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RECOMENDAÇÕES DE USO(S) DAS TECNOLOGIAS EM LIVRO(S) 
DIDÁTICO(S) DE MATEMÁTICA: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
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Ivanete Batista dos Santosii 

 

Eixo Temático: Educação e Ensino de Ciências Exatas e Biológica. 

Resumo: Neste artigo é apresentado o resultado de um exame realizado em livros didáticos 
para o ensino de Matemática em busca de recomendações para o uso das tecnologias, em 
especial do computador e da calculadora. Para realizar esse trabalho, foi efetuado inicialmente 
um mapeamento do(s) livro(s) adotado(s) no Ensino Médio na rede estadual de Aracaju, e foi 
constatado que em doze das escolas selecionadas a maior recorrência, no caso em quatro, é 
Matemática, Ciência e Aplicações de autoria de IEZZI et al (2010). Para o exame da coleção 
foi adotado como aporte teórico autores como Carneiro (2008) e Fedalto (2006). O resultado 
do exame permite afirmar que há indicações para o uso da calculadora apenas para efetuar 
cálculos. Em relação ao computador foi identificada uma recomendação para resolver um 
problema matemático por meio do uso do Excel e “provocações” para uso do Winplot. 

Palavras-chave: Calculadora. Computador. Livro didático de Matemática. 

Abstract: This present paper is the result of a survey carried out on textbooks for teaching 
mathematics in search of recommendations for the use of technology, especially computer 
and calculator. Accomplishing this work, it was made an initial mapping (s) book (s) adopted 
(s) in high school in state of Aracaju, and it was found that in twelve selected schools the 
recurrence higher rate, in the case of four schools is used the book named Mathematic, 
Science and Applications, it was written by Iezzi et al (2010). For the examination of the 
collection was adopted as the theoretical authors as Carneiro (2008) and Fedalto (2006). The 
test result can say that there are indications for the use the calculator to solve calculations 
only. Regarding the computer has been identified a recommendation to solve a mathematical 
problem by using Excel and "provocations" to use Winplot. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo é apresentado o resultado de um exame realizado em livros didáticos para 

o ensino de Matemática em busca de recomendações para o uso das tecnologias, em especial 

do computador e da calculadora. Vale destacar aqui que esse é a primeira etapa de uma 

pesquisa maior, ainda em fase execuçãoiii, que tem como finalidade investigar se e como os 

professores de Matemática da rede estadual de Aracaju utilizam as tecnologias de informação 

e comunicaçãoiv, especificamente computador e calculadora, para abordar conteúdos 

matemáticos. Por conta disso, uma opção foi, antes de fazer as primeiras aproximações com o 

professor, investigar sobre o uso das tecnologias nos livros didáticos, por ser ainda o recurso 

mais utilizado e disponibilizado para uso em escolas da rede pública.   

Para realizar a pesquisa, inicialmente foi efetuado um mapeamento dos livros adotados 

no Ensino Médio na rede estadual de Aracaju, e foi constatado que das doze escolas do ensino 

médio, selecionadas para pesquisa, sobre o uso das tecnologias, a maior recorrência, no caso 

em quatro, é a coleção Matemática, Ciência e Aplicações de autoria de IEZZI et al (2010). No 

quadro que segue é possível visualizar quais são as escolas estaduais que adotam essa 

coleção, além de apresentar quantas e quais escolas selecionadas utilizam outro livro do 

Ensino Médio. 

Quadro 1: Relação de livros didáticos adotado em escolas da rede estadual de Aracaju-SE. 

LIVRO DIDÁTICO ADOTADO ESCOLAS SELECIONADAS 

 

Título: Matemática Ciencia e Aplicações 

Autores: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David 

Degenszajn, Nilze de Almeida e Roberto Périgo. 

