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Apresentação

Caros colegas,

Este material é decorrente de uma pesquisa de Mestrado em Formação Científica
Educacional Tecnológica, que ocorreu durante os anos de 2020 e 2021, a partir de
um mapeamento sistemático realizado, inicialmente, com a Plataforma Sucupira e, por
subsequente, nos repositórios de programas de pósgraduação. Este estudo buscou
levantar dados acerca das pesquisas de mestrado profissional realizadas no Brasil
entre 2015 e 2020, que tratavam do uso de tecnologias digitais (TD) no ensino de
matemática, com o intuito de conhecer seus produtos educacionais. Ao fim da
categorização e análise dos dados recolhidos, desenvolveuse um site que aporta
todas as dissertações e produtos mapeados, organizados segundo às categorizações
utilizadas. O site, com endereço eletrônico cadeoproduto.com, foi criado com o
objetivo de evidenciar os trabalhos da área pesquisada de forma setorizada, a fim de
fazêlo uma plataforma de fácil acesso para professores que queiram consultar
modelos de atividades, diferentes aproximações com conteúdos e diversas formas de
utilização de TD. Neste trabalho, portanto, são apresentadas as funcionalidades do
site e explorada sua organização. Esperase que este produto contribua à prática
docente e seja um aliado do professor ao desenvolver novas aulas com diferentes
usos de TD.

Abraços
Prof.ª Stephanie Johansen Longo Basso
Prof. Dr. Marcelo Souza Motta
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Cadê o Produto

Link de Acesso ao produto educacional: https://www.cadeoproduto.com/

O site desenvolvido tem o intuito de apresentar os produtos educacionais
decorrentes da pesquisa de mestrado realizada. Antes de iniciar a programação e
design do site, optouse por criar uma logo que serviria de paleta de cores e de ponto
inicial para o desdobramento do site. Essa logo está apresentada na Figura 1
Figura 1  Logo criada para o site Cadê o Produto

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Depois de criada a logo e programado o site, apresentase a interface inicial do
cadeoproduto.com na Figura 2.
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Figura 2  Interface inicial do site

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Optouse por desenvolver um menu com as seguintes páginas: Início, na qual
está brevemente apresentada a motivação para a existência do site; Sobre, na qual
consta um mini biografia dos desenvolvedores do site; Descrição das Pesquisas
Mapeadas, na qual constam as dissertações mapeadas na pesquisa; Busca por
Produtos Educacionais, onde estão alocados os produtos referentes às dissertações
pesquisadas; e Contato, para o caso de dúvidas ou sugestões, como exposto na
Figura 3.
Figura 3  Menu do site criado

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Em Início, está disposta uma breve explicação da motivação para a criação do
site, além de informações referentes à dissertação da qual se originou o produto. Há,
ainda, um breve relato sobre os programas de mestrado profissional, foco das análises
da dissertação, e suas portarias mais importantes, a que regulamentou o mestrado
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profissional e a que regulamentou o produto educacional como criação necessária
para obtenção do título de mestre profissional, como exibido na Figura 4 e na Figura
5.
Figura 4  Página Início

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Figura 5  Continuação da Página inicial

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).
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Há, também, uma página contendo uma mini biografia dos autores deste
produto educacional, a fim de apresentálos aos futuros leitores e utilizadores do site,
na aba Sobre, como exposto na Figura 6.
Figura 6  Página Sobre

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

No fim do menu, a aba Contato oferece uma caixa para que o usuário preencha
seu nome, email, assunto e deixe sua mensagem no caso de dúvidas ou sugestões,
conforme evidencia a Figura 7.
Figura 7  Contato

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Em seguida, são apresentadas as páginas dos menus de descrição das
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pesquisas mapeadas e busca por produtos educacionais.

Páginas de descrição
Durante o desenvolvimento do produto educacional, optouse por apresentar,
em um ambiente, dissertações e produtos educacionais advindos do mapeamento
sistemático. Ao organizálos, decidiuse criar duas páginas distintas, uma para alocar
a dissertações e suas informações e, outra, para os produtos educacionais
desenvolvidos. Ambas as páginas são apresentadas a seguir.
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Descrição das pesquisas mapeadas
Em Descrição Das Pesquisas Mapeadas, estão apresentados os textos de
dissertação identificados durante o mapeamento. As pesquisas estão divididas entre
as regiões brasileiras, em subpáginas distintas, e podem ser acessadas ao clicar no
menu, que retorna uma lista das regiões, como exposto Figura 8.
Figura 8  Página de Descrição das Pesquisas Mapeadas

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Ainda, ao passar o cursor do mouse sobre o menu Descrição das Pesquisas
Mapeadas há, também, uma lista de regiões as quais, se clicadas, redirecionam para
a página de interesse, como ilustrado na Figura 9.
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Figura 9  Descrição das Pesquisas Mapeadas 2

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Ao clicar em alguma das regiões, surge uma lista com o nome dos estados da
região escolhida, seguido pelo nome do programa de pósgraduação, no qual foi
realizada a pesquisa e, por conseguinte, um breve fichamento com o título da
dissertação, o nome do autor, ano de publicação, orientador e palavraschave. Os
endereços eletrônicos para acessar as dissertações estão em seus títulos.
Ao clicar sobre o título, o usuário é redirecionado para a página do texto da
dissertação ou para o repositório da universidade, na qual constam os dados da
dissertação e o texto disponível para download. A Figura 10 mostra um exemplo da
lista aberta ao buscar dissertações na Região Sul.
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Figura 10  Lista Região Sul

