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Resumo: A nossa proposta neste artigo é discutir a importância da integração de projetos, 
colaboração e internet. Fazemos isso a partir de estudos teóricos e desenvolvimento 
de projetos telecolaborativos em escolas da Rede Pública de Ensino. Os projetos 
temáticos permitem que os alunos vivenciem as questões associadas ao tema, 
podendo assim identificar problemas e refletir sobre  uma atuação no ambiente em que 
vivem. Na análise desses problemas, diversas disciplinas escolares podem ser 
articuladas de modo a contribuir para o planejamento de uma ação.  As possibilidades 
e limitações do desenvolvimento deste tipo de projeto são analisadas a partir de dados 
provenientes da implementação de dois projetos: sendo um sobre o tema “água” e o 
outro sobre “as olimpíadas”. Concluímos que as questões que merecem atenção ao se 
trabalhar com projetos telecolaborativos são as seguintes: participação dos alunos, 
envolvimento dos professores, o acesso e uso da Internet e os temas escolhidos. 

Palavras-chave: trabalho com projetos; Internet e Educação; Educação Matemática. 

1. INTRODUÇÃO 

A literatura educacional recomenda enfaticamente o trabalho com projetos, a 

aprendizagem colaborativa e a Internet na Educação Matemática. Neste artigo discutimos os 

projetos telecolaborativos, uma proposta que procura integrar esses três elementos, e as 

possibilidades que abrem para a Educação Matemática. Inicialmente tratamos de aspectos 

teóricos sobre trabalhos com projetos que servem de base para a análise e discussão de dois 

projetos desenvolvidos no contexto da Educação Matemática de escolas da rede pública. Nosso 

foco de interesse é analisar as possibilidades e limitações do engajamento dessas escolas em 

projetos telecolaborativos. 

2. TRABALHO COM PROJETOS 

Na abordagem usualmente presente na escola, os alunos têm pouca autonomia na 

construção do seu próprio conhecimento e são avaliados por repetir conhecimentos impostos por 

outros. Quando o aluno participa em projetos, ele deixa de ser receptivo e passa a ser ativo em 

seu próprio processo educacional. O trabalho com projetos o incentiva a ultrapassar os limites da 

                                                 
1Este artigo é produto da pesquisa vinculada ao Núcleo de Ensino da Unesp Rio Claro no ano de 2004 e intitulada: A Internet como 
suporte para projetos colaborativos em Matemática. 
2Professora do Departamento de Matemática, IGCE, UNESP, Rio Claro. Coordenadora do projeto junto ao núcleo de ensino de Rio 
Claro. 
3Aluno da Licenciatura em Matemática, IGCE, UNESP, Rio Claro. Bolsista PAE vinculado ao projeto do núcleo de ensino. 
4Aluno da Licenciatura em Matemática, IGCE, UNESP, Rio Claro. Bolsista do projeto do núcleo de ensino. 
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sala de aula, a partir de uma reflexão sobre problemas do seu dia-a-dia, e assim abre espaço para 

questionar a realidade social, cultural, política e econômica. 

O uso de projetos como atividade educativa permite que o educador e o educando 

sejam companheiros no processo de ensino e aprendizagem. Eles compartilham os objetivos e se 

tornam responsáveis pelo desenvolvimento do projeto. Paulo Abrantes (1995) considera a 

autenticidade fundamental para o trabalho com projetos, que assumem um “caráter genuíno para 

os alunos”, não se tratando de uma “reprodução de algo já feito por outros”. Skovsmose (2000) 

nos mostra que a característica principal do trabalho com projetos é a investigação e aponta os 

benefícios que ela pode trazer para a Educação Matemática, entre elas, “dar à Educação 

Matemática uma dimensão crítica” (p.66). 

Os projetos permitem que os alunos vivenciem as questões associadas ao tema, 

podendo assim identificar problemas e fazer uma reflexão que os estimulem e possibilitem 

atuarem no meio em que vivem. Na análise desses problemas, diversas disciplinas escolares 

podem ser articuladas de modo a contribuir para a reflexão. Essa interdisciplinaridade contribuirá 

para uma melhor atuação dos alunos no seu processo educacional. 

Com os projetos, a escola tem a oportunidade de atingir diretamente a comunidade 

externa, pois, geralmente, o seu tema é de interesse público. O conhecimento assim gerado pode 

ser utilizado para a solução de problemas da comunidade local. Com isso enfraquecemos a ênfase 

na construção de um conhecimento fragmentado em disciplinas.  

