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ENSINO DE MATEMÁTICA E AS IMPLICAÇÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS NO USO DE 

NOVAS TECNOLOGIAS  

 
RESUMO: O presente trabalho propõe discutir novas abordagens sobre o ensino de Matemática e a 
Incorporação das Novas Tecnologias, enfocando as concepções pedagógicas, além de favorecer uma 
reflexão pertinente aos profissionais da área sobre a melhor forma de ensinar, e ainda considerar as 
contribuições metodológicas decorrentes das tecnologias como elementos importantes para o 
conteúdo, visando contribuir de alguma forma para a sua melhoria, além de oportunizar que professores 
e alunos possam estruturar a Matemática com a prática de novos recursos didáticos. Para isso, elencar 
as possíveis contribuições metodológicas decorrentes das novas tecnologias, favorecendo também um 
questionamento de como utilizar os recursos de multimídia e computação, para que estes se constituem 
em ferramentas de apoio para a apresentação, construção e transmissão do conhecimento histórico. 
Sendo a Matemática uma das disciplinas do contexto escolar no ensino fundamental e médio, espera-
se que este estudo aponte subsídios que possam servir de debates entre os profissionais da área sobre 
o processo de ensino- aprendizagem de Matemática e suas implicações didático-metodológicas para 
relacioná-las a sua prática docente. 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Novas Tecnologias; Ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo transforma-se rapidamente, entretanto o Ensino de Matemática 

continua essencialmente igual ao de épocas anteriores, que se baseava em 

transmissão de conhecimentos tidos como verdades absolutas e acabadas. 

Atualmente as mudanças ocorrem rapidamente e por conta disso surge também a 

necessidade de mudança na forma de se trabalhar os conteúdos de Matemática na 

sala de aula. 

Os conteúdos de matemática são significativos para identificar relações entre 

os mais variados elementos que constituem a disciplina como conteúdos, métodos e 

objetivos. A apreciação da disciplina durante seu percurso visa fornecer subsídios 

para a compreensão da permanência e mudança de determinados conteúdos e do 

simples método de memorização. No método do catecismo ou de memorização, a 

Matemática era sempre apresentada por conta e problemas, com a repetição dos 

alunos, fiel às respostas do livro, sendo castigadas por algum esquecimento. O 

modelo didático utilizado nas escolas exibiam e seguiam sempre o mesmo molde. 

Com os avanços ocorridos na educação, o Ensino passa a ser questionado, 

ocasionando num rompimento com os métodos tradicionais onde o ensino se 

fundamentava na interpretação de livros didáticos e na cópia de exercícios extraídos 

dos mesmos. Com esse rompimento surgem algumas mudanças na forma de 

ministrar essas aulas no Ensino Superior, porém, permanecem distantes das 

perspectivas na educação básica, fazendo-se necessário repensar no assunto para 

que novas metodologias sejam empregadas no ensino Fundamental e Médio com o 

objetivo de tornar as aulas mais significativas, dinâmicas e motivadoras diante do 

contexto atual desses alunos. 

O ensino passa a ser visto como uma disciplina que precisa ser discutida e 

analisada, a fim de buscar respostas para os acontecimentos do passado, com várias 

formas de interpretação e inúmeros métodos para estudo  possibilitando chegar 

realmente ao conhecimento verdadeiro de determinado conteúdo. 

O estudo acerca da temática “Ensino de matemática e a incorporação de 

novas tecnologias, implicações didático-metodológicas.”, surgiu da necessidade de 

compreensão da desmotivação e desinteresse dos alunos desses anos pelas aulas 

de matemática, questionando as metodologias empregadas no decurso das aulas, 



assim como as estratégias utilizadas para expor os conteúdos, as maneiras utilizadas 

para fixação dos mesmos e como se dá a relação professor/aluno e entre alunos no 

ambiente escolar, tem por objetivo investigar o tipo de metodologia utilizada pelo 

professor no ensino de matemática a fim de analisarmos a importância do uso das 

novas tecnologias para motivar o aluno no processo de ensino/aprendizagem e refletir 

sobre o grau de dificuldade dessas novas práticas metodológicas pelos discentes. 

De acordo com Monteiro (2004), considerando todos os avanços atuais no 

sentido tecnológico, social, econômico e político, o ensino está perdendo sua 

importância e seu significado para crianças e jovens, por não compreenderem o 

porquê de estudar certos conteúdos, considerando o estudo de matemática 

desnecessário para sua formação e atuação na sociedade.  

