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Resumo 

A pesquisa (ainda em desenvolvimento) é sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) e sua utilização na escola. Pensando no desenvolvimento e 

crescimento do uso destas tecnologias e na educação, a nossa intenção neste projeto é de 

analisar como os alunos veem e lidam com os softwares destinados ao ensino da 

matemática. A utilização de softwares desenvolvidos para o ensino da matemática 

proporciona tanto para os professores, quanto por alunos, novas experiências de 

aprendizagem. A pesquisa está sendo realizada com os alunos do 9º ano do ensino 

fundamental da escola Professor Juliano Neto – São Carlos. A intenção é leva-los para a 

sala de informática na qual eles poderão se beneficiar da ser utilização do software 

GeoGebra. A dinâmica da pesquisa resume-se em uma Atividade de Ensino, na qual as 

etapas de estudo se desenvolvem através da tarefa de estudo, ações de estudo e 

autoavaliação e regularização, já que buscamos proporcionar aos alunos uma nova 

interação na aprendizagem e elaboração de novas atividades afim de proporciona-lhes 

um trabalho de forma coletiva, no qual um individuo depende do outro para que 

obtenha-se êxito total no trabalho que está sendo desenvolvido.   
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Introdução 
Há vários materiais de apoio que podem auxiliar o trabalho do professor, 

o livro didático é o mais conhecido e utilizado nas escolas, devido ao fácil acesso que 

professores e alunos tem a este material. 

O PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) é uma forma que o governo 

encontrou de abordar o trabalho pedagógico dos professores com a utilização de livros 

didáticos, que facilitam a elaboração das aulas que o professor irá ministrar.  

São apresentados aos professores coleções de livros didáticos para a 

utilização com os alunos da educação básica, para que estes junto à coordenadoria e 

diretoria da escola optem pelo melhor material para ser trabalhado com os alunos. Os 

livros fornecidos aos alunos são recolhidos ao final do ano letivo, e são reutilizados por 

mais dois anos, concluindo desta forma, 3 anos de uso, ao termino deste 3 anos, os 

livros são recolhidos das escolas e são oferecidos novos exemplares e/ou novas 

coleções. 

Desta forma, podemos perceber que a importância do governo com ao 

uso de livros didáticos é bem maior do que para os demais materiais de apoio que estão 

disponíveis para o auxílio da aprendizagem. 

É necessária uma ousadia do professor em optar por outros materiais 

auxiliares de ensino, porque a utilização indevida destes materiais pode “atrapalhar” ao 

invés de ajudar, pois para que o professor consiga desenvolver algumas atividades com 

o auxílio de materiais didáticos é necessário que a escola possibilite o uso destes 

materiais e que o professor tenha um domínio para utilizá-los. 

Estes materiais auxiliares podem ser jogos educacionais, utilização de 

recursos do laboratório de informática, entre muitos outros que estão disponíveis na 

maioria das escolas, porém poucas vezes utilizados pelos professores por falta de 

conhecimento sobre como utilizar estes materiais de forma adequada e na ocasião 

correta ou até mesmo pelas poucas condições de uso, como por exemplo, não ter um 

computador para cada aluno ou um jogo para cada aluno, e nem lugares adequados para 

a aplicação destas atividades. 

Com as TIC’s mais presentes em nosso cotidiano, torna-se difícil ignorar 

a necessidade que temos de inseri-las na vida escolar dos alunos, tendo em vista que 

estes muitas vezes chegam a escola com um conhecimento amplo sobre estas 

tecnologias, já que em suas próprias casas encontram-se algumas destas tecnologias 

como televisores, computadores, celulares, entre outros. 
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Porém, a educação com o auxilio destas tecnologias ainda são vagas no 

ambiente escola. 

“A introdução tecnológica no campo educacional ainda sofre restrições e 

desconhecimento pedagógico. A mudança de sociedade não altera somente a 

relação professor-aluno, mas também o ambiente histórico e cultural desses 

alunos em formação. Surgem novas formas de pensar e, consequentemente, 

alteração na construção de conhecimento, sendo a mediação pedagógica na 

formação um grande desafio desta na formação de pesquisadores críticos e 

reflexivos.”(MARCONI, PULGA, n.d, n.p.) 