A escolha do tema é muito importante e, deve-se levar em conta qual é o objetivo do 

projeto: ensinar conteúdos através do tema, usar o conteúdo como ferramenta para se entender o 

tema, analisar o tema sem levar em conta os conteúdos, etc. O projeto quase sempre resulta em 

algum produto. O livro Projetos e Ambientes Inovadores (Almeida, J. A.; Fonseca Júnior, F. M., 

2000) lista algumas possibilidades de produtos: abaixo-assinados, gincanas, jornais escolares, 

sites, apresentações teatrais, gincanas temáticas, entre outros. 

3. PROJETOS TELECOLABORATIVOS 

Muitos projetos estão relacionados com a colaboração, um processo educativo onde 

estudantes trabalham juntos, em grupo, e ajudam uns aos outros para atingir um objetivo em 

comum. O professor deixa de ser uma autoridade para ser um orientador e desafiador do processo 

de aprendizagem. Logo, o centro das atividades educacionais passa a ser o aluno que assume 

uma postura investigativa.  

A organização em grupos faz com que os alunos desenvolvam sua capacidade de 

interação, de pensar criticamente, de comunicação, de defender idéias, de ponderar diferentes 
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opiniões e adquirir novas informações. Na interação desses grupos, surgem diversos assuntos 

relacionados ao projeto, e este passa a ser qualitativamente mais rico.  

Com o aprimoramento e facilidade de acesso à tecnologia da informação e 

comunicação, o processo de colaboração pode ser expandido. No livro Informática e Educação 

Matemática, os autores Borba & Penteado (2001) nos mostram como a Internet abre novas 

possibilidades de comunicação e interação. Uma delas é a colaboração de estudantes de diversos 

lugares num mesmo projeto. 

Grande parte das atuais propostas de projetos envolve o uso de um suporte 

computacional, principalmente a Internet, que tem conquistado uma grande importância na 

Educação. Quando um projeto utiliza um ambiente virtual para permitir a colaboração entre os 

participantes, ele é denominado projeto telecolaborativo. 

Na maioria dos projetos telecolaborativos, estudantes de várias escolas se 

encontram em um ambiente virtual, ou trocam correspondência através de e-mail. Conforme a 

proposta do projeto, eles utilizam diferentes ferramentas que o computador e a Internet 

disponibilizam, tais como: correspondência por e-mails, reuniões virtuais em salas de bate-papos, 

pesquisas com sites de busca, fóruns, murais, entre outros. O Teleduc5 é um exemplo de um 

ambiente virtual que integra correio eletrônico, sala de bate-papo, portifólios em que se podem 

armazenar arquivos e outras ferramentas. 

Existem alguns sites na Internet que divulgam e desenvolvem projetos 

telecolaborativos. Professores podem se inscrever para participar. Temos como exemplo, o grupo 

PATNET (http://www.patnet.com.br/teste/index.html).  

A pesquisa é uma etapa importante no trabalho com projetos. Ao usar a Internet 

para pesquisa, os alunos, individualmente ou em grupo, desenvolvem, ao longo do projeto, a 

capacidade de buscar, localizar, selecionar e recolher informações. Desenvolvem também a 

capacidade de organizar e comunicar essas informações. 

Sendo assim, a Internet proporciona a possibilidade de vários estudantes 

participarem num mesmo projeto mesmo sendo de escolas diferentes, de países diferentes, ou até 

de línguas diferentes. Vemos assim que a Internet pode ser usada como meio de aproximação, 

comunicação e pesquisa. Isso amplia a articulação entre os grupos e a necessidade de 

negociação. Além disso, um tema pode ser tratado sob diferentes perspectivas, inclusive culturais.  

No que segue, descrevemos nossa experiência com a implementação de projetos 

telecolaborativos em duas escolas da Rede Pública de ensino da região de Rio Claro. 

                                                 
5Um ambiente desenvolvido pelo NIED da UNICAMP [http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/] 
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4. IMPLEMENTAÇÃO 

4.1. Introdução 

Para se iniciar um projeto telecolaborativo temos que formar uma equipe que andará 

junta desde o planejamento teórico até a execução de sua fase final. 

4.2. A equipe  

Nossa equipe era formada por docentes de escolas públicas. Também faziam parte 

da equipe, uma professora da universidade e alunos da licenciatura em Matemática, cada um 

deles atuando como facilitador em uma respectiva escola. 

No primeiro projeto, trabalhamos apenas com alunos de 8ª série. Já no segundo, 

resolvemos inovar e agregar alunos de diversas séries. Trabalhamos com 5ª, 6ª e 8ª séries. 