 

[...] “o mundo passa por profundas transformações e rápidos avanços no 
sentido econômico, social, político e tecnológico, a escola precisa agilizar a 
sua caminhada para que a educação acompanhe esse permanente processo 
de mutação”(MONTEIRO, 2004, p. 31). 

 

Não temos a pretensão de resolver problemas ou distorções referentes ao 

ensino de Matemática, mas de elencar subsídios que venham servir de debate sobre 

novas formas didáticas e metodológicas no ensino de Matemática, colaborando com 

a formação dos professores da área, elevando o seu potencial didático-metodológicos, 

desenvolvendo uma consciência responsável e crítica sobre a importância do uso das 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, enquanto recursos que 

ajudarão ao ensino de Matemática. 

É certo afirmarmos também que toda transformação e qualquer tipo de 

mudança ocasiona certas resistências por parte dos sujeitos envolvidos, ligados a 

determinados fatores psicológicos, resultando em insegurança e resistência, e isto 

acontece tanto no individual como no coletivo. Rotinas estabelecidas garantem 

sensação de segurança, que se rompe quando algum fator de mudança ou 

transformação aparece. Neste sentido, este estudo incentiva de certa forma que 

tomemos como subsídios importantes para reais contribuições a novas formas 

didático-metodológicas, constituindo importantes eixos reflexivos na formação do 

professorado de Matemática. 

Os questionamentos sobre essas contribuições aos modelos didático-

metodológicos para o ensino de Matemática devem ser encarados como resultado 



das transformações que a sociedade vem sofrendo através da globalização das 

telecomunicações, onde são coletados informações e elementos que necessitam ser 

transformados em conhecimento com a mediação do professor e a intervenção da 

escola e do sistema educacional. 

 

2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E O COTIDIANO DA 

SALA DE AULA  

 

 

O cotidiano do professor de Matemática na sala de aula e sua formação são 

pauta de discussão há algum tempo, considerando que essa formação na maioria das 

vezes tem seu começo e seu fim no curso de graduação, que após a universidade não 

consegue dar continuidade na sua formação profissional, ou pela questão do tempo 

ou por sua situação financeira. 

 Entretanto, esperam-se desse profissional que ele promova a união entre a 

competência pedagógica (domínio da transmissão do saber) e a competência 

acadêmica (domínio dos saberes) no seu cotidiano, integrando fatores como 

convicções, experiências de vida e competências, transpondo didática dos conteúdos 

para procedimentos metodológicos, pressupondo nesse procedimento, que se 

trabalhe a explicação e a compreensão da Matemática para um novo aluno que se 

apresenta atualmente nas escolas. 

 

...”são descobertos como novo alvo do mercado, justamente no tempo 
em que se experimenta o auge da globalização das economias e das 
culturas. Na publicidade e nos produtos de todos os meios de 
comunicação eles adquirem centralidade, não só como público 
específico, mas inclusive como modelo para outras gerações”. 
(FISCHER, 1996, p. 20). 

 

De acordo com Pimenta (2002), das determinações das causas, é 

fundamental conduzir o aluno a compreender as mudanças e permanências, as 

continuidades e descontinuidades, determinando ao docente atenção redobrada aos 

variados ritmos dos inúmeros elementos que constituem o processo de ensino, não 

somente repassando conteúdo, mas reconstruindo-o em função dos assuntos 

colocados em explanação. Para que ocorra a construção do conhecimento, é 

necessário que o professor manipule as características primordiais do tema abordado, 



a simultaneidade e a sucessão, problematizando o ensino e construindo conceitos 

através da análise causal, da exploração e da contextualização do assunto. 

Outro elemento considerado muito importante na metodologia no cotidiano da 

sala de aula é, sem nenhum questionamento, trabalhar com fontes ou documentos 

variados e diferentes métodos de pesquisa, que pode introduzir o aluno no tema 

através de diferentes olhares. 

 

3. O ENSINO DE MATEMÁTICA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

Atualmente na Educação Brasileira mesmo o ensino não sendo mais 

exclusividade da igreja, ainda existe muito do ensino tradicional com currículos 

defasados, legado dos jesuítas que mantinham um ensino dogmático, cartesiana e 

linear, se referenciando nos pressupostos de São Tomaz de Aquino e Santo 

Agostinho. 

