantemente, instigados a experenciar atividades com o uso de 
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aplicativos em sua prática pedagógica. Foi possível perceber, durante o curso ofertado, a 
motivação e o interesse dos participantes no decorrer da exploração das atividades propostas, 
e a vontade que ambos possuem de desenvolver as práticas com seus alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores. Matemática. Tablet. Softwares. 

 

INTRODUÇÃO 

Os dispositivos móveis, smartphone ou tablet – ou mesmo os dois aparelhos – 

tornaram-se indispensáveis para deixar a nossa vida mais fácil e lúdica – no contexto 

educacional essa massificação não é diferente. De acordo com pesquisa divulgada no segundo 

semestre de 2015 pelo Distrindia (2015, texto digital), “atualmente, 80% dos alunos possuem 

um dispositivo com múltiplas funções”. Ainda com esta pesquisa, esse número deve crescer 

de forma exponencial nos próximos anos. “Até o fim de 2016, a metade da população mundial 

terá um smartphone, e em 2017, a venda de tablets alcançará um bilhão de unidades em todo 

planeta” (DITRINDIA, 2015, texto digital). 

De acordo com Artigue (2013, p. 5) “Mais tablets do que computadores são vendidos 

hoje e eles oferecem um número crescente de aplicativos de Matemática”. Nota-se que 

existem motivos relevantes para a afirmação da autora, pois os tablets são portáteis, de baixo 

custo e facilmente manipuláveis. Estes aspectos, além do financiamento destes aparelhos 

pelos governos estaduais brasileiros, são informações importantes para a integração dos 

tablets na prática dos professores da Educação Básica. 

Nesse sentido, o estudo socializa resultados de um grupo de investigadores cujo 

objetivo foi integrar as tecnologias, principalmente os tablets, nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática. Deve-se ressaltar que esse trabalho explicita as percepções de 

um grupo pesquisadores do Centro Universitário Univates, que recebeu auxilio do edital 

Universal 14/2013 do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico).  

De acordo com os estudos teóricos discutidos nos encontros desenvolvidos pelos 

integrantes da pesquisa, pôde-se destacar a importância de possibilitar a integração das 

tecnologias nas práticas dos professores por meio de formação continuada. Neste contexto, o 

grupo de pesquisa propôs o curso de formação continuada intitulado “Explorando softwares 

matemáticos com alunos da Educação Básica”, que foi desenvolvido no Centro Universitário 
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Univates, Lajeado/RS. Neste relato, apresenta-se um recorte do curso, que socializa como os 

formadores desenvolveram e planejaram as atividades com os tablets, bem como as 

percepções dos professores participantes, em relação à referida formação continuada. A 

pretensão foi responder a seguinte questão de pesquisa: quais as contribuições de um curso de 

formação continuada, com foco no uso de tablets para o ensino de Matemática, nos Anos 

Iniciais, na prática pedagógica dos participantes? 

Para alcançar o objetivo previsto foi adotada a pesquisa-ação, que permite aos 

participantes refletir sobre sua prática, de forma coletiva e contextualizada. Assim, 

pesquisadores e professores se tornam parceiros, ou seja, uma pesquisa realizada com 

professores e não sobre eles. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Diante da realidade na qual estamos imersos e contemporâneos à quebra de paradigma 

pelo qual a educação brasileira está atravessando com a utilização massiva das TMDs7, 

direcionamos o foco das nossas percepções momentâneas para o que preconiza Moran (2011, 

p. 89) ao salientar que “as tecnologias caminham para convergência, a integração, a 

mobilidade e a multifuncionalidade, isto é, para a realização de atividades diferentes num 

mesmo aparelho, em qualquer lugar”. Nesse sentido, em pleno século XXI, torna-se urgente 

colocar a serviço do ensino e da aprendizagem da Matemática, as ferramentas tecnológicas 

existentes e que fazem parte do nosso dia a dia. Em efeito: 

Na virada do século, não se trata mais de nos perguntarmos se devemos ou não 
introduzir as novas tecnologias da informação e da comunicação no processo 
educativo. [...] Atualmente, professores de várias áreas reagem de maneira mais 
radical, reconhecendo que, se a educação e a escola não abrirem espaço para essas 
novas linguagens, elas poderão ter seus espaços definitivamente comprometidos 
(REZENDE, 2002, p. 1). 
 