4.3. A escolha do tema 

Como o projeto seria executado em horário de aula, gostaríamos que ele tratasse 

de temas matemáticos que faziam parte do conteúdo a ser estudado naquela série. Assim fizemos 

contato com a coordenadora pedagógica de uma das escolas, para que ela auxiliasse na definição 

do tema para o nosso primeiro projeto. Descobrimos que as escolas públicas estaduais, em geral, 

estavam trabalhando aquele semestre com o tema Água. Então resolvemos continuar no mesmo 

tema. Já a escolha do tema do segundo projeto ocorreu em função de estarmos próximos a data 

de um evento de nível mundial que despertaria grande interesse em todos os alunos. Daí surgiu o 

Projeto Olimpíadas. 

Com isso definido, discutimos que grupos de alunos tirariam mais proveito dele. No 

primeiro projeto, como trabalhamos com gráficos e equações um pouco mais complexas, 

enquadramos apenas as 8ª séries. Já no segundo, como conseguimos englobar sistema de 

medidas em diversos graus de dificuldade resolvemos trabalhar com séries diferenciadas. 

Antes da execução várias situações relacionadas ao tema de forma a vislumbrar 

várias maneiras de abordá-las através da Matemática. Tendo isso definido passamos a pensar na 

estrutura das atividades. 
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4.4. Estrutura 

Durante o estudo da teoria, conhecemos várias estratégias que podem ser utilizadas 

na estruturação de um projeto: pesquisas direcionadas, pesquisas livres, questionários, desafios, 

atividades lúdicas, entre outras.  

Isso nos ajudou a caracterizar cada fase com um aspecto diferente que motivasse 

principalmente o aluno a fazer uma investigação. Além disso, uma grande preocupação era quanto 

à estruturação de algo simples e funcional, que pudesse ser realizado pelo próprio aluno via 

Internet. Uma grande aliada foi à plataforma Teleduc, que integra diversas ferramentas e possui 

uma interface bastante amigável. O que facilitava a adaptação dos não familiarizados com 

informática. 

Antes de iniciar o primeiro projeto, foi oferecido um treinamento com o Teleduc para 

todas as pessoas envolvidas no projeto. Essa fase de estruturação requereu várias reuniões nas 

escolas e teve a duração de um mês para cada projeto. Para exemplificar essas fases, 

descrevemos os dois projetos abaixo. 

5. OS PROJETOS 

5.1. O Projeto Água 

Este projeto envolveu 25 alunos de oitava série de três escolas públicas de Rio 

Claro. 

Uma escola tinha sala de informática com Internet em todos os computadores; outra 

não tinha sala de informática; e a terceira tinha sala de informática, mas não tinha Internet. Mais 

adiante trataremos da questão de acesso à Internet em cada uma dessas escolas. Os encontros 

foram desenvolvidos semanalmente, no horário de uma das aulas de Matemática. 

Fase I – Integração 

Exploração do Teleduc 

Preenchimento dos perfis individuais 
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Apresentação dos participantes através de e-mail 

Visita a alguns links relacionados 

 

Nesta fase os alunos se 

familiarizaram com o Teleduc, alguns se 

familiarizaram com o computador primeiro, 

pois só o tinham utilizado uma ou duas 

vezes na própria escola; apresentaram-se 

aos alunos de outras salas e escolas 

através da Internet; e conheceram sites que 

abordavam vários assuntos relacionados ao 

tema do projeto. 

 

 

 

 

 

Fase II – Pesquisa direcionada 

Cada aluno escolhia algumas questões relacionadas à água e utilizava a Internet 

como fonte de pesquisa. Os sites interessantes que eles encontravam eram arquivados no 

Teleduc. O objetivo dessa fase era abordar vários assuntos relacionados à água como poluição, 

desperdício, racionamento, etc. 

 

                                                 
6 Alguns erros de gramática foram corrigidos. 
7 O nome foi mudado. 

Apresentação de um participante 

através de e-mail6 

Eu sou Fulano7 moro na cidade de 

Rio Claro, Estudo na escola Maria 

do Carmo7 curso a 8ª série e tenho 

14 anos.  

   Gosto de estudar gosto de todas 

as matérias. Gosto de sair, ouvir 

música, jogar futebol, ver um bom 

filme, comer mexer em 

computadores, tocar violão e jogar 

videogame  

   Na minha opinião, é promissor 

esse projeto que está sendo 

implantado aqui na escola. 
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Fase III - Desafios 

 

Aproveitando o conhecimento adquirido nas pesquisas 

anteriores e em sala de aula (pois a professora também 

estava abordando o tema Água), os participantes tentaram 

responder a alguns “desafios”. 

