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Resumo 
 
Este trabalho apresenta um relato da pesquisa desenvolvida em um projeto de iniciação 
científica. A pesquisa é qualitativa, contemplando a etapa documental com o estudo da 
BNCC (Brasil, 2018) dentre outros referenciais teóricos e contemplou a coleta de dados em 
uma escola. Os referenciais teóricos estudados sobre as tecnologias no Ensino de 
Matemática, o estudo sobre a natureza dos problemas e as experiências em sala de aula 
podem contribuir significativamente para a formação inicial dos licenciandos em 
Matemática. O estudo da BNCC proporcionou a observação de como a nova base 
compreende que o meio social, cultura e família, bem como suas relações com as 
tecnologias, fazem parte da construção do indivíduo. Uma vez que o processo de ensino e 
aprendizagem vêm se atualizando e os alunos já nascem inseridos em meios tecnológicos, 
cabe ao professor idealizar o desenvolvimento do processo de forma que atraia o aluno e o 
estimule a se apropriar do conhecimento de forma consistente, argumentativa e 
questionadora. A base sugere, por diversas vezes, o uso de tecnologias dentro de sala de 
aula, como nas calculadoras, planilhas e softwares, tratando-se de matemática. Ela também 
ressalta que o aluno deve ser protagonista do seu aprendizado, então, utilizar-se do meio 
em que eles estão amplamente inseridos – a tecnologia – contribui para facilitar o 
aprendizado.  
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Introdução  

 

As pesquisas sobre a utilização de tecnologias digitais no ensino têm avançado, o que 

possibilita subsidiar os professores quanto à concepção e produção dos cenários de 

aprendizagem na área de Matemática, favorecendo novas experiências e possibilidades no 

ensino, para uma participação mais consciente na cultura digital. Educação Básica estão 

sendo ampliadas as orientações que visam incorporar as tecnologias às práticas docentes. A 

Base Nacional Comum Curricular é o documento que determina as diretrizes do que deve ser 

ensinado nas escolas em toda a Educação Básica. Ele menciona, por diversas vezes, o uso de 
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tecnologias em sala de aula, colocando o aluno como protagonista e reconhecendo que 

esses meios digitais são intrínsecos, ou seja, já nascem com esse educando. Neste trabalho, 

visamos apresentar as discussões teóricas no levantamento na Base Nacional Comum 

Curricular (2017) e resultados da pesquisa realizada em projeto de pesquisa de iniciação 

científica. 

 

Material e Métodos  

 

A pesquisa qualitativa, descritiva, utilizando a análise de documento Base Nacional 

Comum Curricular. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a utilização de vídeos 

no ensino, ressaltando os pontos onde se mencionava o uso de tecnologias em sala de aula. 

Realizamos um estudo documental de como a BNCC concebe que os meios digitais fazem 

parte da construção do indivíduo, do seu meio social e cultural.  

Outro estudo bibliográfico foi acerca da natureza dos problemas e a importância da 

investigação matemática para processo de ensino e aprendizagem. O estudo foi apresentado 

em um evento. 

Este trabalho relata também outra atividade de experiência de pesquisa aplicada no 

Ensino de Matemática, com a participação de duas alunas de iniciação científica, sendo uma 

graduanda em Licenciatura em Matemática e outra aluna no Ensino Médio (IC Jr). Houve 

orientação do pesquisador/orientador de todo o processo de estudo, planejamento e 

execução da experiência de ensino, para que a atividade pudesse ser realizada com 

estudantes do Ensino Médio de uma escola pública na cidade de Londrina - PR.  

