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Tecnologias modificam nossas formas de pensar e agir. As tecnologias digitais com telas sensíveis ao toque
propiciam transformações de ordem didática, cognitiva e epistemológica na Educação Matemática. Neste minicurso
refletiremos de que maneira vídeos gerados por meio da captura de toques em telas, que denominamos de
telagravações, podem auxiliar em análises relacionadas às manipulações e raciocínios na resolução de tarefas propostas.
A partir de investigações desenvolvidas em nosso grupo de pesquisa[1] (Gepeticem) oportunizaremos formas de elucidar
a utilização dos aplicativos AZ Screen Recorder e Du Recorder na produção dos dados, discutiremos como as
telagravações podem auxiliar no processo de (re)configuração de estratégias pedagógicas e refletiremos sobre
abordagens de pesquisa que podem ser configuradas (ou não) quando esses dispositivo entram em cena. Além da parte
teórica nossa proposta, pautada na utilização de smartphones (dispositivo do próprio participante) e tablets
(equipamentos a serem disponibilizados por nós), será composta por três estações simultâneas, permitindo um rodízio
que contemple atividades diferenciadas, a serem realizadas com Geogebra, Sketchometry e MyScript Calculator, gratuitos
e disponíveis para Android e iOS. Não haverá necessidade de utilização de conexão com a Internet, pois a disponibilidade
de aplicativos para compartilhamento de arquivos, mediante o uso do MyAppSharer, compõem o escopo da atividade.
Dessa maneira, as telagravações permitirão aos participantes (re)visitar toques/manipulações realizados pelos
participantes durante a resolução das tarefas propostas, por meio de gravações em duas fontes simultâneas (áudio e
contatos com a tela), viabilizando identificar interações em superfícies touchscreen. Nossa expectativa é que, durante o
minicurso, possam emergir contribuições para o processo de produção de dados e planejamento de cenários de
investigação com tecnologias digitais móveis. 
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[1] Projeto Construindo e analisando práticas educativas com dispositivos móveis na educação matemática, financiado
pelo CNPq (Ed. Universal).
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