Ex: Como está distribuída a água em nosso planeta? O 

quanto dela é potável? Quanto tempo leva para alguns tipos 

de lixo se decompor na água? 

Ao pesquisar e refletir sobre as respostas, os alunos 

puderam identificar a gravidade dos problemas 

relacionados à água. 

 

 

 

Fase IV - Reflexão 

 

Redação com o tema: “O que eu aprendi sobre a água este mês?” 

Mensagens àqueles que poluem ou desperdiçam água. 

Bate-papo com todos os participantes do projeto sobre os assuntos tratados e despedida dos 

participantes. 

 

Um exemplo da fase III. Resposta 

de um aluno6. 

Como está distribuída a água em 

nosso planeta? O quanto é potável?  

R: A água está distribuída em 

oceanos, geleiras e lagos, ou rios. 

Os oceanos representam 97,40%, 

as geleiras 1,979%, e só rios e 

lagos 0,03%. Somente 0,03% da 

água é potável, o que significa que 

temos muito pouco de água na 

Terra. 
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Nesta fase os participantes trocaram entre si as experiências adquiridas nos 

encontros passados. Esse foi um momento de reflexão sobre os problemas relacionados à água e 

conscientização. 

 

Trecho de uma redação6 

...Aprendi que a água é essencial na vida do ser vivo. Desde uma 

pequena planta até o maior dos seres vivos.  

É um elemento precioso e que cada vez mais está sendo díficil de 

encontrá-la potável. Existe apenas 3% de água potável para o 

consumo humano, mas 1% é dísponivel, pois os 2% que resta está 

congelada.  

Por isso precisamos cuidar disso, senão, nós e nossos descendentes 

não poderemos degustar dessa maravilha. 

Para isso devemos conscientizar as pessoas sobres esses incidentes 

que poderão ocorrer no futuro... 

Mensagem6 

Ao invés de POLUIR a água, ECONOMIZE, PENSE e ECONOMIZE, a água é um ser 

IMPORTANTE!E não se esqueça ECONOMIZE!!! 

 

Comentários 

Durante o projeto, os alunos tinham acesso a Internet de diferentes maneiras. A 

escola que teve mais alunos participando tinha sala de informática e Internet em todos os 

computadores. Na escola que não tinha sala de informática, os alunos que participavam do projeto 

acessavam a Internet em suas casas. Assim, só puderam participar aqueles que tinham acesso à 

Internet em casa. A escola em que os participantes tiveram mais dificuldade para participar foi 

aquela que tinha sala de informática, mas não tinha Internet. Apenas um computador da escola 

tinha acesso a Internet com conexão discada. Mas esse computador tinha muitos problemas 

técnicos, e o tempo que a escola permitia seu uso era muito curto. Esses alunos não tinham outra 

possibilidade de acesso a Internet que não fosse a escola. 

Observamos que a participação esteve diretamente relacionada ao acesso. Os que 

tinham fácil acesso à Internet eram os que mais participavam e os que não o tinham eram os que 

menos participavam. Isso indica a necessidade de salas de informática com fácil acesso à Internet 

nas escolas públicas. Os alunos que já tinham o hábito de usar a Internet dificilmente o faziam na 
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escola. Poder usar a Internet, com a qual já estavam familiarizados, para uma prática educativa 

nova e diferente, contribuiu para que se sentissem confiantes e empolgados com o projeto. 

Por outro lado, alguns tinham pouquíssimo contato com o computador. Apesar da 

insegurança de utilizar essa tecnologia, também ficavam empolgados com a novidade do projeto. 

5.2. O Projeto Olimpíadas 

O Projeto Olimpíadas foi montado pela mesma equipe do Projeto Água e sua 

estrutura foi aperfeiçoada a partir da experiência adquirida. Destacamos como principal mudança a 

menor dependência do computador para a sua realização, envolvendo assim mais crianças com 

menos computadores. Isso pode ser visto comparando as fases dos dois projetos.  

Trabalhamos diretamente (nos computadores) com 26 crianças e indiretamente 

(trabalho que os representantes de grupo levavam para a sala de aula) com mais 24. Todas com 

idade entre  11 e 15 anos, respectivamente de 5ª, 6ª e 8ª séries das duas escolas envolvidas.  