Nesse sentido, torna-se possível utilizar metodologias variadas juntamente com as 

preferências dos alunos, propondo ações e atividades que proporcionam o uso das tecnologias. 

Carreira et al. (2013, p. 56) destacam, “ o acesso fácil e rápido a qualquer ferramenta 

tecnológica permite que os jovens desenvolvam um elevado número de competências que lhes 

conferem certa sofisticação e destreza na procura de conhecimentos que vão além da escola”. 

É preciso compreender que os nativos digitais apresentam proximidade e familiaridade com as 

                                                 

7 TMDs – Tecnologias Móveis Digitais 
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tecnologias, e que por esse motivo, possuem forma diferenciada para construir seu 

conhecimento (Carreira, 2009). 

É importante destacar que a utilização de recursos tecnológicos deve ter objetivos 

claros e exequíveis. Vários autores alertam para a necessidade de cuidar da forma como se 

utiliza as tecnologias na sala de aula (Amado, 2007). Além disso, aludem que os professores 

são os principais responsáveis por essa integração, acarretando a eles certas exigências. Moran 

(2013, p. 1) destaca que se deve ter cuidado na inserção dos recursos tecnológicos e ressalta a 

necessidade de formação do professor para tornar eficaz essa utilização. 

As tecnologias trazem muitas possibilidades, mas, sem ações de formação sólidas, 
constantes e significativas, boa parte dos professores tende, após a empolgação 
inicial, a um uso mais básico, conservador – repositório de informações, publicação 
de materiais – enquanto, os alunos podem seguir utilizando-as para inúmeras formas 
e redes de entretenimento, como jogos, vídeos e conversas online. 
 

Amado (2007) e Moran (2013) destacam que para conciliar o currículo escolar com as 

tecnologias, sem dúvida, precisam-se investimentos nos recursos e na formação do professor. 

Em consonância, Gandin (2013, s/p) argumenta: 

Está muito claro, a todos os pesquisadores e os formadores que trabalham sério em 
educação, que não é possível acontecer a utilização de tablets na realidade das 
escolas brasileiras sem uma formação adequada dos docentes. O que vai facilitar a 
aproximação, a perda do ‘medo’ e a familiaridade do professor com a tecnologia é 
exatamente a formação. Não somente a formação acadêmica, mas a formação 
continuada, em serviço, preocupada com o trabalho pedagógico diário e atento à 
realidade, ultrapassando os muros da escola. 
 

Em concordância com Gandin e Moran (2013), este grupo de pesquisadores também 

acredita que a formação continuada é uma maneira de unir os recursos tecnológicos com a 

prática pedagógica dos professores. E, como afirmam Espinosa e Fiorentini (2005, p. 156), a 

prática docente pode ser considerada o ponto de partida e o ponto de chegada à formação dos 

professores, baseado no fato dos docentes “possuírem saberes específicos que são 

mobilizados, utilizados e produzidos no âmbito de suas tarefas cotidianas e de, com tais 

saberes, desempenharem seu trabalho”. Os mesmos autores ratificam: “Os pesquisadores da 

área de formação de professores e da educação matemática, atualmente, começam a se 

preocupar não apenas a investigar os saberes docentes mobilizados e produzidos na prática, 

mas também em valorizá-los, incorporando-os à literatura relativa” (ESPINOSA e 

FIORENTINI, 2005, p. 153). Portanto, as modificações que ocorrem na prática do professor 
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com a introdução dos recursos tecnológicos e a realidade, na qual ele insere a tecnologia nessa 

prática, representam um desafio aos professores e aos formadores. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 O curso de formação continuada ofertado para professores da Educação Básica teve 

por objetivo auxiliar os professores deste nível de ensino no uso de tablets em seu fazer 

pedagógico, bem como explorar aplicativos para o ensino da Matemática, além de discutir a 

integração de aplicativos na prática pedagógica. Vinte professores participaram do referido 

curso. 