Na experiência de ensino que ocorreu em uma escola pública, os estudantes foram 

organizados em grupos de até quatro integrantes, visando a interação e distribuição de 

tarefas. O trabalho consistia na escolha e análise pelos estudantes de um software ou 

aplicativo que envolvessem o conhecimento matemático que pudesse ser utilizado em sala 

de aula. Para a análise, os estudantes deveriam gravar um vídeo de aproximadamente cinco 

minutos, explicando as funcionalidades do aplicativo, no que ele favorecia o processo de 

ensino e de aprendizagem, como ele poderia ser utilizado em sala de aula e ainda a 

impressão do grupo de estudantes com relação ao aplicativo selecionado (MACHADO e 



 

 

FIGUEIREDO, 2019). Os resultados da experiência de ensino encontram-se nos anais do 

Encontro Paranaense de Educação Matemática – EPREM. 

 

Resultados e Discussão  

 

No ensino da Matemática, a BNCC (Brasil, 2018) sugere que as tecnologias podem ser 

utilizadas como instrumentos facilitadores de aprendizado, como as calculadoras (para 

avaliar e comparar resultados), planilhas eletrônicas (para a construção de tabelas e 

gráficos), softwares na geometria (ângulos e congruência), entre outros.  

Em especial na geometria, a Base menciona diversas vezes o uso de softwares para o 

aprendizado:  

 

Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, 
livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria 
dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das 
noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados 
a situações que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um 
processo de formalização. (BNCC, 2018, p. 276). 

 

A BNCC (Brasil, 2018) menciona em sua versão final, diferentes dimensões que 

caracterizam a computação e as tecnologias digitais são tematizadas. Aborda o pensamento 

computacional, o mundo e a cultura digital. As orientações curriculares abordam a 

importância de utilizar computadores, celulares, tablets e outras mídias. Na Língua 

Portuguesa, o uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0. 

Na Matemática, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica, 

além de utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 

problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Na 

Geografia, utilizar de geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam 

informações geográficas. 



 

 

Kenski, Oliveira e Clementino (2006, p. 81) compreendem que o ensino mediado por 

tecnologias digitais é marcado por uma nova cultura educacional que rompe com os tempos 

rígidos das disciplinas e com os espaços formais das salas de aula presenciais. 

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2019) versa que é preciso assegurar aos 

estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, dentre elas, destacamos a 

segunda competência:   

 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2018, p. 9). 

 

Os estudantes relataram que a atividade foi interessante, já que afirmam terem 

utilizado aplicativos de jogos e que é possível aprender matemática “brincando”. Os quatro 

grupos concluíram que é possível desenvolver habilidades matemáticas, os alunos 

mostraram-se engajados na qualidade dos trabalhos, realizaram uma argumentação 

consistente. 

 

Conclusão  

 

Este artigo apresenta os resultados de estudos realizados em um projeto de iniciação 

científica. Os resultados parciais da revisão bibliográfica apontam que são poucos trabalhos 

sobre a temática vídeos no Ensino de matemática em investigação. Foi evidenciado que a 

experiência com vídeos despertou aprendizagens e incentivou projetos futuros nas aulas de 

matemática.  

Com a realização dessa experiência, concluímos que as tecnologias podem ter um 

papel importante no aprendizado de matemática, uma vez que os jogos escolhidos foram 

elucidados pelos grupos. E, mais do que isso, poder dar autonomia para o aluno analisar a 

ferramenta, promover a interação com os colegas e possibilitá-lo adequar aquele aplicativo à 

sua realidade acadêmica (ou indicar a específica), é um ponto muito positivo para o seu 

desenvolvimento e construção de sua subjetividade. 



 

 

Sugerimos que a formação inicial explore mais a potencialidade da utilização de 

vídeos, uma vez que as tecnologias já estão entremeadas no cotidiano dos estudantes, a 

produção de vídeos pode tornar o aprendizado mais prático e natural. 

É importante para todos os professores conhecerem as orientações do documento em 

relação ao papel das tecnologias e principalmente em relação no que compete sua área de 

conhecimento, visando as aprendizagens essenciais dos estudantes. A resolução de 

problemas é considerada como um meio para ajudar e organizar a estruturação dos 

conhecimentos pelos alunos, sugerindo trabalhar com problemas abertos no intuito de dar 

sentido às atividades que envolvem a Ciência. 
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