Vale explicar o trabalho direto e indireto que citamos anteriormente. É que projetos 

telecolaborativos nem sempre requer que todas as crianças trabalhem no computador ao mesmo 

tempo. Pode-se trabalhar com o tema de diferentes formas e eleger um representante do grupo 

para alimentar a base do projeto na Internet para que os demais grupos conheçam o que os outros 

estão produzindo. Foi assim que fizemos, a professora trabalhava em grupos na sala de aula e 

escolhemos um representante de cada grupo para trabalhar nos computadores. Cada 

representante foi incumbido de, após a reunião na sala de informática, transmitir ao seu grupo as 

tarefas estabelecidas. Seja a tarefa de coletar o perfil de cada um ou mesmo a resolução de 

exercícios.  

Fase I 

Exploração do Teleduc  

Preenchimento dos Perfis no Teleduc  

E-mail de apresentação para todos os participantes 

Pesquisa Direcionada – Ver links nas Leituras Desafio da Semana (Cidades Olímpicas) – Ver 

desafio no Mural 

 

Esta fase teve dois objetivos, o primeiro era familiarizar os alunos com a tecnologia 

informática, em especial com o Teleduc. Já o segundo era iniciar as apresentações dos alunos 

para as outras escolas. Logo após, os alunos fizeram uma pesquisa direcionada por meio de links, 

dentro do próprio tema. 
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Exemplo da apresentação de um aluno para os demais participantes: 

 
 

Fase II 

 

Leitura de textos sobre olimpíadas abordando a Matemática dos mesmos. Os textos 

estavam dispostos no link Leituras. 

O Objetivo desta fase era discutir com os alunos a Matemática presente nas regras 

dos esportes Olímpicos. Ficou livre a escolha dos esportes favoritos para um trabalho futuro com 

exercícios. 
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Exibição das leituras que foram disponibilizadas aos alunos: 

 
  

 Fase III 

 

Trabalhos com atividades matemáticas extraídas dos textos da fase anterior. 

Formulamos questões com informações retiradas dos textos selecionados na fase 

anterior. Como havíamos decidido dar um enfoque ao estudo do Sistema de Medidas, procuramos 

formular questões que contemplassem este assunto.  

Exemplo de uma questão sobre futebol: De acordo com as regras do futebol, lidas 

na última semana, Qual é a área mínima de um campo oficial? Para obter as medidas mínimas e 

máximas leiam o link sobre as regras de futebol. Com base nas medidas da trave, faça um 

desenho, para mostrar o que entendeu das medidas. 

Abaixo, a resposta de um dos alunos referente a esta fase do projeto. 
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Fase IV 

Avaliação do Projeto e Discussões Matemáticas através de: Questionário de 

avaliação, Bate-papo, Desafio Final, Discussão sobre a Matemática empregada no projeto e que 

pode estar envolvida nas Olimpíadas e no nosso dia a dia. 

Esta fase foi especialmente desenvolvida para que pudéssemos avaliar nossa 

proposta, pois a partir da visão dos alunos fica clara a necessidade de evoluir a cada projeto. 

Abaixo um trecho do bate-papo final:  
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Comentários  

Este projeto foi desenvolvido no horário de aula na escola que disponibilizava o 

acesso a Internet. Já na escola em que não havia sala de informática os alunos participantes 

acessavam  de suas casas. No primeiro caso, pudemos acompanhar os alunos trabalhando nos 

computadores. A seguir apresentamos algumas de nossas observações: 

1) O comprometimento dos professores. Como eles permaneciam na sala de aula 

com o restante dos alunos, nossos encontros eram nos horários de HTPC8. E mais do que saber 

do andamento de seus alunos, os professores se motivaram a realizar as fases do projeto em 

nossas reuniões.  

2) O encantamento das crianças com as possibilidades do computador e da 

Internet. Os alunos se mostravam extremamente exaltados e impacientes para mostrar aos 

professores e aos próprios amigos cada resultado obtido. E ainda, perguntavam sobre as próximas 

atividades. 

3) A descoberta do bate-papo online foi algo que por alguns momentos fugiu ao 

nosso controle. Na familiarização com o ambiente Teleduc, os alunos se empolgaram com essa a 

ferramenta. E isso acabou virando uma estratégia para um melhor aproveitamento com a sala. 

Assim quando a comunicação era difícil, apresentávamos as atividades e lembretes pelo bate-

papo do Teleduc.  