 

Justificativa e objetivos 

A escolha desde tema surgiu devido a reportagem veiculada no Jornal da 

Globo (Rede Globo), em um bloco chamado Conecte que aborda a área de tecnologia 

em geral, na qual foi apresentada uma pesquisa realizada no campus party em 2012. Um 

pesquisador indiano de tecnologia educacional chamado Sugata Mitra que, fez um 

experimento com um grupo de crianças, com idade entre 10 e 12 anos, Sugata Mitra 

acredita que estas são capazes apreender e compreender sozinhas qualquer assunto a 

partir do acesso a internet. 

Através desta entrevista, surgiu o interesse de trabalhar com os alunos 

com o auxílio do computador utilizando softwares matemáticos. 

 Nossa finalidade ao usar estes softwares é de descobrir se alunos podem 

ter um desenvolvimento maior quando utilizam computadores para auxilia o ensino.  

Nossa hipótese inicial é que, com o auxílio do computador e dos 

softwares desenvolvidos para o ensino de matemática, os alunos possam ter novas 

experiências com essa disciplina, que possibilitem uma interação diferenciada das que 

frequentemente se tem nas aulas tradicionais dentro das salas de aulas. 

Os estudantes devem ser estimulados aos estudos pelo professor, mas 

como fazer isso no caso da matemática em que a maioria dos alunos tem dificuldades na 

compreensão desta matéria?  

Podemos perceber que o problema da dificuldade dos alunos com a 

disciplina de matemática pode estar ligada ao que a motivação. Os alunos tem se 

mostrado cada vez mais desmotivados com os estudos. 

Se o aluno tem um motivo para ir a escola e apreender o que ela lhe 

proporciona de forma agradável, o aluno sai satisfeito da escola e com incentivo de 

retornar. 

Em busca de resgatar o interesse dos alunos, proponho a utilização de 

softwares voltados para a educação matemática que possam despertar o interesse dos 
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alunos e proporcionar-lhes prazeres que estes não veem com o ensino da matemática 

convencional. Acreditando que a inovação em utilizar um novo material possa ser 

conveniente para os alunos, já que estes vivem na era digital e tem total conhecimento 

sobre computadores. 

Nosso foco será o uso de softwares que trabalham com gráficos, pois 

nosso interesse é avaliar como os alunos podem se beneficiar desta forma de aprender o 

conteúdo matemática. Em um primeiro momento nosso trabalho terá foco em trabalha 

com softwares que abordem o conteúdo inicial sobre funções, tema que já deve ter sido 

apresentado e explorado pelos alunos do 9° ano do ensino fundamental. 

Nosso objetivo é observar como os alunos lidam com a opção de 

trabalhar um conteúdo já visto em sala de aula, em computadores com softwares 

relacionados ao que já foi abordado pelo professor nas aulas de matemática e em que 

medida a utilização deste recurso é importante para que os alunos conheçam uma nova 

abordagem para a utilização da matemática quanto para despertar o interesse dos alunos 

no sentido de estabelecer relações da matemática com o cotidiano de forma que os 

alunos possam encontrar uma resposta para o porquê de estudar matemática. De certa 

forma, na visão da maioria dos alunos os conteúdos matemáticos abordados em sala de 

aula não servem para absolutamente nada, pois estes conteúdos não são imediatistas 

como os alunos gostariam que fossem, ou seja, os alunos não conseguem estabelecer 

uma relação com o estudo da matemática no seu dia a dia. Porém com o estudo das 

funções e com o auxilio do software e as atividades propostas, talvez eles encontrem 

essas relações até hoje pouco exploradas. 

Temos como objetivo também, fazer com que os alunos compreendam o 

funcionamento do software de tal forma que, num dado momento da pesquisa, estes 

sejam capazes de elaborar atividades em conjunto com os demais colegas de sala a fim 

de proporcionar a estes um conhecimento amplo sobre a visão dos próprios alunos sobre 

o software e sua utilização para o ensino dos conteúdos de matemática. Paralelamente 

pretende-se entender o porquê muitas vezes a utilização softwares destinados a 

educação matemática é pouco utilizado pelos professores. 

