
XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 
Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 

 

504 
 

                                

 
 

A INFORMÁTICA E A MATEMÁTICA 

 

Elisiane Peixoto Cardona Biurrun - elisianebiurrun@hotmail.com 

Secretaria Municipal de Educação de Bagé, 96400 000 - Bagé, RS, Brasil 

Ademir de Cássio Machado Peransoni - ademirperanzoni@bol.com.br 

Secretaria Municipal de Educação de Bagé, 96400 000 - Bagé, RS, Brasil 

 

Resumo. Neste trabalho foram estudadas as propostas desenvolvidas no âmbito da 

informática com relação à educação Matemática mostrando que existe a possibilidade 

de melhor aproveitar essa tecnologia a fim de que a mesma não tenha a sua utilização 

vinculada apenas a visualização de vídeos e pesquisa em sites. Por meio da utilização 

dos recursos midiáticos no ensino percebeu-se que este poderia ser mais instigante aos 

alunos com a utilização dos computadores do laboratório de informática da escola e 

mais tarde com a utilização dos laptops que os alunos receberam através do Programa 

UCA (Um computador por aluno). Objetiva-se com esta proposta fazer com que os 

alunos descubram na informática outras possibilidades de construírem o conhecimento 

das mais diversas maneiras com a utilização de software de Matemática. Este trabalho 

justifica-se pela necessidade de fazer com que o aluno compreenda a importância da 

educação matemática no desenvolvimento da sociedade e dos cidadãos, reconhecendo 

desta forma valores de solidariedade, autoestima, responsabilidade social e bem estar.  
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1. INTRODUÇÃO 

            

         Esta proposta foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. 

João Thiago do Patrocínio, da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil. A escola 

possui estrutura física pequena com 4 salas de aula, banheiros para alunos e para 

professores, um laboratório de informática, sala de professores, secretaria,  sala de 

recursos para alunos inclusos e um refeitório anexo a ela.  Nela estão disponíveis 

equipamentos tecnológicos como som, televisão, máquina copiadora, projetor de 

mídias, laptops   e computadores.  

          O uso da tecnologia como facilitador da aprendizagem de Matemática surgiu da 

necessidade de acompanhar a evolução dos instrumentos metodológicos, assim como da 

possibilidade de despertar o interesse dos alunos por ela. A Matemática carrega o 

estigma de disciplina curricular difícil e isso acaba colocando-a como a “vilã” na 

aprendizagem de muitos discentes. Para muitos, principalmente para os pais, ainda, o 

que interessa é a nota de Matemática e de Português, deste modo, estas disciplinas 
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carregam em si um peso muito grande de cobrança e de expectativas, porém existem os 

demais componentes curriculares tão importantes quanto elas. Isso ocorre pela presença 

e análise de questões no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) onde percebemos 

tal importância, as quais apresentam questões de Arte, Educação Física, entre outras, 

atingindo assim as mais diversas áreas do conhecimento.  

 

 

2. A TECNOLOGIA NA ESCOLA   MUNICIPAL 

 

A tecnologia é uma possibilidade inovadora no desenvolvimento dos processos de 

ensino e de aprendizagem, tendo em vista que esta faz parte do seu cotidiano, e atrai e 

prende a atenção de grande parte dos alunos que compõem o quadro da escola. As 

possibilidades fornecidas pela informática chegaram também nesta escola, 

primeiramente na forma de mídias como TV e DVD. O MEC (Ministério da Educação), 

através da Secretaria de Educação a Distância fez a distribuição de inúmeros DVDs, 

seguindo uma sequência de 3 volumes, onde temos, além de vídeos de vários 

componentes para serem usados com os alunos, vídeos para a formação de professores.  

         Na escola foram instalados laboratórios de informática abrindo algumas novas 

possibilidades de utilização de mídias para nas práticas pedagógicas. Os alunos da 

escola receberam laptops, um para cada aluno, do programa UCA (Um computador por 

aluno), ampliando ainda mais as possibilidades de execução de práticas pedagógicas 

centradas em atividades em que se utilizem os recursos midiáticos para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. 