“Das primeiras reformas republicanas até a década de 80, propunha-
se formar o cidadão, dando-lhe a consciência de pertencer a uma 
nação que se consolidava conforme os ideais da democracia liberal. É 
observado, que o ensino visava atender uma sociedade que não 
pensasse por si só, pois esse ensino surgia como mero suplemento. 
(NADAI,1984, p.146). 

 

Segundo Nunes (1996), o Brasil permanece apresentando uma estrutura 

Escolar autoritária, caracterizando um ensino fundamentado em verdades absolutas 

e inquestionáveis, que reproduz um processo social não igualitário, reprodutora de 

uma ideologia oficial.   

Estes critérios também favorecem a hierarquização de disciplinas, onde 

existem aquelas consideradas mais importantes e outras menos importantes,além 

disso, os conhecimentos transmitidos fazem com que a Escola seja vista como um 

espaço monótono e pouco atraente. 

 

“A escola, hoje, não é um lócus onde os estudantes tenham prazer de 
fazer, aprender, conhecer, pensar; é sim um reflexo da nossa 
sociedade que vive em crise, e aqueles que são responsáveis pela 
elaboração da política educacional não estão muito preocupados em 
resgatar, discutir e melhorar a qualidade da educação. Por isso é que 
a qualidade de ensino virou mera expressão de efeito que faz parte 
apenas da retórica eleitoreira e das mentiras da propaganda oficial, 
que, custeada pela sociedade, a ela retorna sob forma de mais um 



engano”.(MICELI, Paulo. In MORAIS, Regis de. (org.) Sala de Aula: 
que espaço é esse? 7 ed.Campinas, Papirus, 1994, p.103). 
 

Os aspectos elencados acima ganham formas agravantes no Brasil até no 

período atual, tornando-se fundamental nova abordagem e novas perspectivas, 

levando em conta os processos educacionais, porém sem planos mirabolantes ou 

fórmulas mágicas, numa construção molecular da sociedade e das práticas sociais.  

A repetência, a evasão e o grande número de uma alfabetização funcional, 

iletrados, diminuem a possibilidade de alunos mais carentes ao mercado de trabalho 

e a chance de ascensão social, principalmente nas escolas públicas, as quais são 

mantidas pelo Estado.  

Entretanto, existem escolas que visam o sucesso dos seus alunos, dando-

lhes oportunidade de retorno futuro, com uma formação com melhor qualidade. 

 

“O sistema educacional vive uma crise que vem se prolongando por 
muito tempo e este quadro se agrava com o discurso do fracasso da 
escola pública, justificando a incapacidade do Estado em gerenciar e 
atender, satisfatoriamente, os interesses da sociedade. Possibilitando, 
conforme Saviani: ...que se advogue também no âmbito da educação, 
a primazia da iniciativa privada regida pelas leis de mercado” 
(SAVIANI, Demerval. Educação e Questões da Atualidade, São Paulo, 
Cortez, 1991,p.85.)  
 
 

As atuais diretrizes educacionais seguidas pelo Governo adota a perspectiva 

de manter a ordem estabelecida, herdando a visão do mundo e do sistema 

educacional que é reproduzido no ensino, tanto nas concepções metodológicas 

quanto nas práticas pedagógicas. Principalmente numa sociedade excludente, como 

a que se apresenta no momento, o profissional de ensino, sobretudo o de Matemática, 

estabelecer novas práticas pedagógicas, novas concepções metodológicas e novas 

edificar o processo ensino-aprendizagem, socialização conhecimento. 

 

“Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente 
descobertas ‘originais’ significa também, e, sobretudo, difundir 
criticamente verdades já descobertas, ‘socializá-las’. (...) O fato de que 
uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e 
de maneira unitária a realidade presente é um fato”. (GRAMSCI, 
Antônio. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, p.13.)  

 

 



A escola deve estimular seus alunos e motivá-los a aprender, além de 

desenvolver o seu raciocínio para propor soluções para os possíveis problemas 

enfrentados no decorrer da vida. Porém, a desvalorização do profissional, assim como 

a falta de recursos tecnológicos que é uma variável constante nas escolas brasileiras, 

formam obstáculos singulares para que a Escola se transforme e contribua para a 

melhoria do aprendizado, produzindo um conhecimento vinculado a pesquisa, 

favorecendo uma postura de questionamento e reflexão, segundo a citação de Cunha: 

 

“Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a educação seja 
integrada, envolvendo estudantes e professores numa criação do 
conhecimento comumente partilhado. A pesquisa deve ser usada para 
colocar o sujeito dos fatos, para que a realidade seja apreendida e não 
somente reproduzida” (CUNHA, Maria Isabel da. O Bom Professor e 
Sua Prática. 2 ed. Campinas, SP, Papirus, Editora, 1992, p. 32). 

