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COMO A TECNOLOGIA PODE CONTRIBUIR PARA O ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

 

Arislândia Gomes da Silva Moraes 

 

RESUMO  

 A tecnologia nos últimos anos sofreu avanços consideráveis, e consequentemente, surgiram 

novas possibilidades de ensino, principalmente na área da matemática, onde há uma grande 

variedade de inovações tecnológicas. Este artigo descreve a necessidade e a importância que a 

tecnologia pode oferecer nas práticas educacionais no ensino da matemática. O objetivo do 

trabalho é demonstrar como a matemática poder ser ensinada através da tecnologia. A pesquisa 

foi realizada com alunos do Ensino Fundamental de uma Escola Pública. A prática para análise 

e conclusões ocorreu partir de aulas explicativas e softwares sobre vários temas estudados, 

fazendo destas ferramentas tecnológicas um importante aliado pedagógico para construção do 

conhecimento. 

Palavra-chave: tecnologias, ensino matemático, necessidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a popularização dos computadores em nossa sociedade uma série de 

transformações começou a acontecer em todos os países: nos meios de comunicação, nos 

conhecimentos científicos, nos meios tecnológicos, na economia de todos pais, levando um 

conhecimento enriquecedor para nos dar base para várias áreas do conhecimento. 

Com estas transformações ocorreram várias mudanças nos princípios, valores, e 

costumes das pessoas, passaram a ser pessoas informadas sobre as diversidades demostrado 

através do conhecimento mundial. 

Foi diante deste senário que o presente estudo se fez necessário em busca e demostrar 

para alunos e professores de matemática a necessidade e a importância da inovação através da 

tecnologia que pode ser utilizado a favor da educação. 

Para que o professor possa utilizem as teologias no ensino da Matemática é preciso a 

utilização do computador em sala de aula, um importante aliado para o conhecimento, mas, 

infelizmente não está disponível em todas as escolas públicas.  Estas aulas inovadoras, é 

importante porque podemos demostrar como as práticas pedagógicas como fazer, aulas de 

matemáticas atrativas para todos os alunos. 

O presente artigo traz em sua sequência a importância do uso das tecnologias no ensino da 

matemática, através da apresentação desta tecnologia na realidade da disciplina de matemática. 

Seguindo da prática aplicada e considerações finais. 

 

1.1 Problema 

 

As tecnologias estão no cotidiano de todos os indivíduos, onde as instituições escolares 

devem se adequar a esta realidade digital. Sendo assim: ‘Como a tecnologia pode contribuir 

para o ensino da Matemática, podem favorecer o aprendizagem1’ 
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1.2 Objetivo Geral 

 

Verificar como o uso da tecnologia pode auxiliar o ensino da matemática. 

 

1.3 Objetivo Específico 

 

 Demonstrar a construção da aprendizagem através da tecnologia; 

 Tornar as aulas de Matemática atrativas, e conforme a realidade; 

 

1.4 Justificativa 

 

Demostrar como a tecnologia pode melhor o desempenho nas Aulas de matemática, e 

de que maneira os softwares podem ser introduzidos de forma positiva pelos professores. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste estudo está representando em as três faces. A primeira face 

aborda o A importância da tecnologia, enfatizando o a importância da tecnologia no ensino da 

Matemática. A segunda face apresenta o surgimento da tecnologia no ensino da matemática, 

destacando quando surgiu a tecnologia na aprendizagem da Matemática importância de haver 

o uso adequado da informática e a formação contínua do professor para a atuação na escola. E 

a terceira face demonstra o uso das tecnologias como apoio no processo de aprendizagem, 

aproximando o aluno desse contexto tecnológico, relacionando os softwares educacionais 

voltados ao ensino da Matemática, considerando-os como ferramentas enriquecedoras no 

processo de aprendizagem.  

