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RESUMO
Este artigo apresenta a aplicação dos recursos da Web 2.0 no processo Ensino –
Aprendizagem na Escola Ensino Fundamental “Roberto Simonsen” e Colégio Estadual
Professor Gonçalo Rollemberg Leite. Aferindo o uso desses ambientes virtuais na
educação matemática, a priori destacamos as ferramentas utilizadas nesse processo e como
o aluno interage com as mesmas promovendo a construção dos conceitos e definições a
cerca dos conteúdos. Em seguida, citamos resultados que sancionam essa metodologia,
destacando algumas atividades a partir dos registros dos estudantes e professores, acerca
do uso dessas ferramentas como recursos potencializadores da aprendizagem da
matemática e por fim lançamos propostas para ampliação desse processo.
Palavras-chave: Tecnologia; Educação Matemática; Ambientes Virtuais.

ABSTRACT
This paper presents the application of Web 2.0 features in Case Teaching - Elementary
Education Learning at School 'Roberto Simonsen and Professor College Estatual
Rollemberg Gonçalo Leite. Benchmarking the use of virtual environments in mathematics
education, a priori we emphasize the tools used in this process and how the student
interacts with them by promoting the construction of concepts and definitions about the
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content. Then, we cite results that were awarded this methodology, highlighting some
activities from the records of students and teachers about the use of these tools as resources
that increase learning of mathematics and finally launched proposals for expansion of this
process.
Keywords: Technology, Mathematics Education, Virtual Environments