 
 

De acordo com Cunha a pesquisa desenvolve a capacidade do aluno em se 

tornar um cidadão crítico diante das coisas e do mundo, levando a construção do 

processo de conhecimento e interação entre as novas relações estabelecidas na sala 

de aula.  

 
“...estará dependente de uma nova maneira de encarar a relação entre 
o sujeito e o objeto do conhecimento, que nega a perspectiva 
positivista, tão largamente difundida nos programas de formação de 
professores do Brasil” ( CUNHA, Maria Isabel da. O Bom Professor e 
Sua Prática. 2 ed. Campinas, SP, Papirus Editora, 1992, p. 33). 
 

 

Para que isso ocorra é necessário incorporar novos temas e as inovações 

tecnológicas já tão familiares para os alunos do momento atual, portanto constitui-se 

um desafio muito grande para os professores, principalmente de o ensino médio 

produzir uma boa aula de Matemática e romper com as imposições do passado. 

Novas metodologias, incorporação de novas tecnologias e novas práticas 

pedagógicas necessitam de compreensão, análise e estudo do professor como parte 

integrante do processo, de maneira que possa entender-se como um agente mediador 

e contextualizado socialmente, pois assim intervirá na realidade de sua experiência 

docente e na sua formação profissional. 

 



4. CAMINHOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA E O USO DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Quando falamos do Ensino de Matemática, nos referimos a algo que deveria 

ser atraente, mas que se torna enfadonho devido às metodologias utilizadas pelos 

docentes, que reproduzem os conteúdos como prontos e acabados. O ensino de 

Matemática ainda é predominantemente leal às tendências positivistas, revertendo-se 

para os alunos um ensino desmotivador e repetitivo. Os professores se esquecem de 

que Matemática é algo construído ao longo dos tempos e que para facilitar a 

compreensão da mesma é necessária a contextualização dos acontecimentos 

experimentados e comprovados no decorrer do tempo, oportunizando a análise e a 

discussão desses acontecimentos pelos alunos.  

 

[...] para aprender a ensinar matemática, devem considerar-se as exigências 
que proveem das próprias concepções e conhecimentos sobre Matemática, 
sobre o seu ensino-aprendizagem e todas as influências externas, envolvidas 
na educação. Todas elas formam parte do conhecimento profissional e 
deverão ser trabalhados em processos reflexivos de formação, partindo, em 
qualquer caso, das concepções dos professores em formação, pois essas, 
junto aos seus conhecimentos, vão caracterizar o seu futuro como 
professores de Matemática (BARRANTES e BLANCO, 2004, p.30). 

 

Metodologias ultrapassadas comprometem o ensino de Matemática, 

desmotivando tanto professores quanto alunos. Mesmo com uma nova formação 

acadêmica – consequência dos esforços e pesquisas do professorado de matemática 

- desenvolvida nas Universidades, pouco tem demandado o ensino médio, com 

insuficiente preponderância na direção de novas formas metodológicas para o ensino 

da matemática. 

Segundo Rocha (2006), superar problemas didático-metodológicos deverá 

ser preocupação constante aos profissionais da educação, na perspectiva de refletir 

e afoitar as relações entre o que ensinar, porque ensinar e como ensinar, visando uma 

melhor formação profissional de futuros professores que saem das Universidades. 

Para dar aula de Matemática os professores precisam investir em sua formação e 

manter uma relação de aproximação com os conteúdos de Matemática. 

Para atender as expectativas dos alunos em relação às aulas de Matemática, 

é preciso buscar novas perspectivas, ou adquirir perspectivas inclusivas para sujeitos 

muito diferentes entre si, no contato com as novas tecnologias de informação. 



As mudanças educacionais provocadas pelo uso de novas tecnologias e pelos 

computadores são inevitáveis, surgem sujeitos com diferentes habilidades e novos 

saberes, contemplando diferentes capacidades de compreender o mundo. Destaca-

se a necessidade de novas interpretações aos atuais instrumentos utilizados na sala 

de aula, interpretações que permitam um melhor entendimento das novas 

configurações culturais capazes de facilitar o diálogo entre disciplina/professor/aluno.  