        A partir da implementação destas estruturas temos uma possibilidade diferenciada 

para buscar quebrar o estigma de que a matemática é uma disciplina de difícil 

assimilação, sendo assim, é primoroso que se investigue novas situações de 

aprendizagem, onde os alunos possam sentir-se motivados, desafiados, envolvidos nos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

            

2.1.  Atividades   Tecnológicas 
             

     Antes de utilizarmos os laptops para as propostas curriculares, os alunos tiveram 

algumas orientações, sobre o manuseio correto descobrindo as suas possibilidades de 

utilização em sala de aula, assim como, em casa, como ligar e desligar o laptop, acessar 

a internet, pesquisar programas no laptop, salvar documentos, entre outros itens básicos.  

        Entre várias atividades desenvolvidas, realizamos uma sequência a fim de situá-los 

com relação às estruturas dos programas (software) já instalados nos laptops: 

• editor de texto: elaborar atividades envolvendo o conceito de fração para 

posteriormente ser enviado através de e-mail para um colega. 

• gravador de vídeos: gravar uma explicação de uma atividade  e enviar 

para um colega, via e-mail. 

• inserir  tabelas e outros itens em um arquivo do editor de texto: conhecer 

como é inserido uma tabela e outros itens de formatação de texto. 

• utilização de imagens em textos: pesquisar, inserir e formatar uma 

imagem. 

• arquivo com atividades de revisão: resolver atividades no caderno que a 

professora elaborou em um arquivo PDF e instalou no net. 

 

        Também realizamos atividades que envolviam a utilização de internet, entre elas: 
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• Aprender a digitar um endereço: saber a necessidade da escrita correta e 

os caracteres permitidos.  

• Conhecendo o Google como um site de pesquisa 

• Pesquisa e cópia de imagens da internet. 

• Conhecendo a necessidade da utilização informação da fonte de pesquisa.  

• Realizando o cadastro no gmail para a criação de uma conta de e-mail. 

• Envio de arquivos para os colegas e para a professora através de e-mail. 

• Bate papo em sala de aula com os colegas, trocando mensagens onde 

conversam sobre as propostas de aula. 

• Pesquisa em sites sobre os conteúdos. 

• Utilização de sites para a realização de jogos. 

• Cadastro no site: www.okuadro.com  

• Utilização do site o kuadro para conhecimento de sites interessantes 

como fonte de conhecimento. 

• Conhecimento do blog dos professores da escola. 

• Postagem de comentários em blogs com a percepção da responsabilidade 

das ações na internet. 

• Conhecimento da internet como uma rede virtual com uma legislação 

específica e que todos devem respeitar, pois são responsáveis pelos seus atos. 

• Pesquisa sobre o cyberbullying.  

        Durante a realização destas propostas os alunos foram questionados sobre alguns 

aspectos relacionados à utilização dos laptops em sala de aula como instrumento de 

aprendizagem. Tais respostas foram analisadas e tabuladas, mostrando os resultados nas 

tabelas que seguem:  

                Tabela 1: Utiliza o laptop para o quê?  

Aprender                 48,5 % 

Ouvir música, jogar ou utilizar redes sociais                 12,1 % 

 Aprender e ouvir música                 39,4 % 

         

Tabela 2: Toda vez que a professora solicita a utilização dos laptops, 

 você realiza atividades que deseja?   

Sim      42,5 % 

Não      45,4 % 

Às vezes       12,1 % 

         

Tabela 3:  Como você aprende mais?  

Vídeos e pesquisas nos laptops          24,2 % 

Livros e explicações da professora          18,2 % 

 Vídeos  e  pesquisas no laptops  e explicações no quadro          39,4 % 

         

       Estas propostas além da euforia que causaram, e que ainda causam nos alunos, 

fazem com que o interesse esteja mais voltado para as propostas curriculares. O 

interesse dos alunos primeiramente é pelo conhecimento para a utilização dos laptops, 

pois muitos não possuíam conhecimento para ligar e desligar o aparelho, por isso as 

propostas iniciais foram as de conhecimento dos componentes básicos para uma boa e 

correta utilização e conservação do aparelho. Este processo levou tempo e muita 

paciência por parte dos alunos para que pudessem compreender a necessidade da sua 

autonomia na busca pelas soluções dos seus problemas, visto que a sala de aula é um 