2.1 A importância da tecnologia 

 

Nas salas de aula atualmente possuem um modelo pedagógico estático e restrito, onde 

alunos e professores vivem numa realidade presa a livros didáticos e aulas puramente 

expositivas, esse modelo de aprendizagem comprovadamente que está ultrapassado, pois nossa 

sociedade precisa estar preparada para um futuro tecnológico e digital, na Matemática, as 
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tecnologias são capazes de divulgar informações, descobertas científicas, diminuir as distancia, 

e demostrar que o mundo virtual pode proporcionar um melhor ensino na educação. 

Diante do poder que a Tecnologia pode promover no ensino da Matemática, levando o 

aluno a um conhecimento rápido, fácil, interativo e acompanhando de um raciocínio – lógico, 

é tanto o professor como o aluno deve acompanhar essa evolução tecnológica e, se inserir nesse 

mundo cada vez mais digital. 

Atualmente o professor, não só o de matemática, mas todas as disciplinas em geral, 

precisam assumir seu papel de mediador do conhecimento, ou seja, ser o responsável em 

mostrar como se busca o conhecimento, desenvolvimento no aluno a capacidade de ser auto 

educar, construir seus próprios conceitos e ter autonomia para decidir e resolver os seus 

problemas, praticando ativamente da sociedade em que vive. 

A educação Matemática tem o objetivo de transformar o ensino em um saber lógico por 

meio do exercício do raciocínio, para isto, precisa oferecer uma aprendizagem centrada nas 

evoluções tecnológicas e na interdisciplinar, formando seres capazes e preparados para viver e 

agir nesse mundo cada vez mais, complexo, onde coisas evoluem e modificam rapidamente. 

 

Não existe dado descrito sobre o impacto das Novas tecnologias de 

Informação e Comunicação, a falta de pesquisa sobre este impacto das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação não é exclusiva do setor 

educativo: existe uma preocupante ausência de estudos que analisem as  

Novas tecnologias de Informação e Comunicação em relação ás  

transformação sociais, políticas e culturais que elas promovem no interior de 

nossas sociedade, e em consequência, que permitam identificar as 

responsabilidades e desafios educativos implicados com intuito de promover 

maior justiça social  e progresso democrático (TEDESCO, 2004, p.98) 

As novas tecnologias no ensino da matemática devem ser utilizadas como aliada na 

construção de verdadeiros conhecimentos, preparando o cidadão do futuro para uma vida social 

e profissional plena através de um ambiente de aprendizagem virtual, possibilitando ao aluno 

de hoje, a interação com uma pessoa do outro lado do mundo. 
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2.2 O surgimento da tecnologia no ensino da matemática 

 

A tecnologia surgiu no ensino da matemática no início dos anos 1970 por meio de 

programas implantados pelo Ministério da Educação e Cultura com o intuito de promover a 

inovação e evolução no ensino. 

O programa Nacional de Informática na educação (PROINFO) foi criado e lançado nos 

ano de 1997, pela secretária de Educação á distância do Ministério da Educação. Esse programa 

é responsável pela implantação da informática nas escolas, desencadeando a verdadeira 

inclusão da Tecnologia na sala de aula (BRASIL, 2000). 

De acordo como Valente (1999, p.34-35), ensinar Matemática dentro das nossas escolas 

hoje, é promover o desenvolvimento disciplinado do raciocínio logico dedutivo, o ensino 

tradicional de matemática está ultrapassado e for da realidade em que vivemos. 

 

Foram inúmeros os problemas que decorrem da questão: evasão escolar, pavor 

diante da disciplina, medo à aversão á escola, dentre outros. O problema pode 

estar atrelado a uma metodologia amplamente adotada nas escolas para o 

ensino em geral e especificamente para o da Matemática (VALENTE, 1999, p. 

78). 

 

As inovações tecnológicas devem ser encaradas de forma a contribuir no espaço escolar. 