INTRODUÇÃO
A Web 2.0 busca promover a interação entre os usuários conectados a internet
através das ferramentas sociais e, além disso, o usuário poderá escrever e compartilhar seu
conhecimento com outras pessoas, formando uma teia de conhecimento e colaboração mútua,
viabilizando o desenvolvimento de novas estratégias de construção do aprendizado
significativo. Segundo Tim O’Reilly (2005) “…é desenvolver aplicativos que aproveitem os
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas aproveitando
a Inteligência Coletiva”. O aluno efetivamente é o elemento crucial na construção do seu
aprendizado, enquanto o professor passa a ser o mediador nesse processo.
A maneira como as aulas de matemática foram trabalhadas até então já havia se
tornado ineficaz, visto que os alunos não conseguiam assimilar os conteúdos. A aprendizagem
para que seja significativa reza que a estrutura cognitiva de um indivíduo é constituída por
conceitos mais inclusivos, conceitos menos inclusivos e pelas relações entre eles. Trata-se de
uma estrutura dinâmica que se reorganiza constantemente durante a aprendizagem. (Ausubel,
1978). Assim, passamos a analisar o uso da tecnologia e em específico os recursos da web 2.0
nas aulas de matemática. Analisar o uso da Informática em Educação, em particular, na
Educação Matemática, significa não apenas desenvolver um estudo sobre a realidade
específica representada pelo contexto onde se pretende introduzir o uso de novas tecnologias
em atividades de ensino, mas, sobretudo identificar grandes temas a partir dos quais é possível
extrair importantes elementos para a compreensão da complexa relação que envolve a
Informática e a Educação Matemática. (Brandão, 2009)
Partindo dessas ideias, decidimos utilizar blogs, portais, wiki, fotologs, vídeos,
ferramentas de busca e pesquisas, mapas, slides, mensagens instantâneas, voip, e-mail, twetter
e as redes sociais em nosso cotidiano. Estas ferramentas permitem auxiliar aos alunos para
que dêem novos significados às tarefas de ensino e ao professor a oportunidade para planejar,
de forma inovadora, as atividades que atendem aos objetivos do ensino. Bona (2009)
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Essa estratégia de ensino está prevista nas atuais propostas pedagógicas, ao invés de
transferências de conteúdos prontos, acentuam a interação do aluno entre o objeto de estudo, a
pesquisa e a construção dos conhecimentos para o acesso ao saber. As aulas são consideradas
como situações de aprendizagem, de mediação; nestas são valorizados os trabalhos do aluno
(pessoal e coletivo) na apropriação do conhecimento e a orientação do professor para o acesso
ao saber. (MICOTTI, 1999), também vislumbramos desenvolver em cada um dos nossos
alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental nas escolas: Roberto Simonsen e Gonçalo
Rollemberg Leite durante o ano letivo de 2009 o hábito de cooperação e colaboração e o
interesse em ensinar a aprender e aprender a ensinar. Juntos, analisamos o conteúdo
programático e então fizemos as escolhas de ferramentas específicas para cada conteúdo a ser
estudado. Uma vez concluída essa etapa, demos início a essa empreitada, inicialmente
fazendo um cadastro com nomes, e-mail e número de celular, posteriormente criamos um
endereço eletrônico para aqueles que não possuíam. Assim, apresentaremos breves relatos dos
primeiros passos dessa fantástica e proveitosa jornada.
Os conceitos de interação, cooperação e colaboração destacados nesse artigo têm
suporte nas teorias construtivistas e interacionistas, cujo consenso recai na importância da
interação social no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Assim, desde os estudos
piagetianos sobre o interacionismo, caracterizado pelas trocas entre sujeito e meio que
ocorrem do ponto de vista intraindividual e interindividual, até os estudos sóciointeracionistas de Vygotsky e seus discípulos, as trocas interpessoais são elementos
necessários para o desenvolvimento dos indivíduos.
FERRAMENTAS DA WEB 2.0
A utilização desses recursos agrega valores tais como: ética, responsabilidade,
compromisso individual e coletivo, segundo (Silva, 2003), na medida em que há uma
apropriação efetiva das novas tecnologias de comunicação, alunos e professores podem fazer
parte de uma nova escrita e de uma nova dinâmica educacional, participando do
desenvolvimento destes gêneros emergentes, ao invés de ficar à margem deste processo.
Percebe-se que professores e alunos vêm utilizando essa tecnologia para quebrar as barreiras
da sala de aula e aprender de forma integrada às comunidades virtuais.
Nesse momento a geometria era o foco de nossos estudos e com isso, os blogs foram
escolhidos pelos grupos para o desenvolvimento dessa nova empreitada, devido a praticidade
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de criação e gerenciamento, uma vez que já haviamos navegado por alguns blogs já
existentes, mostrando o compromisso e a funcionalodades de tal ferramenta, com
empolgação, os grupos criaram seus blogs e daí por diante começamos os debates e
investigações, a atenção era máxima visto que deveriam postar constantemente materiais,
informações orientação para resolução de questões e até mesmo dicas em seus blogs, um dos
critérios de avaliação desse processo é também fazer visitação aos blogs dos demais grupos e
lá postar suas observações e críticas construtivas dentre outras, ao final de um determinado
período cada grupo fez a apresentação seu blog completamente repleto de aplicações, jogos,
piadas, imagens, tudo voltado aos tópicos do conteúdo geometria apropriados a série de
atuação.
Dentre tantos detalhes, dois muito relevantes merecem ser citados. O primeiro, dois
grupos em sigilo clocaram links em seus blogs direcionando um ao outo, assim quando os
demais grupos pereberam esse detalhe, formou-se uma grande euforia, nesse momento os
demais grupos ficaram ansiosos para fazer os links entre os demais bloges, aproveitamos
então esse momento e generalizamos a noção de um “hipertexto”, e em segundo, apartir desta
descoberta, passaram a fazer linque com os bolgs de grupos da outra escola e denominaram
essa atividade de “Hiperblog”. A participação foi em massa, e os comentários postados nos
blogs gerou uma competição saudável, uma vez que tal disputa foi somente para
complementar detalhes que uns percebiam nos blogs dos outros.