 

 

 

Col. Est. Dom Luciano José Cabral Duarte 

Esc. Est. Presidente Costa e Silva 

Col. Est. Governador Augusto Franco 

Col. Est. José Rollemberg Leite 

Título: Matemática  

Autor: Manoel Paiva 

 

Col. Est. Leandro Maciel 

Col. Est. Governador João Alves Filho 

Título: Matemática Contexto e Aplicações Col. Est. Prof. Gonçalo Rollemberg Leite 
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Autor: Luiz Roberto Dante Col. Est. Presidente Castelo Branco 

Título: Novo Olhar Matemática 

Autor: Joamir Souza 

Col. Est. Tobias Barreto 

Título: Conexões com a matemática 

Autora: Juliane Matsubara Barroso 

Col. Est. Prof. Arício Fortes 

Col. Est. Governador Valadares 

Título: Matemática, Ciencia, Linguagem e 

Tecnologia 

Autor: Jackson Ribeiro 

Esc. Est. John Kennedy 

Fonte: Informações obtidas com gestores das escolas  

Estão listadas neste quadro as doze escolas que oferecem Ensino Médio selecionadas 

para a pesquisa. Assim, percentualmente, contabilizei um total de 33,33% dessas escolas 

fazendo uso desse material. Por conta desse quantitativo, neste texto é apresentado o exame 

efetuado na referida coleção incluindo o manual do professor.  

Tal coleção de livros didáticos é composta por três volumes. No primeiro volume há 

treze capítulos, no segundo dezessete e no terceiro oito. Em todos os livros há seções 

nomeadas “um pouco de históriav” e “aplicaçõesvi”. Todos os capítulos desta coleção são 

encerradas com um desafio além de conter ao longo do texto chamadas ao leitor intituladas 

“Pense Nistovii”. 

Já com relação ao manual do professor ele é dividido em duas partes, a primeira é 

comum a todos os volumes, na qual os autores apresentam a coleção de forma geral, 

indicando os principais eixos, documentos oficiais para o Ensino Médio, os objetivos gerais 

da coleção, sugestões de leituras e indicações de sites. Na segunda parte, essa específica, são 

apresentados comentários sobre os problemas propostos, sugestões de atividades, abordagens 

para os conteúdos, exercícios complementares, avaliação e resolução de todas questões e 

atividades propostas. 

É importante ressaltar que, para o exame da coleção já descrita, foi utilizado como 

aporte teórico autores como Carneiro (2008) para classificar as formas de uso das TIC, 

Fedalto (2006) para apontar possibilidades de uso da calculadora e Zulatto(2002) para indicar 

possibilidades de uso do computador. Alicerçadas, nesses e outros referenciais teóricos, a 

seguir são apresentadas as recomendações do livro sobre o uso da calculadora e, 

posteriormente, o uso do computador na referida coleção. 
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USO DA CALCULADORA 

A partir do exame nos livros dessa coleção foi constatado que nos capítulos que abordam os 

conteúdos função exponencial, função logarítmica, trigonometria existe uma breve 

explicitação de como utilizar calculadoras cientificas para determinar, por exemplo, raízes e 

potências. Como pode ser observado na imagem a seguir. 

Figura 1 

 

 

 

Fonte: Retirado do livro Matemática Ciência e Aplicações, Volume 1. 

No entanto, essas são as únicas instruções para uso da calculadora, os demais 

conteúdos, em todos os livros, não têm essa característica. É válido frisar que não há 

indicação de problemas ou atividades, nos capítulos, para que os alunos utilizem esse 

instrumento em toda coleção. Atividades com o uso da calculadora só aparece no manual do 

professor. 