Não podem ser vistas como olhas de reprovação a mudanças. Mudanças devem ser vistas como 

otimismo e principalmente devem ser aceitas e introduzidas no âmbito escolas a fim de 

promover a verdadeira educação a serviço do bem comum na busca de contribuir um futuro 

melhor, uma sociedade mais humana. 

Nosso dever como cidadão é contribuir para que nosso País se modernize de forma geral 

na educação e, principalmente que estejamos preparados para aceitar essa evolução que se 

consiste em uma ação irreversível em fraca execução e expansão. 

Valente (1999) ressalta que o computador já faz parte do cenário da escola e que o 

mesmo consiste na oportunidade de organizar e desenvolver novas tecnologias no ensino a fim 

de melhor os resultados do aprendizado da disciplina de matemática. 

O computador abre o espaço para a construção de novas e necessárias mudanças no 

ensino, mas ele não é o único responsável e mentor para a resolução de todos os problemas 

educacionais de nosso país como afirma Cotta (2002, p. 20 e 21).  
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O saldo qualitativo no ensino da Matemática poderá ser dado 

através do aproveitamento da oportunidade da introdução do 

computador na escola, o que certamente favorecerá mudanças na 

pedagogia e poderá resultar em melhora significado da Educação. 

Portanto, seja mais realista pensar no aproveitamento de técnicas 

tradicionais, ir introduzido as inovações tecnológicas. 

 

  A Revolução Tecnológica aconteceu no século XXI, e com ela, fica cada vez mais difícil 

ficar sem o uso dessa ferramenta em nosso cotidiano. Na escola, não poderia ser diferente com 

a facilidade de informação. Portanto, é preciso estar preparado para encara os novos desafios 

para utilizar as Novas Tecnologias a serviço de um ensino de qualidade, tanto as docentes como 

os discentes. Então é importante estar a atualizado das transformações e tentar entende-las. 

Para que possamos oferecer ao aluno um ensino de qualidade diante das tecnologias é 

imprescindível que estejamos preparados e habilitados para se trabalhar nesse inovador método 

de ensino e aprendizagem. Estar inserido nesse novo contexto, não deixar de usar as velhas 

práticas melhor com o que há de novo, introduzi-las e ter o conhecimento técnico para utiliza-

las e para desenvolver atividades pedagógicas inovadoras e eficientes. 

 

2.3  Infra- estrutura de informática no ensino de Matemática 

 

Um grande desafio para o uso intenso da tecnologia na educação é o de implantar uma 

infraestrutura adequada em escolas e outras instituições de ensino. Infra estrutura está composta 

basicamente de computadores, softwares matemáticos nos laboratórios das instituições, em 

conjunto com a rede, e viabilizar algumas linhas telefônicas. 

A instalação de uma infra- estrutura do ponto de vista econômico é pouco atraente, pois 

a demanda de tráfico na rede é baixa, o número de usuários é grande e os serviços necessários 

são muitos. O grande problema dessa infra- estrutura é o custo, pois demanda um investimento 

inicial alto, bem como para a manutenção e atualização. Além dos custos com os serviços de 

comunicação e acesso a internet. Porém já estão ocorrendo várias ações para mudar este quadro, 

tal como o Programa Paraná Digital, que disponibiliza em todas as escolas públicas estaduais 

um laboratório de informática com acesso a internet e também televisores com leitores de pen 

drives e cartões de memória para reprodução de imagens e vídeos. 
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Sem contar na estrutura, o profissional deve ter uma formação para produzir aulas com 

esses recursos ou mesmo a levar seus alunos para uma aula demonstrativa sobre algum conteúdo 

específico, o que requer tempo e dedicação por parte das diligências e dos próprios profissionais 

da educação. 

 

3. Metodologia 

 

Considerado o tema deste estudo “COMO A TECNOLOGIA PODE 

CONTRIBUIR PARA O ENSINO DA MATEMATICA”, objetivou-se promover o ensino 

da Matemática através do uso da tecnologia disponível como aliada para a construção da 

efetiva da aprendizagem. 