Os encontros, que aconteceram desde agosto de 2015, ocorreram uma vez por mês, aos 

sábados pela manhã, totalizando quarenta horas de formação, num total de dez encontros, dos 

quais oito são presenciais e dois à distância. Durante os encontros presenciais os formadores 

disponibilizam atividades, utilizando aplicativos disponíveis nos tablets, relacionadas aos 

conteúdos de Matemática: sequência numérica, operações matemáticas, frações, números 

decimais e geometria. Inicialmente as atividades foram desenvolvidas pelos professores 

participantes e, posteriormente ocorre a problematização de tais atividades, com o objetivo de 

incentivar a exploração das mesmas na prática pedagógica dos professores participantes.  

Na sequência apresentamos algumas atividades exploradas referentes ao conteúdo de 

geometria. O aplicativo utilizado foi “Dessiner les formes”, que é encontrado em  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shapeII.fr&hl=fr. 

O aplicativo é gratuito e pode ser trabalhado sem a necessidade da internet, pois o 

mesmo pode ser instalado no tablet, e o seu acesso pode ser feito em qualquer lugar e 

momento. O objetivo desse aplicativo é desenhar formas geométricas básicas e relacioná-las 

com alguns objetos do cotidiano. O jogo apresenta três contextos diferentes, nos quais se 

devem desenhar o contorno de círculos, retângulos ou triângulos, para que esses se 

transformem em algum objeto que apresenta seu formato de acordo com a respectiva figura 

geométrica. 

Ao abrir o aplicativo, aparecerá a tela inicial. Após selecionar o ícone do jogo, 

aparecerão três figuras, conforme o menu inicial. Basta selecionar uma delas para jogar 

(Figura 1). 
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Seleção inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte

: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 

sinyee.babybus.shapeII.fr&hl=fr 

Menu inicial 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://play.google.com/ 

store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shapeII.fr&hl=fr 

Figura 1. Tela Inicial e Menu 

 

Selecionando a imagem da pizza (forma triangular), a missão será alimentar um urso 

panda no canto da tela, desenhando o contorno de alguma forma geométrica. Se o desenho 

estiver correto, esse se transformará em determinado tipo de alimento que deve ser levado até 

o urso (Figura 2). 

Campo inicial da pizza 

 

Desenhando um círculo 

 

O bolo 

 

Fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shapeII.fr&hl=fr 

 Figura 2. Desenhar e alimentar o urso panda 

 

O tipo e o formato do alimento dependerão da forma geométrica desenhada, como por 

exemplo, o círculo que se transforma em um bolo ou bolacha, dependendo do seu tamanho. 

De volta para o menu, selecionar a figura do peixe que levará a uma nova tela de 

atividades. Dessa vez, as formas geométricas se transformarão em peixes para nadar no fundo 

do mar. Para ir a uma terceira situação, no início selecionar a figura do instrumento musical. 

A dinâmica continua a mesma, porém agora surgirão instrumentos musicais (Figura 3). 

Quando desenhadas as formas geométricas elas reproduzem sons característicos de 

instrumentos musicais que apresentam a forma semelhante ao desenho realizado.  
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Figura 3. Fundo do mar e Instrumentos musicais 

 

Após a exploração do jogo no tablet, foram desenvolvidas atividades envolvendo 

geometria com a utilização do tablet e outras a partir dele. Estas últimas têm a finalidade de 

verificar se ocorreu a compreensão do conteúdo que foi trabalhado, na qual sugere ao 

professor, possibilidades de atividades práticas, com dinâmicas que podem ser desenvolvidas 

na sala de aula, tanto individualmente quanto em grupos. A seguir apresentamos algumas das 

atividades propostas, na ocasião em que foi trabalhado o aplicativo “Dessiner les formes”. 

1) Completar o quadro, após ter selecionado a imagem da pizza a qual tem por objetivo 

alimentar o urso panda; 

Forma desenhada Alimento que surgiu Outros alimentos que possuem esse formato 
   

   

 

Para o desenvolvimento desta primeira atividade proposta foi necessária a consulta ao 

aplicativo. Mas a atividade também solicita informações que permitem ao aluno relacionar as 

figuras geométricas com outros alimentos que não surgiram no decorrer do jogo. 

2) Responder as questões que seguem após ter selecionado a imagem do instrumento 

musical: 

a) Que instrumentos surgiram quando foi desenhado um triângulo? 

b) Que instrumentos surgiram quando foi desenhado um retângulo? 

c) Que instrumentos surgiram quando foi desenhado o contorno de um círculo? 

d) Escrever outros instrumentos que também possuem as formas dos três formatos do 

jogo: 

Fundo do mar 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos musicais 

 

Fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.shapeII.fr&hl=fr 
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Triângulo:    Retângulo:         Círculo: 

e) Escrever outros instrumentos que possuem formatos diferentes. 

