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A humanidade está em constante transformação, os processos de mudança fazem parte de nossas vidas, todavia
algumas vezes torna-se perceptível apenas quando observamos estar diferentes, ou seja quando ocorre o
estranhamento. A internet adentrou paulatinamente em nossas vidas, assim como todos os recursos midiáticos que a
precederam e evoluíram/evoluem junto com ela. Hoje é difícil imaginar nossas vidas sem a internet, que moldou nossa
cultura. Mediante a importância de inserir a internet e seus mais variados recursos, numa aula de Didática da
Matemática 2, buscou-se introduzir noção básica de matemática financeira utilizando como recurso o Facebook, e-mail,
planilha de Excel, Skype e um site de Matemática. Aqui apresentamos o passo a passo dessa aula atividade, como uma
sugestão metodológica de ensino.

 

Introdução

Desde a criação do alfabeto, em 700 a.C, na Grécia, a humanidade passou por mudanças significativas em meio a
estas temos que o “surgimento do novo sistema eletrônico de comunicação está mudando e continua mudando nossa
cultura.” (CASTELLS, 2000, p. 414), pois são os meios de comunicação que molda a cultura. Um sujeito afetando e
sendo afetado por outro, através de um artefato. Como no caso do surgimento da televisão, que modelou a linguagem
de comunicação. A denominada grande mídia (CASTELLS, 2000) diferenciava das demais pelos seus estímulos
sensoriais da realidade, fácil comunicabilidade e não requeria muito esforço psicológico. Esta grande mídia influenciou o
comportamento social.
Todavia, embora “houvesse a diversidade de matéria-prima apresentada em diversos canais, ainda se tinha uma
comunicação de mão única, não de interação [...]. A televisão precisou do computador para se libertar da tela.” (idem, p.
427). Os dois primeiros experimentos foi o MINITEL francês e a ARPANET norte-americana que a princípio fora utilizada
como estratégia militar, tornando-se predecessora da Internet.
“A internet é a espinha dorsal da comunicação global mediada por computadores” (idem, p. 431). Ela mudou
definitivamente a estrutura dos veículos de comunicação, pois permitia ao usuário trocar informações entre si, utilizando
todos os tipos de mensagens (textual, visual e auditiva) sem um controlador. Com isso, vamos percebendo que a noção
de espaço virtual, ciberespaço, vai se inserindo em nosso cotidiano nos tornando cada vez mais dependentes, “as
conexões ao espaço virtual se multiplicam até tornarem-se ubíquas e portáteis, a experiência da diversidade aumenta
em todo lugar.” (LEVY, 2010, p. 207) Com isto surge uma pergunta inquietante: Como se poderia inserir esta realidade
on-line nas salas de aula? Não apenas como forma de passar os assuntos, mas também como uma maneira reflexiva,
por ser esta uma fonte modificadora da identidade.
Hoje temos uma diversidade de Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), para esclarecer o que seriam esses
ambientes, podemos dizer que se trata de um espaço de significação onde seres humanos interagem, potencializando a
construção de conhecimentos, ocorrendo aprendizagem. Com isso, temos que a evolução crescente das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), que se refere
 
à conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na Internet e
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mais particularmente na Worl Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão. Quando estas tecnologias são usadas
para fins educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de
aprendizagem, podemos considerar as TIC como um subdomínio da Tecnologia Educativa. (MIRANDA, 2007, p. 43)
 
A Tecnologia Educativa (TE) trata-se da utilização/aplicação de recursos técnicos, como os computadores e a internet,
visando melhorar a aprendizagem. (MIRANDA, 2007). Devido a essa mudança comportamental e esses novos espaços
de aprendizagem, têm ocorrido transformações significativas no âmbito educacional, que cada vez mais vem exigindo
um novo formato de produção de conhecimentos. Com isso,
necessidade de (re)pensar a educação, passando pelas formas de produzir, adquirir, transmitir e estocar o
conhecimento, em que a formação se torne preponderante. Nessa formação deve ser incentivado o pensar e ativada a
capacidade crítica, os quais, garantindo a produção do conhecimento, reafirmem as noções de ética e de solidariedade.
(OLIVEIRA, 2003, p. 33)
 