Para a verificação, baseou-se na demonstração das ferramentas, uma vez que 

pretendesse compreender o modo como o ensino de matemática, mediado pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação, é relevante e quais investigações são favorecidas 

nesse ambiente.  Primeiramente foram realizadas várias consultas bibliográficas a fim de 

compreender o modo pelo qual a tecnologia vem influenciando a educação atual e quais 

transformações ela está provocando no âmbito do ensino e aprendizagem da Matemática, 

segundo o ponto de vista de pesquisadores em Educação Matemática, através de pesquisas 

qualitativas. 

A prática foi realizada com alunos do Ensino fundamental de Escola Pública composta 

por 20 alunos. 

Contatou-se a professora de Matemática para averiguação sobre o conteúdo que estavam 

trabalhando no momento, a fim de buscar ferramentas tecnológicas ligadas à mídia para a 

implementação da prática.   

A prática para a realização deste estudo e posterior análise, efetivou-se através de aulas 

expositivas e demonstração de softwares na prática, onde foi improvisado uma sala de 

informática para a realização deste trabalho, pois a instituição não tem sala de informática ou 

laboratório de informática. 
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4. Aplicação da prática  

   O trabalho desenvolvido na escola em questão, ocorreu semanalmente, contemplando 

atividades práticas em uma sala de Informática improvisando e abrangem as quatro séries finais 

do Ensino Fundamental.  As atividades foram elaboradas de acordo com as sugestões do 

professor regente, relacionados com o tema em estudo na sala de aula. Durante a elaboração 

das atividades foram selecionados os softwares gratuitos de Matemática, que possuem versões 

para ambos os sistemas – Windows e Linux – e os sites educativos, interativos que 

correspondem aos objetivos propostos para a realização da aula.  

Os softwares e sites utilizados nessa etapa do trabalho foram: O Software Geogebra, 

usado para o estudo da geometria plana. O KBrush, empregado para trabalhar com frações. O 

Kig, programa desenvolvido para Linux, utilizado para trabalhar Geometria. O Racha Cuca, 

usado para trabalhar diversos conteúdos matemáticos, explorar o cálculo mental, além de 

desenvolver o raciocínio lógico e a atenção. O KmPlot, utilizado para trabalhar funções; e os 

sites Geoplano Virtual, que possibilita trabalhar com o geoplano e explorar os polígonos, suas 

características e propriedades, e Balança Interativa, que permite trabalhar e explorar a ideia de 

equações de 1º grau.  

Segue as atividades desenvolvidas na sala de informática:  

Na 5ª série, com o software Kig (Linux), foram demostrados e estudado o ponto, reta e 

plano. Nesta atividade os alunos, retomaram os conceitos de ponto, reta, semirreta, posição de 

retas paralelas, sendo os conteúdos estudados em sala de aula e praticados no ambiente virtual.  

  Na 6ª série, com o software KBruch (Linux), foram demostrados e explorou-se o tema 

frações. Nessa atividade, os alunos puderam revisar exercícios envolvendo frações e 

equivalência de frações e problemas matemáticos envolvendo operações.  

 Na 7ª série, com o software Gpoly Pro (Linux), o tema explorado foi polígonos. Durante 

essa atividade, observou-se que a relação teoria-prática se efetivou. A utilização desse software 

permitiu classificar triângulos, nomear e caracterizar quadriláteros e suas propriedades.  

 Na 8ª série, com o software KmPlot (Linux), o tema explorado foi gráfico de funções 

de 1º e 2º graus. Nessa prática, os alunos puderam identificar e diferenciar os gráficos das 

equações de 1º e 2º graus, além de classificar funções crescentes e decrescentes, informando a 

função e visualizando-a no gráfico. Com essas atividades, acreditamos que os conceitos 
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explorados com os softwares, possibilitamos aos alunos da escola a oportunidade de conhecer 

as diversas aplicações e obter a compreensão geométrica. E os acadêmicos, professores em 

formação inicial, tiveram a possiblidade de planejar, vivenciar e aprender com a prática, um 

novo contexto de trabalho. 