Ao realizar um exame no manual foi percebido que no momento em que são feitos os 

comentários dos problemas propostos é recomendado que na resolução de problemas de 

Matemática Financeira seja explorado o uso da calculadora para cálculo de potências e 

logaritmos. Em outro momento, ao tecer comentários sobre problemas de trigonometria é 

destacado “não devemos ficar restritos aos ângulos notáveis, mas trabalhar outros valores que 

exijam o uso da calculadora”. (IEZZI, et al 2010, p.35)  

Ainda no manual do professor, foi identificado um incentivo ao uso da calculadora em 

atividades de estatística, pois,  

[...] aparecerão cálculos complexos (especialmente no cálculo da variância, 
desvio padrão, média com decimais) e, obviamente, o objetivo não é avaliar 
a destreza dos cálculos, mas sim a compreensão do cálculo e das relações 
envolvidas. Alertamos para o fato de que, sem a calculadora, o aluno pode 
desviar o foco real do problema estatístico (IEZZI ET al, 2010, p.32). 
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Com relação ao mesmo conteúdo, é proposta uma atividade e alguns recursos são 

utilizados, dentre eles a calculadora, ela é usada para calcular frequência absoluta, 

porcentagem e frequencia relativa.  

De forma geral, foi constatado que as indicações de uso da calculadora nessa coleção 

são para fazer contas, seja para agilizá-la, seja para não desviar o foco do problema central, 

em outras palavras, ela é um instrumento de cálculo. Mas, segundo Ponte (1986) a 

calculadora tem um duplo papel, um como instrumento de cálculo. E outro papel como um 

instrumento de descoberta e formação de conceitos. O autor Fedalto (2006) reforça essa 

afirmação e sugere uma possibilidade para usar a calculadora ao propor problemas 

matemáticos. 

A calculadora pode ser mais que um instrumento de automação, em que o 
aluno repete procedimentos sem muitas vezes saber o que está fazendo. 
Aperte essa tecla, depois aquela, e você chega ao resultado. (...) a 
calculadora pode ser inserida para colaborar com a compreensão e a 
construção de alguns conceitos. (...). Uma sugestão aqui seria com o auxilio 
da calculadora, propor aos alunos problemas para iniciar um determinado 
conteúdo, não tendo o aluno um algoritmo ou fórmula previamente 
conhecida para resolvê-lo. (FEDALTO, 2006, p.47) 

O referido autor indica também outras possibilidades para uso da calculadora para 

abordar conteúdos matemáticos, como pode ser observado a seguir: 

A inserção da calculadora poderia se dar como instrumento para prática de 
“tentativa e erro”, onde o aluno seria obrigado a fazer estimativas para 
chegar a resultados que poderiam ser aproximados(...).Apresentar formas de 
diferente resolução, usar técnicas de estimativa e aproximação são 
possibilidades que, com uso da calculadora, ganharia rapidez e 
significado(FEDALTO, 2006, p.50) 

Assim, percebe-se uma gama de possibilidades para uso da calculadora em sala de 

aula, pois, além de instrumento de automação ela pode ser um instrumento de “tentativa e 

erro”. Talvez essa última possibilidade amenize ou até mesmo extinga o medo e sentimento 

de fracasso que o aluno tem ao errar, e ao invés disso, faça com que ele perceba que pode 

aprender com o erro. Nesse processo de tentativa e erro o aluno está diante de uma atividade 

de investigação na qual ele aprende por descoberta. Os autores Zini, Silva e Salvador (2011) 

destacam essa possibilidade de usar a calculadora em atividades de investigação, além de 

mencionar outras. 
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A calculadora pode ser um poderoso auxiliar na educação. A resolução de 
problemas aliada ao uso da calculadora como instrumento de investigação, 
de exploração, de verificação, estimativas e conjecturas pode contribuir 
muito para a aprendizagem matemática, deixando a mesma de ser um mero 
instrumento de calculo e o problema uma mera aplicação de fórmulas; a 
calculadora pode facultar ao aluno mais tempo para pensar sobre o problema 
e suas possibilidades de resolução. A calculadora pode ser usada em todas 
situações de sala de aula, mas, em especial, naquelas que envolvam 
problemas de investigação que possibilitem a discussão, a análise e a 
generalização (ZINI; SILVA ;SALVADOR, 2011, p.1). 