Devido a tantas mudanças ocorrendo e outras vindouras devido a esta nova sociedade em rede, ao utilizar a internet
temos a ampliação do espaço educacional (KENSKI, 2003), implicando em um olhar diferenciado, por parte do
professor, além de reflexão sobre sua prática pedagógica, ocasionando uma releitura desta. Somos apresentados a
uma nova realidade causada pela rede, em que um dos pontos essenciais é a dissolução do tempo, que possui sua
sequência de eventos desordenados. Assim as “funções e indivíduos selecionados transcendem o tempo” (CASTELLS,
200, p. 559) e o espaço geométrico, ou seja, pessoas trabalham ou estudam em casa, não havendo a necessidade do
deslocamento, nem tem um tempo fixo para fazer suas atividades.
Além disso, em relação à Matemática temos que tanto o uso da internet quanto dos softwares educativos
têm a capacidade de realçar o componente visual da matemática atribuindo um papel importante à visualização na
educação matemática, pois ela alcança uma nova dimensão se for considerado o ambiente de aprendizagem com
computadores como um particular coletivo pensante (LÉVY, 1993), onde professores, alunos, mídia e conteúdos
matemáticos residem juntos e, mais que isso, pensam juntos. (BORBA, 2010, p. 3)
 
O uso desses instrumentos ocasionam possibilidades de experimentar e investigar, fazendo os alunos coparticipes das
atividades elaborada pelo professor, que as cria na intenção de instiga-los a buscar o aprendizado, em vez de
apresentar maneiras mecânicas de resolução. A curiosidade e o desejo neste momento estimulam a aprendizagem,
possibilitando a “criação de conjecturas, a descoberta de resultados matemáticos desconhecidos, a possibilidade de
testar modos alternativos de coletar resultados e a chance de proporcionar novos experimentos.” (BORBA, 2010, p. 4)
Esses são aspectos importantes para uma aprendizagem significativa, consequentemente a construção de um Campo
Conceitual (VERGNAUD, 2000) dos conteúdos explorados.
Para Vergnaud (2000), são as situações que dão sentido ao conceito. Tais situações podem ser chamadas de
problemas, desafios, atividades diversas, em que para resolvê-las, o aluno constrói invariantes operatórios que dão
significado ao conceito. “Os conceitos devem ser explorados por meio de situações-problema que despertem a
curiosidade do aluno, que tenham significado para o aluno, que permitam ao aluno associar conceitos a sua realidade,
percebendo a aplicabilidade do conceito.” (SILVA, 2002, p. 28). Vergnaud (2000) também lembra que “Um conceito não
assume sua significação em uma só classe de situações, e uma situação não é analisada por meio de um conceito
único” (p. 25).
Ou seja, os conceitos que compõem um campo conceitual não são assimilados de forma sequencial, pois existem
diversas ligações, fazendo com que a junção das partes seja maior que o todo, devido a interação entre estes conceitos.
Logo os conceitos matemáticos devem estar sempre inter-relacionados com um conjunto de situações que permitam
variados tipos de raciocínio. Sendo o conceito (VERGNAUD, 2000) composto por um conjunto de três elementos:
Situações (S) – situações que dão sentido ao conceito;
Invariantes operatório (I) – conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre os quais repousa a
operacionalidade do conceito. Os invariantes podem ser implícito (propriedades e relações que o sujeito usa numa
estratégia de resolução de um problema) ou explícitos, quando estão ligados a uma concepção e expressos através de
representações simbólicas.
Representação simbólica (R) – é a forma como o indivíduo expõe seu pensamento (significante) e a simbologia ou
conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas, sentenças formais, etc.) que podem
ser usadas para indicar e representar esses invariantes e, consequentemente, representar as situações e os
procedimentos para lidar com elas.
Com isso, dizemos que a utilização das mídias é uma tendência metodológica que “pode possibilitar um envolvimento
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maior dos estudantes com o conteúdo e os levar a uma investigação de conceitos, que podem vir a obter um novo
sentido quando estudados de modo a enfatizar questões qualitativas de exploração.” (BORBA, 2010, p. 4). Seriam
outras situações (S) vivenciadas pelos alunos, acrescidas de mais uma representação (R), em meio aos invariantes
operatórios (I) estudados. Isto pode ocasionar a construção de conceito, por parte do aluno. É uma possibilidade em
meio a tantas outras.
 
Antes de apresentarmos o experimento feito em sala de aula, é importante frisarmos que esse ambiente virtual de
aprendizagem consideramos um dispositivo rizomático, pois além dele agenciar (convite à permanência) e possuir rotas
de fuga (possibilidades de sair), característica do dispositivo (DELEUZE, 1990), não existe início, mas sim uma
multiplicidade de caminhos a serem seguidos, bastando apenas clicar em um link sendo encaminhada a outra
homepage, pode considerar um rizoma (DELEUZE e GUATARRI, 2011), por possuir múltiplas entradas.
 