Por meio das falas destacadas pode-se observar, claramente, o interesse e o entusiasmo 

dos alunos em participar do estudo, o que motiva e torna o meu trabalho gratificante. Esperamos 

que esse trabalho continue apresentando resultados positivos, pois assim a importância de se 

trabalhar a Matemática em outros contextos, que não sejam a sala de aula, assume um papel 

considerável, com nuances de interesse para os educandos.  

 5. Considerações Finais  

Com a realização deste estudo pode-se perceber na prática que aliando o uso de 

aplicativos do computador com a matemática, descobre-se como aplicar os conceitos, ou 

ampliar essa capacidade, dominando assim, a linguagem matemática. O desafio é garantir 

algumas formas de pensar. Compor e decompor são ações mentais constantes no trabalho 

matemático, e essa interação – vídeos, jogos online e ensino matemático – permitem discutir as 

diversas formas de solucionar problemas e questionar as estratégias.  

Dentro dessa perspectiva, o uso das ferramentas tecnológicas, se utilizadas de maneira 

adequada, tornam a aprendizagem um processo dinâmico em que a experimentação, o 

levantamento de hipóteses, a busca por conjecturas e pela validação do percebido podem levar 

o aluno a construir um modo de pensar matemática que lhe seja significativo. E esse é um dos 

caminhos possíveis para desenvolver a autonomia, e tornar o aprendiz sujeito ativo e 

responsável pela construção do seu conhecimento.   

Através da avaliação realizada com os sujeitos deste estudo, por meio da aplicação do 

questionário, concluiu que o processo de ensino e aprendizagem aliado ao processo de 

experimentação, organização e construção, proporcionado pelo uso das mais diversas mídias, 

permite que o ambiente de possibilidades no ensino da Matemática pode ser favorecido e 

estendido, de forma a possibilitar maior autonomia no movimento da aprendizagem. A 

participação ativa do aluno é favorecida pela tecnologia na informática, proporcionando assim, 

novas formas de aprendizagem, modificando as relações entre professores e alunos, ou entre 

alunos e alunos e entre alunos e conhecimento. 
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  A Matemática aliada à transmissão do conhecimento, por meio de atividades que 

desenvolvem autonomia, tais como o uso das ferramentas tecnológicas e pedagógicas atuais, 

contribuem efetivamente para tornar o ambiente de aprendizagem mais agradável, melhorando 

a capacidade de ler e interpretar itens necessários para a construção do conhecimento 

matemático do aluno.   

O ensino torna-se de sucesso, uma vez que o professor em vez de só repassar conteúdos, 

demonstra a aplicabilidade da matemática neste mundo virtual com o qual o aluno interage em 

outras tantas situações diárias, extinguindo assim o pensamento equivocado de que a 

Matemática é uma disciplina distante e de difícil compreensão. Desta forma, professor e aluno, 

juntos, serão capazes de construir o conhecimento e alcançarão os objetivos maiores que são: 

melhorar o pensar, o falar e o escrever a linguagem matemática.  

Portanto, o uso das tecnologias aliadas ao ensino da Matemática são desafios que indicam 

caminhos ou alternativas lógicas para o favorecimento da construção do conhecimento, 

instrumentalizando o pensamento com o acesso ao saber elaborado, permitindo que o educando 

se expresse e compare suas observações, suas experiências de vida diária, desenvolvendo assim 

uma concepção histórico, crítica, científica do mundo.   

Assim, o processo de ensino e aprendizagem assume um caráter dinâmico/interativo 

entre os sujeitos envolvidos, ou seja, o professor e o aluno, assim como traz modificação 

culturais e estruturais no espaço da escola fazendo com que ela continue assumindo o papel de 

difusora de conhecimento, integrados à era tecnológica atuais. 
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