Consiste num importante desafio para os professores de Matemática, não ser 

ingênuo em relação ao uso de novas tecnologias, entendendo que tais tecnologias 

são aliadas ao processo de construção do conhecimento do seu aluno, porém, são 

instrumentos que deverão ser usados com uma crítica profunda do que transmitem, 

das formas de comunicação como instrumentos educativos, sem promover uma 

submissão restrita ao uso da máquina.  

O uso de computadores, programas televisivos, filmes, jogos de vídeo game 

correspondem a uma realidade da vida moderna com a qual crianças e jovens tem 

total identificação, e tais suportes necessitam uma atenção redobrada e métodos mais 

rigorosos, capazes de formularem práticas de uso consciente.  

 

“Que ainda não é possível prever as novas tendências na área de 

Informática em longo prazo. Entretanto, a simples constatação da 

velocidade das transformações nos permite afirmar, sem medo de 

errar, que estamos no limiar de um mundo no qual nosso ofício deverá 

se modificar profundamente e a informatização de nossa cultura 

deverá influir profundamente em nossa maneira de pensar e produzir 

conhecimentos”. (SILVA, Edson Armando. “Banco de dados e 

pesquisa qualitativa: reflexões acerca de uma experiência” In Revista 

de Matemática, 1998).  

 

Embora o sistema educacional procure dar uma uniformidade na Educação, 

quando elenca as escolas equipadas com as novas tecnologias, nem todas possuem 

estruturas básicas imprescindíveis para o seu funcionamento.  

De acordo com Marcos Silva (1995), é preciso mais do que críticas a respeito 

de concepções conservadoras e reprodutoras, e sim alertar os professores e os alunos 

de que deve ser uma prática diferente da que vem sendo desenvolvida:  

Com essa nova concepção, a incorporação de novas abordagens faz com que 

o estudo e a aprendizagem da disciplina se tornem mais criativo e interessante.  



Segundo Nunes (1996), o professor permaneceu numa concepção liberal 

tradicional dentre a década de 1950 até a década de 1980, não sendo capaz de atingir 

a concepção histórica- dialética de ensino das disciplinas. 

 

Apesar da manutenção de um ensino ainda centrado em uma 

perspectiva conservadora e positivista, temos a possibilidade não só 

de contestar e romper com esta lógica estabelecida, mas, também, de 

propor mudanças de concepções que devem vir não só do professor, 

do homem, da sociedade e da prática pedagógica (NUNES, Silma do 

Carmo. Concepções de Mundo no Ensino. São Paulo, Papirus, 1996, 

p. 120). 

 

Ainda de acordo com Nunes (1996), essas mudanças podem acontecer com 

o uso das TIC, utilizando a multimídia como veículo de comunicação com propriedade 

de democratizar as informações. Além de estas tecnologias contribuírem 

inevitavelmente para a superação das distâncias geográficas no mundo, aumentando 

consideravelmente, o interesse e a possibilidade de ensino/aprendizagem através da 

interação entre professor/aluno, tornando o processo ativo em constante diálogo. 

Na área específica de Matemática, com uma produção ainda restrita acerca 

do tema, pouco contribui para um processo de transformação no ensino. A procura 

pela melhoria da qualidade do ensino de Matemática deve ser devota por parte dos 

pesquisadores, tanto em nível da graduação quanto, especialmente, no ensino médio, 

encarando perspectivas de novas ações e mudanças de atitudes no processo de 

ensino e aprendizagem, superando a simples transmissão de conhecimentos de forma 

factual, e apontar novos caminhos na reconstrução do ensino de Matemática. 

Com as transformações sofridas pela sociedade e a intensidade de 

modificações, a Escola e o ensino de Matemática especialmente, deve acompanhar 

esse processo para não meramente transmitir conhecimentos ultrapassados. Nessa 

perspectiva, a questão principal é a ruptura ou continuidade das propostas antigas e 

também suas articulações com a realidade vivida dentro da sala de aula.  

É extremamente necessário que o ensino de Matemática se atente as 

mudanças da realidade, oportunizando ao aluno a capacidade de compreensão do 

mundo, qualificando-o para a plena cidadania, em harmonia com o tempo preparado 

para as futuras relações de trabalho.  