Sujeitos, objetivos e inspirações
 
Numa aula de “Didática da Matemática 2[i]”, em que fazíamos pesquisas, debates e montávamos planos de aula
voltados para modalidades e públicos, não explorados na disciplina anterior a esta, como Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial e Educação do Campo. Dentre tantos assuntos debatidos, foi refletido em como o
movimento em sala de aula está aquém das necessidades sociais. Em meio ao “hiperativismo social-virtual”[ii], o estar
desconectado à rede causa estranhamento e até crises de abstinências, principalmente em relação aos mais jovens. E
devido a não utilização dos smartphones em sala de aula, o dinamismo ocorrido fora da sala de aula, passa a andar em
câmera lenta.
Como acelerar/dinamizar o que ocorre durante uma aula de Matemática? Como seria uma aula de Matemática voltada
para o início do século XXI?
Após refletirmos um pouco, foi dado o desafio para eles, de não apenas montarem um plano de aula utilizando a WEB
como recurso, como também ministrarem essas aulas para nosso grupo, no laboratório de Matemática da universidade,
com a pretensão de no futuro utilizar essa experiência adaptada a uma sala de Educação Básica.
Dentre as quatro aulas apresentadas pelos grupos tiveram os seguintes conteúdos e recursos: Probabilidade (e-mail
enviando o endereço, Laifi[iii]), Funções polinomiais (Google Docs[iv] e e-mail com material em ppt), Geometria Plana
(Facebook, TESS 1.75[v]) e Matemática Financeira (Facebook, e-mail com informações e exercícios, portal Só
Matemática[vi], planilha Excel). Além dos meios apresentados, utilizamos o Skype, em que a professora da disciplina
mencionada vivenciou todo esse momento noutro lugar, tendo alguém para mediar à teleconferência.
 
Etapas metodológicas
 
Destes selecionamos a equipe que abordou a Matemática Financeira, em nível básico, para apresentarmos. O objetivo
foi o de introduzir uma noção básica de matemática financeira e para isto optaram por apresentar os conceitos de
Capital, Juros Simples e Compostos, Taxas de juros, acompanhado de suas fórmulas.
É importante mencionar que a atividade que se segue foi síncrona, ocorrendo no período da aula, seguida pela
professora virtualmente, em que no início da apresentação a equipe lhe enviava o plano de aula, fazendo-a acompanhar
o seu desenvolvimento através dele.
A atividade foi organizada em 11 etapas, que apresentaremos a seguir:
1º Abrir e-mail enviado para se cadastrar no portal “Só Matemática”.
Com o endereço de todos os participantes, pedidos no início da aula, a equipe enviou um e-mail com o link do portal,
assim como um convite para participarem do grupo do Facebook, criado por ela.
2º Participar do grupo fechado criado no Facebook, para continuar a aula, enviado via e-mail.
3º Ler os conceitos e as aplicações referente ao assunto trabalhado em sala
(http://www.somatematica.com.br/financeira.php).
Pelo Fórum do Facebook, foi nos pedido, que entrássemos no link, que nos conduzia a uma página específica do portal
“Só Matemática”, referente à Matemática financeira. E de acordo com o especificado no fórum, tínhamos que ler cada
uma das partes e após a finalização desta comentarmos o que havíamos lidos, para que a equipe pudesse acompanhar
nosso desenvolvimento.
4º Baixar a lista de exercício enviada por e-mail.
Abrimos uma lista do Word, contendo duas páginas, das quais nos foi pedido para resolver apenas a primeira página,
que se referia à Juros Simples.
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5º Responder aos exercícios de acordo com o pedido pela equipe.
As questões eram respondidas aleatoriamente. Quando alguma equipe respondia, as demais comentavam se havia
acertado ou não, assim como outra maneira de resolução. Os cálculos eram feitos no caderno, com o uso da
calculadora do celular ou do notebook.
6ºApresentar a resposta no Fórum do Facebook, assim como os procedimentos até sua resolução.
Esse momento foi bem dinâmico, pois como se buscava responder rapidamente as questões e ainda tinha que
comentar as apresentadas. E a cada instante em que a atenção era desviada do fórum, no seguinte se deparava com
diversos comentários, tendo que os ler antes de expor o seu, correndo o risco de alguém ter se antecipado ao que você
pretendia expor.
7º Comentar sobre a questão respondida (se estava correta, se fizeram de outra maneira).
Devido ao curto intervalo de tempo e como a equipe pretendia apresentar outro recurso, nem todas as questões foram
respondidas, ficando como atividade para serem desenvolvidas noutro momento.
8º Baixar o software livre “Planilha de Juros Compostos”.
Foi nos passada a seguinte informação via Fórum “Com essa planilha de juros compostos você só precisará substituir
os valores, para que o resultado apareça. Para isso só é preciso entender os conceitos.”
Ou seja, mesmo tendo a planilha, ao lermos os problemas era preciso fazer a adequação da taxa ou do tempo, assim
como alguns cálculos prévios relacionados às informações dadas no problema, antes de colocarmos os dados na
planilha. Para isso, foi utilizada a calculadora ou do notebook, ou do celular.
Tínhamos o problema, os recursos que nos possibilitava fazer os cálculos, cabendo aos participantes da atividade
mediar, interpretando o problema, refletindo sobre as etapas para a resolução deste, adaptando os dados fornecidos à
planilha do Excel, para assim obter o resultado deste.
9º Responder os outros exercícios da lista, indicado pela equipe, utilizando a planilha baixada.
Para resolver não bastava decorar a fórmula (tinha a planilha), em vez disso era preciso compreendê-la, não precisava
temer cometer erros de cálculos após jogar as informações na planilha, todavia era necessário criar estratégias para a
resolução deste. Podia dedicar mais tempo à compreensão do problema, assim como ao retrospecto, caso percebesse
que a resposta obtida não estivesse em harmonia com a lógica do problema.
10ºApresentar e comentar a resposta.
Infelizmente, poucas respostas foram apresentadas devido a escassez de tempo.
11ºAvaliar a atividade.
Neste momento houve um posicionamento geral das atividades apresentadas. Tanto a professora fez seus comentários
virtualmente, como os licenciandos se posicionaram quanto a utilização dos recursos.
 