                                                 
8Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Reunião semanal realizada por professores das escolas públicas do Estado de São Paulo. 
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Alguns alunos mais indisciplinados resolviam “tumultuar” o bate-papo com ofensas a 

outros alunos. Fato que foi resolvido pelos próprios professores de Matemática, que foram 

informados sobre isso no HTPC. Quando eles ficaram sabendo do comportamento dos alunos,  

acharam que a melhor atitude a ser tomada era retirar esses alunos do projeto, trocando-os por 

outros que estivessem mais interessados e envolvidos. E isto era possível por estarmos apenas no 

segundo encontro. Quando os alunos souberam que iriam ser substituídos vieram falar com os 

facilitadores para pedir uma reconsideração. 

4). Uma das grandes diferenças na familiarização dos alunos com a informática, 

ocorreu entre aqueles que já tinham computador em casa e os que não tinham. E isso gerou 

alguns comentários preconceituosos por parte destes próprios alunos. Eles denominavam de 

“playboyzinhos” aqueles colegas que já possuíam conhecimentos básicos de computação e diziam 

que eles “não sabiam como era vida de verdade”. Essa situação se normalizou quando os alunos 

passaram a ter mais contato com os computadores. 

5) Percebemos que o trabalho com os representantes dos grupos estava dando 

certo. Isso devido ao interesse dos demais alunos das salas de aula que sempre procuravam 

passar pela sala de informática para saber o que estava acontecendo. Além disso eles realizavam 

a maioria das tarefas propostas. 

6) A terceira fase foi aquela em que a troca de informações entre os grupos na sala 

de aula ficaria mais intensa. As questões eram debatidas na sala de informática conosco e os 

representantes ficavam encarregados de trabalhar em seus grupos na sala de aula e trazer os 

resultados das discussões no próximo encontro. Só que não tivemos tempo de ter o retorno sobre 

a intervenção dos representantes na sala de aula pois a professora da classe faltou durante uma 

semana e e eles não tiveram os encontros dos grupos na sala de aula. Esse encontro só ocorreu 

na semana seguinte a sua volta e já não tínhamos mais tempo para o encontro de discussão pois 

havíamos encerrado nossas atividades por conta do calendário escolar.  

7) A partir da terceira fase, por falta de salas disponíveis na escola, dividimos a sala 

de informática com um grupo que estava fazendo recuperação paralela com um outro professor. 

Assim, não era possível falar em voz alta para não atrapalhar o outro grupo. A nossa alternativa foi 

utilizar o bate-papo do Teleduc para nos comunicarmos na sala.  

8) Os desafios implantados no projeto na quarta fase, criaram um clima de 

competição sadia entre os alunos.  
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Eles motivavam os alunos à navegar na Internet para buscar suas respostas. Quase 

todos os alunos respondiam aos desafios, porém uma dupla se destacou porque acertou todos. Ao 

final resolvemos premiar essa dupla com chocolates.  

6. DISCUSSÃO 

Ao nos voltarmos para as atividades relatadas, podemos destacar alguns pontos para discutir 

as possibilidades e limitações que presenciamos em todo o processo de estudo e execução das 

mesmas. 

6.1. A participação dos alunos 

O primeiro ponto que tomamos como fonte de discussão, é a participação dos 

alunos. Essa participação foi observada desde o momento em que foram escolhidos para 

ingressar nos projetos, passando pela familiarização com a informática, até o encerramento. 

Como os professores raramente trabalham com os alunos na sala de informática, a 

euforia deles, podia ser prevista por nós. De fato, iriam executar algo diferente da rotina que 

estavam acostumados na escola. Como, na maioria das vezes, o processo de escolha dos alunos 

foi aleatório, muitos alunos que não foram contemplados vieram pedir uma chance. Nossa vontade 

era dar oportunidade a todos, porém devido as nossas limitações quanto ao acesso, que serão 

discutidas a seguir, tivemos que trabalhar com um número reduzido de alunos na sala de 

informática. 

Nas fases iniciais de ambos os projetos, os alunos tiveram comportamentos 

semelhantes. Não importando a idade, aqueles que já tinham um conhecimento prévio da 

tecnologia informática, ligavam os computadores e começavam a explorar. Já aqueles que mal 
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haviam tocado no teclado de um computador antes, ficavam imóveis aguardando para seguirem as 

instruções. Eles tinham dificuldades para iniciar as tarefas sem a nossa presença ao lado deles. 

O que facilitou a integração dos alunos com dificuldades na aprendizagem 

informática foi sua interação com aqueles que já possuíam algum conhecimento. Isso possibilitou 

uma familiarização mais rápida para todos. Assim, no terceiro encontro já não tínhamos problemas 

quanto ao básico computacional. Outro ponto a comentar tem a ver com as diferenças que 

apontamos entre os alunos de 5ª e 8ª séries. De acordo com a idade, os alunos apresentavam 

diversas maneiras de chamar a atenção dos orientadores, ou mesmo, de se comportar na sala de 

informática.  