Portanto, o profissional de Matemática, como os demais profissionais da 

Educação deverá estar em preparado para o uso das tecnologias no ensino.  

 

 

“Haja vista que, na maioria dos casos da prática pedagógica, o 
professor é um mero reprodutor das informações produzidas, tornando 
o ato de ensinar algo defasado e desconexo. Neste sentido, é 
necessário, portanto, que os professores passem a compreender que 
os processos de inovação, derivados do emprego dos recursos 
tecnológicos, servirão para oxigenar a prática docente. É evidente que 
estamos falando daqueles que permanecerem alheios a esta nova 
realidade, pois esses equipamentos não substituirão o professor, mas 
o professor com perfil tradicional, pelo menos nas escolas de clientela 
de maior poder aquisitivo estará, certamente (sic) com os dias 
contados” (ROCHA, Ubiratan. “Reconstruindo o conhecimento a partir 
do imaginário do aluno” In NIKITIUK, S. L. (org.). Repensando o 
Ensino. São Paulo, Cortez, 2006, p.52). 
 
 
 

Devemos lembrar também que o uso de novas tecnologias não garantem 

novas práticas e melhor postura do professor em sala de aula, é fundamental o 

conhecimento do professor sobre diferentes metodologias para escolher a melhor 

para a construção de determinado conteúdo e também ter domínio sobre esses 

conteúdos ensinados. Entretanto a atual realidade comprova que o professor não 

domina corretamente as técnicas de ensino, sem correlações entre o conteúdo e a 

metodologia mais apropriada. 

As informações se acentuaram muito rapidamente entre a década de 1980 e 

1990 e estão cada vez mais repletas de sons e imagens, através de vários 

equipamentos como computadores e vídeos. Vivemos na chamada revolução 

tecnológica da informação, caracterizada pelo uso da informática em quase todos os 

tipos serviços e produções, e em toda parte do mundo. Porém existe uma forte 

resistência pelos profissionais da Escola em trabalhar com os recursos tecnológicos, 

se não por dificuldade, por certo preconceito. Essa resistência faz com que o professor 

deixe de investir em novas formas ensinar e construir o conhecimento. 

Mesmo com essa resistência os computadores e a multimídia já estão 

presentes em muitas escolas e logo alcançarão a maioria delas, forçando-as a incluir 

no seu cotidiano as novas tecnologias, que exigirá uma nova postura do professor. 

Uma postura de entendimento que ao incorporar essas ferramentas estarão 



oferecendo aos alunos recursos indispensáveis como apoio a construção do 

conhecimento. 

Através das TIC os professores e os alunos se interagem e se tornam 

corresponsáveis pela construção do conhecimento e têm a oportunidade de trazerem 

as informações do mundo para o ambiente educativo. 

Segundo Rusen (2001), o uso de novas tecnologias estão associadas à uma 

nova concepção de ensino fundamentada principalmente nas teorias de Piaget e 

Vygotsky, concepções construtivistas que  fornecem subsídios para suplantar as 

aulas meramente expositivas, apontando para uma metodologia motivadora e 

estimulativa do desenvolvimento cognitivo.  

 

 “A contribuição de Vygotsky, no que se refere à aprendizagem dos 
conceitos científicos e sua relação com os chamados conceitos 
espontâneos, já se constitui numa referência para a renovação do 
ensino. Interpretar o ensino como fornecedor de conceitos que 
facilitam a compreensão do mundo e que contribuem para construção 
de estruturas complexas pode ser considerado uma verdadeira 
revolução paradigmática, pois cria um novo modelo de ensino 
contribuem para a compreensão dos complexos problemas da vida do 
homem em sociedade.” (RUSEN, Jörn, 2001, p. 56) 

 

 

As TIC são consideradas inovadoras para a sua aplicabilidade em em 

qualquer disciplina, pois vão ao encontro de algumas abordagens teóricas como a de 

Piaget e Roger sobre o processo de aprendizagem. Segundo Piaget a construção do 

conhecimento acontece através da integração entre o sujeito e o ambiente, que ao 

proporcionar um desequilíbrio na sua realidade, leva-o a buscar novas respostas, 

resultando em aprendizagem. E de acordo com Roger quando o ensino é focado no 

aluno e o coloca no centro do seu próprio processo educativo faz com que ele se sinta 

responsável e libera sua capacidade de autoaprendizagem. 