Considerações Finais
É importante lembrar que mesmo não aplicarmos ainda em uma turma do ensino básico, esse experimento serviu de
impulsionador para o fazermos. Buscarmos através de essa atividade dinamizar a aula de matemática, inserindo
tecnologias utilizadas geralmente fora da sala de aula. Rompendo um pouco com o modelo descrito por Foucault (2011)
ao mencionar o dispositivo “sala de aula”, como uma prisão.
Foucault (2011) se remete à prisão, pois numa sala de aula, mesmo não sendo selas, se tem enfileiramentos. O
professor, na sala de aula, tem uma posição destacada, tanto fisicamente (geografia da sala) quanto subjetivamente,
pois pode vigiar o comportamento dos alunos, localizá-los, inibir alguma atitude, ao controlar a comunicação entre eles e
punir quando julgar necessário. Além disso, tem o controle das atividades, como em um presídio, mediante a
toques/sinetas que marca o momento de iniciar e finalizar cada atividade (variações de aulas e intervalos). Os alunos
seriam como um “corpo manipulado pela autoridade” (p. 149), sendo esta autoridade hierárquica.
Com esse tipo de atividade, a disposição em fileiras não seria considerada, pois se trabalharia em um ambiente virtual.
O professor continuaria observando o desenvolvimento de seus alunos, sem impor sua autoridade, seria um colaborador
da aprendizagem de seus alunos.
Criando com isso, de acordo com Brousseau (2007) uma situação a-didática, que são aquelas voltadas para o ambiente
de sala de aula, todavia sem a intervenção direta do professor, cabendo a ele criar um ambiente propício (um meio)
para que o aluno possa aprender.
Ao mencionarmos o dispositivo é por notarmos que uma “sala aula de Matemática, envolve muito mais movimentos do
que os atos de ensinar, professor, e o de aprender, aluno, estando esses personagens do sistema educativo envolto
num conjunto diversificado de linhas de forças, que estão constantemente os afetando.” (QUEIROZ, POSADA-BALVIN,
2014, p. 9). E linhas de força, tais como poder e resistência, assim como outras existentes em um dispositivo continuam
a existir, mesmo neste tipo de atividade por nós sugerida. Nosso intuito é fazer o tempo entre escola, professor e alunos
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convergirem, quebrando o estigma de que enquanto os alunos vivenciam o século XXI em seu boom tecnológico, causa
e consequência desta vida acelerada, alguns professores não conseguiram se desprender do século XX, encontram-se
ainda neste e a escola estruturalmente repete modelos advindos do século XIX.
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