Figura 1 – Blog de alunos do Roberto Simonsen

Figura 2 – Blog dos alunos do Gonçalo Rollemberg Leite

Portais de informação, portais de conhecimento ou simplesmente portais, A ideia de
um portal é de ajudar leitores e ou editores a navegar na Web através de áreas temáticas,
páginas semelhantes fazendo convergir usuários comuns.
Em nosso contexto, os portais são sugeridos aos nossos alunos como ponto de partida
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e principalmente como uma espécie de âncora, um referencial para que eles não percam o fico
de seus trabalhos. Podemos citar alguns portais que são de uso contínuo dos nossos alunos,
como o portal do professor – MEC que abrange todas as áreas da educação, o portal só
matemática que é específico de nossa disciplina, o portal do Google que é bastante popular,
enfim nossos alunos utilizaram esses e outros portais como subsidio as pesquisa, perguntas e
respostas sobre os temas debatidos em sala de aula.
WIKIS – GROUPS E WEBQUESTS
A definição mais simples passada aos alunos quando é escolhida essa ferramenta é
que wiki são páginas comunitárias na internet que podem ser alteradas ou até mesmo criadas
por todos os usuários que têm direitos de acesso, Lévy (2007) reforça e fortalece sua acepção
sobre a inteligência coletiva: a maior riqueza da humanidade e fonte do desenvolvimento
humano. O conceito de inteligência coletiva é uma das principais e mais disseminadas
contribuições conceituais da cibercultura realizada por este pensador francês.
Apresentamos a Wikipédia aos nossos alunos e pedimos que eles ficassem navegando
nesse wiki, após algum tempo eles perceberam a sua magnitude de sua dimensão, logo
entenderam porque ela é considerada um dos wiki mais famosas do mundo e nesse momento
reforçamos o contexto ético no tocante a colaboração, e responsabilidade, então sugerimos a
criação do nosso wiki. A aceitação foi imediata e para isso utilizamos os grupos
“Googlegroups, Yahoogroups” para aumentar o contato e conhecer melhor uns aos outros,
criarem debates em fóruns, criar páginas, trocar informações, compartilhar arquivos dentre
outras funcionalidades, esse recurso trouxe muito mais interação, pois até o presente momento
nossos contatos digitais davam-se apenas por e-mail e até então tinha sido um grande avanço
em nossa comunicação.
Os grupos foram formados por série onde todos foram gerenciadores postando suas
dúvidas, compartilhando informações, arquivos e debatendo on-line, customizando ainda
mais, eles agregaram o MSN (mensagens instantâneas) como chat, recurso de voz via
protocolo de internet (voip), imagens e vídeo, “bate papo” em prol de nossa causa. On-line
seja nos fóruns ou e salas de bate papo muitos alunos ficam mais descontraídos e desinibidos,
tornando-os mais questionadores, “os fantasmas do medo e da vergonha de perguntar já não
assombra mais” e praticamente desaparecem também em sala de aula, estas ferramentas
tornaram os alunos mais autônomos na construção do seu conhecimento, eles exploraram,

6

discutiram em fim, participaram muito mais e de maneira colaborativa e como eles mesmos
citaram “um por todos e todos por um”. Alguns chegaram a desviar dos seus objetivos e,
nesses momentos como mediadores interferimos trazendo-os de volta ao foco das discussões
com novas provocações.
O aprendizado deve ser visto como um processo permanente de desenvolvimento de
esquemas mentais (PIAGET, 1995). O professor tem papel importante nesse processo uma
vez que o fazer docente visa atuar no ciclo desequilíbrio-equilibração das estruturas
cognitivas dos alunos por meio dos conteúdos escolares. Cabe a ele mobilizar inúmeras
estratégias pedagógicas para desempenhar sua prática docente e associá-las aos recursos
disponíveis.
Os groups foram criados no início do ano letivo e foram utilizados constantemente até
o final como complemento das discussões e debates presenciais. Ao postarmos conteúdos,
temas ou tópicos nos fóruns dos groups, os alunos acessam e navegaram pela web buscando
uma série de dados e informações associadas aos assuntos postados, e posteriormente
debatidos em sala. Essas aulas foram enriquecidas e bastante promissoras, devido à
quantidade materiais levados e debates efetuados. E, sem sombra de dúvidas nos professores
tivemos que investigar também para não ficássemos a margem desse processo. O que nos
remete a Schneider (2002) “...Os alunos gostam de interatividade e a interação mantém a sua
atenção. Por exemplo, documentos multimídia com hiperlinks para conhecimentos adicionais
tornam estimulante o aprendizado, pois provocam a curiosidade e levam o aluno a
questionar”.

