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INTRODUÇÃO 

Educar é uma tarefa cada vez mais complexa, pois a sociedade está constantemente 

evoluindo com a presença de recursos tecnológicos digitais em seus diversos meios, e a 

inserção destas em sala de aula se faz gradualmente necessária. Atualmente, estão sendo 

propostas mudanças em práticas pedagógicas para o ensino escolarizado, nas quais o 

aluno seja ativo em sua aprendizagem, o que conduz o professor a abandonar a postura 

de mero transmissor de conhecimentos para assumir a postura de mediador no processo 

de aprendizagem. Desse modo, objetiva-se, com o presente trabalho, apresentar uma 

pesquisa que está sendo desenvolvida no projeto de pesquisa da UPF “Uso das 

Tecnologias da Informação e de Comunicação (TIC) e implicações no processo de ensino 

e aprendizagem de matemática”, a qual envolve o uso da tecnologia de ensino orientada 

WebQuest, tendo em vista propiciar o ensino do conceito de matrizes, de operações e de 

possíveis aplicações práticas. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os usos das tecnologias 

digitais na educação. Verificou-se que muitos autores indicam que estamos vivendo em 

uma nova era tecnológica, onde as rápidas mudanças na comunicação e informação, que 

circundam em nossas vidas, alteram nossas formas de viver e de aprender. Conforme 

Kenski (2003), a aprendizagem na sociedade é mediada pelas tecnologias disponíveis, e 

estas, na atualidade, trazem novas formas, caminhos e metodologias de ensino. Porém, a 

inserção das tecnologias digitais traz grandes desafios para os professores, pois, segundo 

Prensky (2001) há duas gerações envolvidas neste processo: os nativos digitais, os quais 

já nasceram inseridos na cultura digital, e trazem a necessidade de diferentes 

possibilidades de aprendizagem, e os imigrantes digitais, que tiveram que aprender e 

adaptar-se com essas tecnologias. Assim, as TICs têm sido utilizadas como meios que 

permitem desenvolver metodologias educacionais com ênfase na aprendizagem ativa, na 

realização de tarefas, como resolver problemas ou desenvolver projetos. Dentre os 
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recursos tecnológicos digitais disponíveis, para o planejamento das aulas, verificou-se 

que o recurso tecnológico da WebQuest, pode ser uma estratégia interessante para a 

propiciar a aprendizagem em sala de aula. A WebQuest trata-se de uma alternativa 

pedagógica que permite explorar diversas estratégias de ensino e de aprendizagem na área 

da matemática. Além disso, possibilita ao estudante assumir um papel ativo na sua 

aprendizagem e ao professor o papel de mediador nesse processo. A WebQuest foi 

desenvolvida por Dodge (1995) e se trata de uma investigação orientada, proposta ao 

estudante em sala de aula. É disponibilizada aos estudantes por meio de um site da World 

Wide Web (WWW), na qual algumas, ou todas, as informações com as quais os estudantes 

interatuam são originadas de recursos disponíveis na própria WWW. A estrutura da 

WebQuest deve ser elaborada e organizada em seis partes: introdução, tarefa, processos, 

recursos, avaliação e conclusão. Assim, para darmos início à criação da WebQuest sobre 

matrizes, foi iniciado o processo de pesquisa sobre materiais disponíveis na WWW, tais 

como sites ou vídeos que tratam sobre os conceitos envolvidos, sobre operações com e 

entre matrizes e também sobre possíveis aplicações. Em seguida, foi criado o site no 

sites.google.com e, atualmente, estão sendo desenvolvidas as seis partes que devem 

compor a WebQuest. Esse processo é demorado, pois os materiais (a serem acessados 

pelos estudantes) devem ser selecionados previamente pelo professor de modo a despertar 

os interesses e também possibilitar a aprendizagem de modo autônomo. Após sua 

finalização, pretende-se aplicar à estudantes do ensino básico e do ensino superior, de 

modo a propiciar, por meio do uso desse recurso tecnológico digital, que os estudantes 

possam atuar ativamente em suas aprendizagens, e que o professor possa colaborar como 

um mediador do processo.   

 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS 

Até o momento, percebeu-se que o uso das tecnologias digitais em sala de aula favorece 

o ensino por ser um meio de aprendizagem familiar ao estudante. Além disso, que a 

WebQuest, por suas características, pode favorecer o ensino de matrizes, pois permite 

explorar diversas estratégias de ensino, propicia o desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes e estimula a participação ativa na aprendizagem. 
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