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

A mesma lista aparece para as outras quatro regiões brasileiras, com os
mesmos dados disponibilizados, seguindo essa mesma ordem: Região; Estado; nome
dos programas mapeados naquele estado; e, abaixo de cada programa, uma lista das
dissertações ali encontradas contemplando título, autor, ano, orientador e palavras
chave. Todos os títulos carregam os links para as dissertações ao clicar sobre esses.
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Busca por produtos educacionais
Na aba Busca por Produtos Educacionais, estão dispostos os produtos das
dissertações pesquisadas, bem como seus links para acesso. Nessa aba, optouse
por apresentar, em subpáginas, cada uma das categorizações feitas na pesquisa:
Conteúdos Escolares; Tecnologias Digitais; Anos Escolares; Metodologia; e Formato
do Produto Educacional.
Ao clicar no menu, esse redireciona o usuário a uma lista com as categorias
elencadas, conforme exposto na Figura 11.
Figura 11  Busca por Produtos Educacionais

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Outra opção é mover o cursor do mouse sobre o menu, o que também abrirá
uma lista com as categorias que redirecionará para cada uma das subpáginas,
conforme demonstra a Figura 12.
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Figura 12  Busca por Produtos Educaionais 2

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Com o intuito de deixar o layout do site mais intuitivo e com uma busca mais
nítida, todos os produtos educacionais aparecem em cada uma dessas subpáginas
dentro de suas subcategorias. No caso de Conteúdos Escolares, há, por exemplo,
geometria, funções, operações, frações, entre outros elementos categorizados
anteriormente.
Em cada uma dessas subcategorias, estão apresentados os autores que
desenvolveram um produto na área, o ano de publicação do produto e o nome dado
ao modelo criado, conforme ilustra a Figura 13. Ao passar o cursor do mouse sobre o
título do produto, podese verificar a possibilidade de clicar para que o usuário seja
redirecionado para a página com o arquivo de texto do produto, ou site desenvolvido
como produto, ou qualquer que seja a proposta do autor.
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Figura 13  Busca por Pordutos Educacionais Conteúdos Escolares

Fonte: Elaborada pelos autores (2021).

Todos os produtos aparecem em todas as subpáginas da busca por produtos
educacionais pois, no geral, todos apresentam o uso de uma TD, um conteúdo
escolar, uma metodologia de ensino ou uma aplicação, o ano escolar em que o
produto foi desenvolvido ou aplicado e o formato de produto.
Dessa forma, usase, como exemplo, o trabalho de Elias (2019) com título
“Possibilidades de utilização de smartphones em sala de aula: construindo aplicativos
investigativos para o trabalho com equações do 2º grau”. Esse aparece na aba de
Conteúdos Escolares, inserido na categoria “Função”, por se tratar de um trabalho que
utiliza, como pano de fundo, as funções de segundo grau.
Na aba Tecnologias Digitais, o trabalho supracitado aparece em “Dispositivos
móveis” por utilizar, no smartphone, o software App Inventor. Já na aba Anos
Escolares, consta no “9º ano do Ensino Fundamental. Em Metodologia, apontase a
“Aprendizagem Significativa” e, por fim, indica, na aba Formato do Produto
Educacional, que o modelo criado foi um “Aplicativo”.
Assim, usuários que estejam buscando um produto educacional para
determinado conteúdo, ou estejam procurando diferentes atividades com um ano
escolar específico, podem encontrar essas informações de maneira mais simples, do
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que com uma só lista constando apenas o nome do produto educacional ou
apresentando apenas a dissertação.

17

Algumas considerações

Compreendese que é necessário que se busque novas metodologias que
agreguem o uso de TD no ensino, bem como a constante utilização dos recursos de
TD no meio escolar. Com esse objetivo, o produto educacional foi construído para que
professores possam encontrar, em um só ambiente, diversas metodologias que são
agregadas à TD, diferentes usos para a TD no ensino, e diversos produtos já criados
que podem ser usados e reutilizados nos mais profusos ambientes de sala, tudo isso
de maneira mais rápida e simples.
Muitas vezes, professores sentemse acuados pela TD por não a conhecerem
ou por não terem grande domínio daquilo, que sabem, que seus alunos têm. Por conta
disso, por vezes, optam por não utilizar TD alguma. Ao acessar um site, que aporta
produtos educacionais, que ocasionalmente já foram aplicados em outros ambientes,
o educador pode compreender um pouco das possíveis interações, bem como
entender a funcionalidade das mais diversas ferramentas.
Ainda, é possível a partir deste produto educacional, construir aulas novas,
utilizar diferentes metodologias, criar situações desafiantes e que atraiam a atenção
dos alunos, coisas que exigem certa criatividade, a qual nem sempre ocorre ao
professor. Dessa forma, trazer um site com diferentes metodologias, conteúdos
estudados, TD e situações propostas pode se caracterizar como um material de apoio
para equipes pedagógicas que buscam novas formas de ensinar.
Além disso, a utilização de um site foi escolhida por ser uma forma de TD que
fica disponível na web e pode ser acessado pelos mais diversos públicos em qualquer
lugar. O uso de recursos digitais online permite que a informação chegue a mais
regiões e atinja um número maior de pessoas.
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