Observamos que quanto mais novos, menos eles ficavam em seus lugares. Os 

alunos de 5ª série tendem a correr de um lado para o outro da sala de informática, seja para olhar 

o que seus amigos estão fazendo, ou para tumultuar o ambiente. Já os alunos de 8ª  série 

permanecem em seus lugares e são mais quietos, às vezes sendo até mais difíceis de lidar, pois 

nem sempre conseguimos identificar se estão com dificuldades no encaminhamento das 

atividades. 

Assim, os projetos foram desenvolvidos sem maiores dificuldades quanto à 

participação. Ao final os alunos manifestaram o desejo de que o projeto continuasse por mais 

tempo ou que um número maior de projetos desta natureza ocorresse na escola. 

6.2. O envolvimento dos professores das escolas 

Nossa avaliação contou também com a opinião das professoras. Discutimos sobre a 

participação dos alunos, as mudanças em sala de aula, a própria participação dos professores nos 

projetos e outras questões. Para elas, a carência na formação tecnológica e a escassez de tempo 

são os principais fatores que os mantém distantes da execução constante de tais formas de 

trabalho. 

Outro fator que desestimula a maioria dos docentes é o comprometimento por parte 

dos colegas de trabalho. Especialmente quando se trata de trabalhos interdisciplinares. Muitas 

vezes, quando tomam iniciativas inovadoras eles são imediatamente repelidos pelos colegas ou 

mesmo quando desenvolvem algo que necessite da ajuda de profissionais de outras áreas não 

conseguem concluir devido à falta de interesse. Na opinião delas, o fator de sucesso dos projetos 

foi o comprometimento daqueles que atuaram como orientadores, ou seja, o pessoal da 

universidade, coordenadora e alunos do curso de Licenciatura. Os professores dizem que 

puderam aprender bastante nesta interação com a universidade.  
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6.3. O uso da Internet 

Retomando agora a estruturação dos projetos, iremos abordar as diversas 

estratégias utilizadas em cada fase. Iniciaremos com as apresentações, em que o aspecto de 

telecolaboração foi mais preciso. Utilizamos a leitura dos perfis dos alunos de outra escola para 

uma motivação inicial para o uso da Internet. Isso serviu para mostrar o quanto ela pode facilitar a 

interação entre pessoas que estão distantes. 

Logo a seguir, avaliamos as duas formas de pesquisa. Na pesquisa direcionada, em 

que selecionamos e disponibilizamos alguns links para a navegação dos alunos, observamos que 

pode ser uma limitação para aqueles que já conhecem a imensidão da Internet. Porém, para 

aqueles que estão começando sua familiarização com a informática, é um caminho mais seguro de 

pesquisa, em que os alunos ganham maior autoconfiança em navegar sozinhos. Já a pesquisa 

livre, teve como principal função expor os alunos a grande diversidade de informações que a 

Internet disponibiliza. Observamos que a ampla variedade de serviços e informações nela contida 

pode também ser um fator de desvio de atenção para os alunos. É necessário um empenho para 

que não passem a navegar por sites que desviem demais do tema do projeto. É muito fácil perder 

o foco quando se está navegando na Internet.  

6.4. O acesso aos computadores 

Para a escola em que somente um computador tinha acesso à Internet, uma opção 

seria cada aluno ter sua vez de usar o computador. Porém, seria muito pouco o tempo para os 

alunos o utilizarem, pois o computador era usado pela secretaria da escola. Optou-se por haver 

um representante, que normalmente era a professora. 

Podemos observar muitas limitações nesse tipo de acesso. A Internet não cumpriu 

plenamente suas principais funções nesse projeto, ou seja, de ser usada como meio de 

aproximação, comunicação e pesquisa. Não cumpriu a função de meio de aproximação e 

comunicação, pois eles não puderam ler perfis individuais e e-mails de apresentação, apesar de os 

seus próprios serem lidos pelos alunos de outras escolas, não puderam participar nas sessões de 

bate-papo online. Também foi muito limitado o seu uso para pesquisa, já que somente um 

representante buscava informação para responder as questões propostas ao longo do projeto. Não 

puderam escolher individualmente as paginas que seriam visitadas para a leitura. 