 

Atividade em desenvolvimento 

A atividade que está sendo elaborada para aplicação no 9º ano do 

ensino fundamental, visa os três princípios da atividade de ensino, que são, a tarefa de 

estudo, na qual os alunos após o compreendimento teórico conseguem assimilar seus 
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conhecimentos com a atividade que está sendo proposta pelo professor. As ações de 

estudo, que fornece condições para que os alunos compreenderem as atividades de 

forma individual, identificando as principais características sobre a atividade que lhe foi 

proposta, como por exemplo, a identificação das ideias-chaves.  E por fim, a auto 

avaliação e regulação, que o aluno poderá perceber no decorrer do desenvolvimento da 

atividade. 

 
“Esses três componentes (tarefas de estudo, ações de estudo e 

ações de autoavaliação e regulação), trabalhados de forma integrada, e 

mediados pela ação do professor, permitem que o estudante se aproprie de 

conceitos historicamente construídos de forma sistematizada e intencional 

e se desenvolva intelectualmente com vistas ao pensamento teórico.” (MOURA 

et al, 2010, p. 210). 

 

Porém, há a necessidade de que os alunos sintam-se motivados ao ensino 

da matemática, e a estratégia que esta sendo utilizada na elaboração da atividade de 

ensino e a de mostrar aos alunos que a matemática está presente no cotidiano deles.  

Além da situação de elaboração de uma atividade que faça parte do 

cotidiano dos alunos, podemos citar a experiência de uma ferramenta pouco utilizada 

pelos professores, que são os softwares matemáticos desenvolvidos para o ensino.  

Há uma necessidade em buscar novas estratégias para o ensino, pois 

vivemos em uma sociedade em constante modificação. 

 
“O mundo está em permanente modificação; todas as coisas, a todo momento, 

se transformam, tudo flue, tudo devém.” (CARAÇA, 1951, p. 62). 

 

Principal aplicação 

 

Há diferentes formas de os alunos chegarem até a escola, andando ou de ônibus ou de 

carro, e cada aluno tem o seu próprio trajeto e preferência pelo meio de transporte. Com 

a utilização do Googlemaps será estudada a rota de cada aluno com a finalidade de 

encontrar a distância do percurso que o aluno faz durante a ida de sua casa até a escola e 

o tempo gasto em cada percurso. Estas informações serão disponibilizadas aos alunos 

com a intenção de que os alunos sejam capazes de estabelecer uma relação entre o 

tempo gasto no trajeto e a distância percorrida. 

Estabelecendo a relação entre a distância e o tempo, os alunos deverão aplicar seus 

resultados no programa grapes, para a observação do gráfico. 

Obs.: Para que antes desta atividade haja uma interação da turma com a atividade 

proposta, pretendo elaborar um mapa com a utilização do googlemaps de forma que os 
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alunos possam traçar seus caminhos no mapa de forma que todos possam analisar as 

rotas dos colegas e tirarem conclusões através da observação do mapa. 

 

1. Parte da atividade 

Os alunos deverão fornecer os endereços de suas casas para a elaboração de um 

mapa individual no qual os alunos marcarão o trajeto que é feito com mais 

frequência por eles. A distribuição dos mapas será feita em sala de aula e os alunos 

poderão leva-lo para casa, desta forma, será possível que os alunos prestem atenção 

em suas trajetórias e as marquem corretamente. O objetivo deste mapa individual é 

de facilitar a marcação no mapa geral que conterá todas as rotas dos alunos da sala. 

 

2. Construção do mapa geral. 

Um mapa geral conterá todas as rotas feitas pelos alunos, de forma que cada aluno 

transcreve sua rota no mapa geral para que a sala visualize as rotas dos colegas. 

 

3. Análise dos dados individuais 

Com os mapas individuais em mãos, será possível estipular aproximadamente com o 

auxilio do googlemaps a distância que cada aluno mora da escola, e o tempo que este 

leva em seu trajeto. Desta forma serão devolvidos aos alunos os mapas com estas duas 

informações, de modo que estes sejam capazes de encontrar um relação entre o tempo 

gasta até a chegada a escola e a distância percorrida durante este tempo. 
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Rota realizada de carro: 4,3 Km em 14 minutos 

 

 
Gráfico da rota, onde o ponto A indica o início da rota e o ponto B indica o final da rota. 
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