Assim, como na primeira atividade, na resolução da segunda, utilizou-se o tablet para 

responder aos itens “a”, “b” e “c”, enquanto, nos itens “d” e “e”, foi necessário extrapolar o 

aplicativo, relacionando com os conhecimentos prévios e situações do cotidiano do aluno. 

3) Após os exercícios realizados, responder: 

a) Quantos lados tem um retângulo? 

b) Quantos lados tem um triângulo? 

c) Quantos lados tem um círculo? 

Nesta atividade, objetiva-se verificar o desenvolvimento do conhecimento do aluno 

acerca do número de lados das figuras geométricas apresentadas e, além disso, estabelecer 

discussão em torno do número de lados. O aplicativo poderá ser consultado apenas como 

forma de observação e verificação. 

4) Desenhar em folhas coloridas, retângulos triângulos e círculos (de tamanhos 

diferentes), recortar e montar figuras/gravuras que apresentam: somente retângulos; 

somente triângulos; somente círculos; retângulos e triângulos; triângulos e círculos; 

retângulos e círculos; retângulos, triângulos e círculos. 

Esta situação foi trabalhada em grupo e o seu desenvolvimento permitiu a construção e 

a identificação das figuras geométricas. Também se pretendeu incentivar a criatividade, pois 

há necessidade de montar figuras ou gravuras, utilizando algumas ou apenas uma figura 

geométrica.  Esta proposta de atividade não utilizou o tablet, pois um dos focos do curso é 

também mostrar que após o uso de aplicativos há possibilidade de usar outras atividades que 

decorrem do que foi explorado no recurso. 

 

COLETA DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O desenvolvimento do estudo é baseado na pesquisa-ação que, segundo Moreira 

(2011) tem por objetivo fundamental melhorar a prática, considerando ao mesmo tempo os 

resultados e os processos. O autor define a pesquisa-ação como uma forma de pesquisa 

coletiva, autorreflexiva, realizada por participantes de situações sociais, que busca ampliar a 

produtividade e o entendimento das suas próprias práticas sociais ou educativas, e 

compreenderem a relação entre tais práticas e as situações em que acontecem (Ibidem). 
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A coleta de dados se deu por meio das respostas dos professores aos questionamentos 

colocados no desenvolvimento das aulas, bem como as percepções dos mesmos, em relação 

ao que estava sendo proposto, e a associação que fazem entre as suas práticas e seus 

conhecimentos construídos nessa prática. Nos encontros presenciais, buscou-se 

constantemente envolver os docentes, por meio de atividades e tarefas que permitem reflexão, 

debate e sugestões. A cada encontro foram realizadas discussões, que foram gravadas e 

posteriormente transcritas, para analisar a viabilidade das atividades propostas e os avanços 

que os professores obtiveram em relação ao trabalho com os tablets e a utilização dos 

aplicativos na sua prática pedagógica.  

Salienta-se que no primeiro encontro, procurou-se identificar o que motivou os 

professores a buscarem a formação e se já utilizavam tecnologias nas suas aulas. A seguir, a 

fala de uma professora, em relação à busca pelo curso e sobre a utilização dos tablets.  

Professora 3:  Quanto ao uso dos tablets, assim, eu tenho os 
pequenos, eu vejo lá na escola que muitos têm tablet, e a gente acaba 
trazendo pelo “dia do brinquedo”, usando ele como ferramenta do 
“dia do brinquedo”. E talvez possa usar isso com outro objetivo 
também, porque isso acaba sendo um brinquedo, mas tem várias 
utilidades. Eu não sou tão velha, mas eu não sou do tempo de usar 
tablet. Então assim, é diferente para nós professores também, é uma 
discussão nova que a gente precisa estar se atualizando. E lá na 
escola a gente tem uma sala interativa, que tem esse uso assim, que já 
está se adequando, mas a gente acaba, às vezes, deixando de lado até 
pela nossa falta de conhecimento. 
 