ambiente coletivo, pois muitos queriam a atenção bem individualizada para a resolução 

de seus problemas. Assim foram trabalhadas questões de autonomia e solidariedade 

http://www.okuadro.com/
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com os alunos na busca da solução para os seus e para os problemas dos colegas, como 

por exemplo, muitas vezes tínhamos queda na conexão com a internet e era demorado o 

contato com o funcionário de informática até mesmo porque eram muitos alunos com 

esse problema. Sendo assim os alunos começaram a compreender o processo para o 

restabelecimento da conexão e foram uns ajudando aos outros desta forma.  As 

propostas de Matemática foram surgindo ao longo desse processo utilizando os laptops 

com atividades da internet e até mesmo com as propostas de aplicação dos itens 

disponíveis nos próprios laptops (softwares já instalados). Os alunos mostraram 

descontentamento durante algumas propostas em função da baixa capacidade de 

conexão da internet disponível na escola, mas em âmbito geral a utilização dos laptops 

pelos alunos contribuiu para a melhoria da aprendizagem.  

       

2.2.  Análise e discussão das atividades 

 

Ao relatar uma breve análise desta prática pedagógica, parece-me   que o resultado 

em relação a utilização dos laptops foi muito mais válido no sentido da utilização, do 

envolvimento dos alunos com a “máquina”, do que no sentido de aprendizagem 

matemática. A observação durante as atividades comprova que os alunos, primeiro 

preocuparam-se em aprender todos os aspectos físicos e funcionais do laptop e só 

depois começaram a utilizá-lo como instrumento de aprendizagem.  Algumas situações 

alheias à aprendizagem, mas que causaram bastante impacto neste processo foram 

citadas pelos alunos como prejudiciais e também como dispersadores das propostas, 

como por exemplo, o difícil acesso à internet em alguns momentos, problemas no laptop 

que não eram solucionados de imediato pelo funcionário responsável pelo laboratório de 

informática e também pela falta de programas relacionados a Matemática. Mas em 

âmbito geral a utilização dos laptops pelos alunos contribuiu para a melhoria da 

aprendizagem, não só em Matemática. Alguns alunos demonstraram que acabam não se 

interessando efetivamente pelas propostas da professora, tais afirmações foram 

confirmadas com a realização da seguinte questão: Toda vez que a professora solicita a 

utilização dos laptops, você realiza atividades que deseja?   A resposta foi a maioria dos 

alunos afirmando que sempre ou às vezes realiza atividades paralelas as propostas 

solicitadas pela professora durante a aula.  

        No desenvolver de nossa atividade percebemos que é necessária a ampliação para o 

acesso da internet uma vez que todos os alunos da escola já possuem os laptops e muitas 

vezes a conexão fica lenta ou não é possível conectar, porque 100% dos alunos que 

responderam a pesquisa afirmam que gostam de utilizar os laptops e que o problema de 

conexão a internet é o que atrapalha a realização de atividades em sala de aula. O relato 

desta investigação serve como divulgação de atividades desenvolvidas junto aos alunos 

com a utilização das tecnologias, considerou-se relevante tais atividades, pois se 

trataram de situações de aprendizagem que envolvia e despertava o interesse dos alunos 

inserindo-os no mundo digital. Observou-se, que a partir das atividades propostas, as 

notas das avaliações apresentaram uma crescente melhora, e que os alunos que não 

estão acompanhando esta melhora são alunos com situações especiais de aprendizagem, 

os quais apenas desenvolveram o gosto pela utilização da tecnologia. 

Cabe ressaltar que as propostas desenvolvidas em aula sempre foram muito bem 

aceitas pelos alunos e a divulgação de algumas propostas no blog, assim como a 

exploração do site www.okuadro.com.br, www.mesalva.net.com, sempre foram de 

grande aceitação por parte dos alunos pelo fato de fazermos “parte daquele local”. A 

visualização da divulgação das fotos na rede é algo que percebemos que gera neles uma 

grande satisfação, despertando a melhora da autoestima de muitos, os quais nunca 
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http://www.mesalva.net.com/


XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 
Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 

 

508 
 

haviam tido as suas atividades divulgadas e nem comentadas em sala de aula. Assim 

eles perceberam-se capazes de fazer parte de um grupo  em sala de aula e não apenas 

aqueles que sabem mais os conteúdos explorados pela professora, mas sim aquele que é 

capaz de encontrar sites, realizar pesquisas, buscar soluções para os problemas 

tecnológicos e logísticos que envolvem todas essas dinâmicas de utilização dos laptops 

em aula. 