Figura 03 – Groups
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O webQuest foi outro wiki que teve uma preferência fora do comum, segundo O
aprendizado deve ser visto como um processo permanente de desenvolvimento de esquemas
mentais. A partir de uma abordagem problematizadora, o modelo webquest pode reduzir a
probabilidade de desvios de rota nos hiperlabirintos da internet. Uma atividade bem orientada
promove ganhos cognitivos significativos, pois envolve os alunos em um processo de busca,
investigação, formulação de hipóteses e solução de problemas. Enfim, instiga-os a serem
sujeitos ativos do processo de construção do próprio conhecimento. (Coelho, 2008)
Segundo Dodge (1995), WebQuest é uma metodologia de ensino que visa a promover
o bom uso da internet entre alunos com mais de oito anos. E foi pensada para possibilitar o
melhor aproveitamento possível do tempo deles. A idéia é que os alunos não percam horas e
horas procurando por informações, mas que façam uso delas da mesma maneira que terão que
fazer mais tarde, como cidadãos e profissionais. A WebQuest visa a desenvolver nos alunos a
habilidade de, com ajuda da internet, pensar com refinamento.
Essa metodologia de pesquisa orientada da web, em que quase todos os recursos
utilizados são provenientes da mesma proporciona ao aluno certo conforto no sentido da
navegação, apresentamos aos alunos tarefas para a abordagem de frações, navegamos por
todo o citado webquest, traçamos todas as diretrizes e estipulamos um prazo para a
apresentação das atividades, conclusões, eventuais definições e descobertas, naturalmente,
eles deram início aos debates inicialmente de forma presencial e posteriormente on-line,
pudemos acompanha a motivação e a disputa da elaboração do melhor relatório e
apresentação, alguns grupos fizeram seus relatos e apresentações em um webquest criado por
eles próprios, e outros não porem todos alcançaram o objetivo da atividade que era conceituar
e contextualizar frações em suas mais variadas formas.
É neste contexto que se entende a rica oferta de possibilidades do uso educacional das
tecnologias digitais baseada em uma metodologia problematizadora: a partir de uma situaçãoproblema capaz de provocar um desequilíbrio cognitivo no estudante, o professor incentiva,
orienta e acompanha o processo de aprendizagem. Entretanto, para que isso ocorra, torna-se
imprescindível que o professor estabeleça os objetivos da unidade didática a ser trabalhada de
forma clara, eleja a abordagem adequada e selecione os recursos apropriados. De forma
diversa, a utilização dos recursos digitais em nada contribui para a aprendizagem (Coelho,
2008).
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Figura 4 – Webquest de alunos do Gonçalo Rollemberg Leite

Fotologs e flogs como ferramenta da internet 2.0 possibilitou o registro de todas as
atividades desenvolvidas dentro e fora das escolas. Utilizamos fotos se tornasse objeto
auxiliar para o aprendizado, e pudesse auxiliar alguém em seus estudos, mas várias são as
aplicações dessas ferramentas, o aluno cria o seu fotolog ou flog “blog de imagens” e a partir
das imagens podemos instituir definições ou até mesmo desenvolver atividades, nas
atividades práticas de construção do teodolito, alem de verificar as medidas na prática, o
alunos registraram todo o desenvolver da atividade e postaram essas imagens em álbuns
virtuais, algumas dessas imagens foram utilizadas quando trabalhamos semelhança e
congruência de figuras e triângulos, na construção de maquetes os fotolog foram utilizados
como referência e obtenção de escalas sem mencionar a empolgação dos alunos na hora de
registra os eventos e acontecimentos em suas atividades de Matemática.
Os vídeos foram utilizados de maneiras diferenciadas na construção do conhecimento
matemático, em polinômio, os alunos utilizando ferramentas de busca e pesquisa encontraram
vídeos com o referido tema, daí então assistiam fazendo suas análise e reflexões, em sala de
aula, faziam a exposição do material encontrado por eles e

defendiam sua visão e

entendimento, enquanto os demais colegas faziam perguntas, questionamentos e colocação a
respeito da apresentação desses vídeos, esses
promoveram o aprendizado do conteúdo.

posicionamento e demais discussões
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Figura 05 – Apresentação e debate sobre vídeo de polinômios

Outra abordagem que proporcionou um novo estudo foi a criação de vídeo aulas
desenvolvidas integralmente pelos alunos, diante de um determinado assunto, eles criaram o
roteiro, fizeram a dramatização, editaram e desenvolveram os vídeos que explicavam assuntos
dos conteúdos de matemática.
As apresentações desses vídeos a comunidade escola e família foram indispensáveis,
bem como a explanação dos grupos sobre seus trabalhos, propiciando observações e
descobertas. Ao final de cada apresentação, em conjunto com os demais alunos, algumas
indagações provocaram os debate e a sedimentação do conhecimento.