No caso da escola que não tinha sala de informática, só puderam participar os 

alunos que tinham acesso à Internet fora da escola. Essa possibilidade de acesso foi muito 

produtiva. Dois motivos mencionados por eles foram: participar no dia e hora da semana que 

estivessem mais motivados e não ter limitações no que diz respeito a tempo, intervalos, e outros. 
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O projeto atendia as particularidades de cada um deles. Um fator negativo para esse caso é que 

ainda são poucos os alunos da rede publica estadual que possuem computador em casa.  

Já na escola com sala de informática e acesso à Internet em todos os computadores 

vários alunos participaram. Em alguns momentos havia dois alunos por computador trabalhando 

juntos ou revezando. Essa foi a escola que mais participou do projeto e consideramos esse tipo de 

acesso como sendo o mais importante no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos 

telecolaborativos.  

Nessas duas últimas escolas citadas, a Internet foi um meio muito eficaz de 

aproximação e comunicação. As ferramentas do Teleduc que possibilitam isso, ou seja, a sala de 

bate-papo, o correio eletrônico, os perfis individuais e o mural, foram muito utilizadas pelos alunos. 

Todos usaram a Internet como fonte de pesquisa e a maioria mostrou que já tinha grande 

habilidade de procurar e encontrar informações específicas na Rede. Os alunos desenvolveram 

uma atitude investigativa.  Assim, podemos destacar dois pontos no que diz respeito às 

possibilidades da Internet: a interação de alunos de diferentes escolas num mesmo projeto e a rica 

qualidade de pesquisa e investigação. 

6.5. Os temas escolhidos 

Consideremos agora as questões referentes ao tema de um projeto. No projeto 

Água nosso objetivo era discutir a temática da Água e não ensinar um determinado conteúdo 

matemático. Apesar de termos identificado nesse projeto conteúdos matemáticos relacionados tais 

como os gráficos estatísticos, não podemos dizer que isso era parte do objetivo, mas que foi 

utilizado para ampliar o entendimento de algum assunto relacionado ao tema Água.  

Já no projeto Olimpíadas tínhamos como objetivo abordar o tópico “sistemas de 

medidas”. Ou seja, utilizamos o tema das Olimpíadas para desencadear e motivar discussão sobre 

sistemas de medidas. Porém, o tema Olimpíadas não serviu somente de gerador para o conteúdo 

matemático. Ele esteve presente durante todo o processo e o conhecimento matemático gerado no 

âmbito do projeto também auxiliou na compreensão das Olimpíadas. 

Afirmamos anteriormente que os projetos permitem que os alunos vivenciem as 

questões associadas ao tema e articulem ações para atingir o meio em que vivem. Observamos 

isso quando lemos as redações com o tema: “O que eu aprendi sobre a água este mês?”. Para 

exemplificar isso, atentemos novamente ao trecho de uma redação já transcrito aqui. Ao escrever 

que “a água é um elemento precioso” e que “cada vez mais está sendo difícil encontrá-la potável”, 

o aluno evidenciou que fez uma identificação de um problema relacionado ao tema (água). Ele 

entendia que apesar de haver muita água no planeta, muito pouco dessa água era potável, pois 
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escreveu: “Existe apenas 3% de água potável para o consumo humano, mas 1% é disponível, pois 

os 2% que resta está congelada”.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora as limitações e possibilidades apontadas aqui estejam fortemente 

vinculadas ao contexto escolar em que os projetos foram implementados, elas podem servir de 

orientação para futuras propostas nesta mesma direção. É preciso levar em conta os seguintes 

fatores: a escolha do tema e o objetivo de seu estudo, o acesso e uso dos computadores e 

comunicação virtual através da Internet, a participação e desenvolvimento dos alunos e o 

envolvimento dos professores. 

Os dados aqui apresentados sugerem que é preciso uma re-organização do 

ambiente da escola para que os projetos ganhem força como proposta pedagógica. Os 

professores necessitam de incentivo e principalmente suporte para que possam trabalhar em 

parcerias com os colegas da própria escola ou de outras instituições. Só podemos pensar em 

projetos telecolaborativos se houver esforços para ampliação das facilidades computacionais e de 

telecomunicação nas escolas da Rede Pública. Vale lembrar que muitas escolas se localizam em 

regiões sem acesso a rede de transmissão rápida de dados.  

Enfim, o trabalho com projetos pode se constituir numa metodologia alternativa não 

só para a Educação Matemática, mas também para as demais disciplinas escolares. É preciso 

esforço de todos no reconhecimento e superação das limitações e fortalecimento das 

potencialidades. 
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