 2.3.  Considerações finais 

        Consoante o publicado no site da Revista Nova Escola, por Amanda Polato (2009) 

nenhuma das inovações tecnológicas substitui o trabalho clássico na disciplina, centrado 

na resolução de problemas. Estratégias como cálculo mental, contas com algoritmos e 

criação de gráficos e de figuras geométricas com lápis, borracha, papel, régua, esquadro 

e compasso seguem sendo essenciais para o desenvolvimento do raciocínio 

matemático.   

         Entretanto, “saber usar calculadoras e conhecer os princípios básicos de planilhas 

eletrônicas do tipo Excel são hoje demandas sociais” (POLATO, 2009, p. 52).  Desta 

forma é primoroso que se de continuidade com a utilização dos recursos informatizados 

de forma     mais efetiva em sala de aula e em casa, através do conhecimento de 

software educacional mais específico em Matemática, porém ainda não temos 

conhecimento de muitas possibilidades de utilização deles. 

         O resultado da pesquisa que foi realizada com alunos de 6º a 8º ano,  com idade 

entre 11  e  17 anos demonstra algumas questões que merecem nossa atenção Para Luca 

Rischbieter, em “O que fazer com os computadores na escola”,  

 
o professor não é mais o único que exerce a função de ensinar e, nas escolas 

cada aluno tem espaço para dividir seus conhecimentos, suas produções e 

suas preferências com os outros”. Os artefatos informatizados somam-se a 

objetos como canetas, pincéis, fantasias e instrumentos musicais para compor 

um conjunto de recursos que são empregados nas mais diversas situações, 

envolvendo tanto a expressão artística quanto a pesquisa, o debate e a 

(re)interpretação de inventos do mundo (RISCHBIETER, 2008, p. 25) 

 

        Ele também menciona que com a ajuda dos computadores e das novas levas de 

artefatos que surgirão nos próximos anos, será mais fácil criarmos uma rede escolar 

mais ”legal”, que abrirá cada vez mais espaço para a interação e o imprevisto, para 

atividades de pesquisa, autoria, processos de autoaprendizagem e de auto avaliação. 

Desta forma o autor  destaca que assim a instituição Escola, terá menos dificuldades de 

repensar suas formas convencionais de se organizar, ensinar e de avaliar.   

        A partir desta investigação verificamos que é muito importante que se proporcione  

cursos de capacitação específicos para a composição de novas práticas pedagógicas 

embasadas no desenvolvimento dos conteúdos das Matemáticas. Para tanto, faz-se 

necessário à instalação de softwares livres nos laptops, pois a maioria dos alunos 

compreende a utilização dos mesmos como instrumento de aprendizagem, porém um 

número significativo de alunos sente vontade de utilizar os laptops para ouvir música ou 

desenvolver outras atividades paralelas as propostas em sala de aula.  

Ao concluir este relato, percebemos que as respostas dos alunos a procedimentos 

inovadores de ensino e de aprendizagem, que utilize com via de construção do 

conhecimento as tecnologias, foram de grande aceitação e proveito. Ademais, na atual 

conjuntura entre os métodos tradicionais de ensino e as tecnologias de informação, é 

límpida e transparente a preferência os dos alunos pelos procedimentos que se assentem 
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em ferramentas tecnológicas para ensinar e aprender. Deste modo, esta investigação nos 

proporcionou vislumbrar novas possibilidades de ensinar e de aprender, bem como 

identificar dificuldades e pontos-chaves para a melhora das práticas pedagógicas 

visando o desenvolvimento da educação matemática. Assim, por meio desta, podemos 

em alguns momentos mostrar e demonstrar aos alunos envolvidos nestas atividades, que 

a Matemática é parte incondicional do desenvolvimento individual das pessoas, do meio 

ambiente e da sociedade como um todo, tendo como acesso imediato às tecnologias 

disponíveis. 
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