De acordo com a professora, é evidente a facilidade de acesso aos tablets. Muitas 

crianças já o possuem, mas para que ele se torne um aliado do professor, nos processos de 

ensino e de aprendizagem, é fundamental que exista um suporte pedagógico que o oriente em 

como lidar com essa tecnologia.  Gandin (2013, s/p) considera a formação continuada este 

apoio ao argumentar:  

Isto significa munir o profissional da educação com as ferramentas da tecnologia, 
aproveitando o seu conhecimento e planejando projetos que contemplem um melhor 
aproveitamento das experiências que os alunos têm em suas vidas, com a internet, 
redes sociais e jogos, coisas pelas quais se interessam.  
 

Nessa circunstância, é fundamental ao professor, perceber que esses recursos podem 

ser seus aliados e ferramentas de apoio, tanto para ele quanto para o aluno. Na sequência 
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destaca-se a fala de uma professora que expõe a realidade de algumas escolas, em relação à 

estrutura. 

 

Professora 2: Lá na escola a gente tem o período da informática, mas 
eu não acompanho para saber certo, o que é desenvolvido. Mas eu, 
assim, não uso muito a tecnologia em sala de aula, ainda talvez não 
consegui englobar bem. Algumas coisas sim, mas o computador 
normal para alguns slides, mas nada que tenha a ver com softwares. 
 

Diante desta afirmação é possível constatar que a escola já possui o Laboratório de 

Informática, mas geralmente, este espaço é restrito às aulas de informática e administrado pelo 

professor responsável, o que de certo modo, dificulta a sua utilização pelos professores de 

outras disciplinas. Isso reforça o que afirma Bittar (2006, p. 2)  

Atualmente, muitas escolas, públicas e privadas, dos Ensinos Fundamental e Médio 
têm sido equipadas por laboratórios de informática e têm feito uso de tecnologia com 
seus alunos. Porém, o que temos visto, muitas vezes, são aulas sem ligação 
específica com o conteúdo das disciplinas e sem aproveitamento do que a 
informática pode trazer como benefício para o processo de aprendizagem do aluno.  
 

Diante do contexto, entende-se que não basta levar os alunos ao laboratório de 

informática, é necessário que o professor tenha objetivos bem definidos para não fazer uso dos 

recursos de modo superficial e desvinculado do processo de construção de conhecimento do 

aluno (BITTAR, 2006). Neste sentido, se questionou os professores em relação ao aplicativo 

de geometria apresentado neste trabalho, bem como em relação às atividades propostas para a 

exploração do conteúdo por meio da utilização do tablet.  

Professora 4:  Eu acho que vai ser um sucesso na sala, eles vão, 
adorar. [...] Eles fizeram um texto citando os jogos e o que eles jogam 
é “jogo de tiro”, não é jogo lógico, com esse propósito. [...] É um 
incentivo nosso, como professores. 
Professora 8:  Legal! A questão do jogo como algo educativo, e não o 
jogar pelo jogar. 
 

Do exposto, inferimos que os alunos gostam e dominam estas tecnologias, mas cabe ao 

professor transformá-las em uma ferramenta pedagógica. Neste sentido, Moran (2013b, s/p) 

alerta: “Na medida em que entram na sala de aula o seu uso não pode ser só complementar. 

Podemos repensar a forma de ensinar e de aprender, colocando o professor como mediador, 

como organizador de processos mais abertos e colaborativos”. 
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A Matemática, segundo Bittar (2006, p. 6) “é uma área privilegiada no que diz respeito 

à riqueza de softwares”. A autora reforça esta afirmação, falando da variedade e da gratuidade 

desses materiais que “podem contribuir com a elaboração de situações didáticas significativas 

para o aluno”. A partir do exposto, pode-se considerar que o êxito na adoção desses recursos 

nas aulas de Matemática, em especial os tablets, depende da escolha de aplicativos adequados 

aos conteúdos e aos objetivos pretendidos pelo professor e que sejam explorados por meio de 

atividades bem planejadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo que compõe esta pesquisa considera que a formação continuada de 

professores pode ser um caminho para a integração de recursos tecnológicos nas aulas de 

Matemática. Porém, acredita-se que isto só será possível se o professor for parte ativa do 

percurso de formação e os debates estiverem voltados às suas necessidades.  