Figura 06 – Vídeo aulas criadas e desenvolvidas pelos alunos

Em sistema de coordenadas cartesianas, utilizamos as ferramentas de mapas
“googlemaps e yahoomaps” para contextualizar melhor o conteúdo buscamos trabalhar com
mapas de locais já conhecido por eles uma vez que parte de nossa cidade possui a forma
quadriculada, nossos alunos perceberam que o indicador do mapa “símbolo indicado pela
letra A no balão abobora” indicava a posição de um determinado local, favoreceu a
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compreensão das coordenadas cartesianas, perceberam também os conceitos básicos da
geometria Taxi “onde nem sempre a menor distância entre dois pontos é uma linha reta”,
dessa forma eles aprenderam o conteúdo utilizando uma nova “roupagem”.

Figura 07 – Modelo de plano cartesiano desenvolvido pelos alunos

Nesse momento diante de tanta inovação nas abordagens metodológicas no ensino de
Matemática, resolvemos criar um “spaces” como sendo o nosso portal, nossa rede social e
nela foram criadas seções como literaturas (onde foram postados e-books), material de apoio
(onde foram postados lista de atividades e apostilas) para os alunos, desenvolveram também
uma galeria para expor fotos dos eventos e amigos onde foram listados e-mail e “msn” de
todos os alunos, para manter otimizar os contato melhorando a interação e consequentemente
o desenvolvimento dos materiais, sanando eventuais dúvidas. Caracteriza a aprendizagem
construcionista como um processo centrado no aluno, a qual pode ser favorecida em
atividades com projetos (construção de páginas Web ou de maquetes, por exemplo), desde
que o estudante esteja realmente envolvido nessa atividade. (Maltempi, 2004).
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Figura 08 – O nosso portal de relacionamento

SANCIONANDO A WEB 2.0
As experiências vivenciadas durante esse processo de formação nos levaram a
acreditar que os recursos disponibilizados pela web 2.0 quando utilizados para desenvolver
corretamente o ambiente de aprendizagem fazendo do aluno o sujeito ativo dessa ação.
Essa

metodologia

suprimiu

dificuldades

anteriores,

assuntos

que

levaram

aproximadamente quinze dias para serem explicados (na maneira tradicional), não mais
ultrapassaram mais que uma semana. Segundo colocações deles mesmos
“as aulas ficaram legais”, “as aulas deixaram de ser enfadonhas”, “... vê só,

agora tô mandando ver em matemática e também tô experimentando em
outras disciplinas”, “é assim tá massa eu quem dou a aula, já chego na
escola sabendo o que o prof. vai comentar!”, “... é mais toda aula quando tá
tudo pronto o professor inventa mais alguma coisa”, “... eu que ensino os
assuntos pra galera e os exercícios também.”

É percebida a ansiedade paras aulas seguintes, observamos a mudança de posturas
alunos que antes eram indiferentes, tornam-se completamente ativos, estimulados e sensíveis
mostram-se de fato outras pessoas, percebemos que os conteúdos foram assimilados, fato
verificado através de questionamentos ocasionais geraram euforia e todos quiseram responder.
Essas observações apoiadas pelas citações nos parágrafos anteriores, realmente sancionam as
ferramentas da web 2.0 como um forte aliado da educação.
Essa experiência ratifica a Educação a Distância (EaD) apesar dos diferentes
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ambientes EaD já existentes, esse experimento utiliza recursos disponíveis na web sem que
haja investimentos quaisquer estando sempre ao alcance de qualquer profissional que tenha o
interesse em promover um aprendizado significativo.
PERSPECTIVAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Expectativas mostram que a Web 3.0 incorporaria a recursos de inteligência
artificial, tornando as ferramentas ainda mais inteligentes e facilitando a organização e busca
de informações. Valente e Mattar (2007). Em uma das escolas esse trabalho tornou-se projeto
piloto de uma nova abordagem, só que está de modo interdisciplinar denominada projeto 3D.
Com isso as possibilidades de customização dessas abordagens são cada vez mais necessárias,
notamos que o mundo digital envolve cada vez mais o aluno, envolve e liberta o indivíduo
fatos nitidamente observados nos ambiente 3D como second life dentre outros.
Utilizando esses recursos em educação, proporcionaremos o prazer em participar do
processo ensino aprendizagem, possibilitando que o aluno sempre esteja evoluindo e nos
surpreendendo com sua dedicação, participação e interesse. Assim, existem muitas outras
abordagens para ousarmos ainda mais em prol da educação.
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