Segundo Ferreira (1999), a execução desta nova maneira de ensinar, 

concebe a escola a prática de um ensino capaz de estimular os alunos a serem 

agentes ativos e atores do processo e não pessoas passivas diante do conhecimento, 

a apresentarem um vivo interesse pelos acontecimentos do mundo, a desenvolverem 

uma atitude crítica e reflexiva dos fatos que são veiculados pelos diversos meios de 



comunicação, além de ampliarem a capacidade de ver, ler, escutar e sistematizarem 

as informações, inventariando os diversos temas abordados. 

Ferreira (1999,p. 125-137) cita que “esta nova proposta de trabalho encontra 

muitas barreiras, por parte dos atores envolvidos no processo”, tais como: 

 

• Dificuldades das crianças em assimilar os temas e em 

manejar as informações que podem ser inadequada(s), 

insuficiente(s) e tendenciosa(s); 

• Limitações do professor;  

•  Obstáculos do meio, que é tudo o que compreende o espaço 

social; o meio é a rua, a casa, a praça, o bairro, a vila, as 

pessoas, a cidade e o seu entorno (FERREIRA, 1999, p. 125-

137). 

 
 

Através das TICs, os professores conseguem despertar o interesse em seus 

alunos e consequentemente a vontade de aprender, já que tais recursos funcionam 

como agente motivador, sem limites, em qualquer área do saber. Por isso já existe um 

consenso entre os professores em geral sobre a adoção de metodologias ativas no 

ambiente escolar, enfatizando que, quando o aluno interage e participa ativamente 

das escolhas o resultado é positivo e satisfatório.  

De acordo com Frigoto (1995) a metodologia ativa e argumentada acima deve 

ser aplicada também e ao ensino de Matemática, pois vem ao encontro com a 

preocupação de trazer como eixo a aprendizagem desta disciplina, valorizando a 

reflexão sobre os fenômenos físicos, levando o aluno a perceber como esses 

acontecimentos abrem espaço de múltiplas interpretações e entendimento dos mais 

variados projetos de luta entre os homens, a um estudo onde considere o homem no 

seu cotidiano, oportunizando ao aluno se colocar como atuante construtor do seu 

conhecimento físico. 

São muitas as contribuições metodológicas decorrentes das novas 

tecnologias, entre elas a capacidade de despertar a atenção do aluno, tornando 

possível o estabelecimento de uma relação de maior interação com o conteúdo de 

Matemática. Entretanto cabe ao professor promover essas mudanças, principalmente 



no seu comportamento pedagógico, que além de adotar uma visão crítica deve estar 

em constante processo de buscas e atualizações.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que pelos portões das escolas adentram um novo aluno e uma 

nova realidade com os recursos tecnológicos, que não pode mais ser ignorada, 

impondo indispensáveis mudanças nas práticas didático-metodológicas. 

Outra ideia que devemos abandonar no ensino é a de formar um cidadão 

ideal, mais do que “cidadãos críticos”, é preciso constituir “cidadãos leitores”, capazes 

de concretizar uma leitura compreensiva e interpretativa do cotidiano. Precisamos sim 

de cidadãos críticos, mas que estejam motivados e tenham vontade de construir 

conhecimento. Desenvolvermos nesses alunos o prazer em aprender de forma 

intensa. 

Pudemos concluir ser de grande importância para a utilização de tecnologias 

dentro da sala de aula, é o preparo, a capacitação dos educadores e, porque não 

dizer, as habilidades e competências que ele dispõe para intervir e mediar às 

apropriações do conhecimento. 

Outro aspecto importante que conseguimos perceber é a quantidade de 

informações e diferentes tipos de acesso cultural que nosso aluno possui. Essa 

diferença de cultura implica na diferenciação das abordagens que se deve fazer que 

nosso aluno se apropriasse dos conteúdos de Matemática através das novas 

tecnologias. 

Percebemos através deste estudo inúmeras contribuições metodológicas 

decorrentes das novas tecnologias, entre elas a capacidade de despertar a atenção 

do aluno, tornando esse aluno mais interessado oportunizando o estabelecimento de 

relação de interação com o conteúdo de Matemática. Entretanto cabe ao professor 

mudanças no seu comportamento pedagógico, que além de adotar uma visão crítica 

deve estar em constante processo de buscas e atualizações. 
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