 Como resultados pode-se considerar os relatos dos professores participantes do curso 

quanto a suas expectativas e experiências quando desenvolveram as atividades em suas 

práticas pedagógicas. 

Quanto as expectativas dos professores participantes do curso destacam-se falas de 

duas professoras que expõe a realidade de algumas escolas, em relação a aspectos materiais 

que influenciam na sua prática com uso de tecnologias. Uma das professoras relatou que, a 

“escola não disponibiliza o laboratório de informática com muita facilidade” (PROFESSORA 

13). Em corroboração, outra participante ressalta: 

 

O ideal seria ter um bom equipamento, um ambiente propício para o uso, internet 
com navegação excelente para não ser lento se utilizado online, falta de monitores 
que consigam reparar imediatamente os erros que possivelmente venham ocorrer e 
ter uma turma pequena que o professor consiga sanar todas as dúvidas 
(PROFESSORA 15). 
 

As autoras das falas, ainda se referem aos laboratórios de informática como local 

específico para as práticas, talvez pelo fato de muitas escolas privadas e públicas serem 

equipadas com essas salas e que de alguma maneira o professor termina utilizando-a de forma 

esporádica, esquecendo-se da presença massiva das tecnologias móveis digitais na escola. 

Observa-se que mesmo com dificuldades de espaço e máquinas a professora acreditou 

no potencial do aplicativo para trabalhar com seus alunos. Sentiu-se confiante, talvez pelo fato 
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de ter vivenciado as atividades primeiro no curso, para depois desenvolvê-las com seus 

alunos. Inferimos que a socialização, sugestões de integração ou atividades desenvolvidas por 

alguns participantes com os alunos em sala de aula, encorajaram os demais a desenvolverem 

os conhecimentos construídos no decorrer dos encontros, em situação que envolvessem a 

utilização de recursos tecnológicos. Essas, contribuíram com os demais professores, pois “a 

troca de experiências e o compartilhamento de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formando” (NÓVOA, 2015, texto digital). 

 Em seus depoimentos, fica evidente, nos gestos e expressões dos professores a 

satisfação pelo uso da tecnologia e pelo bom desempenho alcançado por eles diante das 

atividades propostas. Em um dos relatos destaca-se a importância da visualização para o pleno 

entendimento de conceitos trabalhados. 

Outro aspecto a destacar é o olhar dos alunos diante desta experiência que pelo relato 

da professora foi uma experiência muito positiva, pois eles entenderam rapidamente onde 

tinham que clicar, o inconveniente foi o laboratório estar com poucas máquinas disponíveis, 

fato que não possibilitou que todos interagissem com as máquinas e aplicativos. 

Os professores relataram que perceberam uma maior facilidade por parte dos 

estudantes ao resolverem problemas posteriores. Afirmam que estes os realizaram de forma 

mais rápida e em muitos momentos sem o uso de fórmulas, resolveram apenas fazendo 

comparações e relações com a animação explorada, o que Moreira (2014) define como 

“aprender significativamente”. 

Cabe salientar que em todos os momentos o grupo de professores participantes da 

formação estava amparado e com o apoio do grupo de pesquisadores e de bolsistas que 

compõe a equipe do curso. Este fato, segundo relatos de alguns professores, foi um fator 

determinante para encorajá-los a experimentar essa nova metodologia em suas práticas 

pedagógicas. 

Pelas percepções do grupo de pesquisa, considera-se que a formação continuada pode 

ser um dos caminhos possíveis para que os professores comecem a utilizar recursos 

tecnológicos, em especial a modelagem computacional, na abordagem de conteúdos de 

Matemática. Vale ressaltar que essa abordagem não deve de forma alguma substituir as 

atividades experimentais no Ensino de Matemática, de forma que devem ser utilizadas no 
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sentido de complementar ou elucidar questões que sejam impossíveis ou difíceis a partir da 

experimentação. 

Os aspectos abordados neste trabalho não esgotam o assunto, porém, podem 

concretizar a aprendizagem em uma perspectiva mais significativa para o estudante e 

favorecer o acompanhamento desse processo por parte do professor. Portanto, pode-se inferir 

que a experiência vivenciada, foi significativa, por contribuir na aprendizagem dos estudantes 

e como meio de motivação, para o professor integrar os aplicativos computacionais em sua 

prática pedagógica. 
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