Como pode ser notado a calculadora também pode ser usada para verificar resultados e 

levantar conjecturas, por exemplo. Nessa citação percebe-se o apoio dos autores para usar a 

calculadora atrelado a resolução de problemas, mas em situações de investigação, exploração, 

verificação, entre outros. Ou seja, o foco não é o ato de fazer contas, segundo Dante (1998),  

Alguns professores chegam a considerar a resolução de problemas como a 
principal razão de se aprender e ensinar Matemática, porque é através dela 
que se inicia o aluno no  modo  de  pensar  matemático.  Embora tão 
valorizado, este tem sido um dos tópicos mais difíceis de serem trabalhados 
na sala  de  aula.  É muito comum os alunos saberem  efetuar  todos  os 
algoritmos (as “continhas” de adição, subtração, multiplicação e divisão) e 
não conseguirem resolver um problema que envolva um ou mais desses 
algoritmos.( DANTE, 2000, p.9)  

Pode ser percebida a relevância para outros tipos de atividades de resolução de 

problemas, pois, não é suficiente que os alunos saibam apenas efetuar cálculos. Nesse 

contexto, o autor Fedalto (2006) enfatiza o porquê de usar a calculadora nessas atividades: 

Temos consciência que a resolução de problemas, bem como a construção de 
novos conceitos, pode ser feita sem o uso da calculadora. Porém, o uso dela 
permite conjecturas, experimentações, verificações e formulação de novas 
conjecturas com rapidez e eficiência. Também permite resolver mais e 
melhores problemas relacionadas a situações práticas, sem que sejam 
necessárias adaptações de medidas e resultados a números inteiros de fácil 
manuseio. (FEDALTO, 2006, p.86) 

 Em suma, foi constatado que na coleção “Matemática, Ciência e Aplicações” não foi 

apresentada outra função para calculadora além a de realizar cálculos, após essa verificação 

foram apresentadas outras possibilidades de uso da calculadora na abordagem de conteúdos 

matemáticos. No entanto, é válido destacar o valor do uso da calculadora para efetuar 

cálculos, o que não exclui outros usos. A seguir é apresentado o exame sobre o uso do 

computador na coleção já citada.  

USO DO COMPUTADOR 
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Examinando a referida coleção com relação as recomendações sobre o uso do 

computador foi constatado que nos capítulos, em nenhum dos três volumes, haviam instruções 

para o uso do computador e nem existiam problemas ou atividades nessa parte do livro 

No entanto, no manual do professor essas recomendações aparecem. Essas sugestões 

estão localizadas na indicação de leituras de livrosviii e sitesix, pois, esses últimos apresentam 

softwares úteis ao ensino aprendizagem, além de indicar material de apoio para uso de 

tecnologias. Sendo assim, o professor de matemática, através desses sites, pode baixar alguns 

softwares livres e sugestões de atividades. Após essas recomendações de leituras os autores 

apresentam dois softwares , de domínio público, que podem ser baixados livremente, são eles: 

Winplot e Graphmatic. Vejamos a seguir as informações que o livro traz sobre o Winplot. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do livro Matemática, Ciência e Aplicações. 

Essas sugestões de atividades, estão de acordo com a terceira forma de uso das TIC 

segundo Carneiro (2008), pois,  segundo ele, as TIC podem ser utilizadas em três perspectivas 

diferentes: 

a) Quando são usadas apenas pelo professor e para preparar uma aula, digitar 
uma avaliação, por exemplo, nesse caso nenhum aluno tem contato com as 
tecnologias. 

b) Quando o professor usa algum recurso tecnológico durante suas aulas, mas os 
alunos assim como na situação anterior não tem contato algum. Como, por 
exemplo, temos o uso do data show ou retroprojetor para expor algum 
conteúdo, ou ainda a exibição de um vídeo educacional 

c) Quando tanto o professor quanto os alunos utilizam efetivamente durante a 
aula esses recursos. Por exemplo, quando usam o software como o Logo ou 
o Cabri-Geometre e os estudantes realizam atividades de resolução de 
problemas. (CARNEIRO , 2008, P.32) 
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Verifica-se ainda que as provocações não se referem somente a visualização e 

construção do gráfico, mas também a interpretação e compreensão de um determinado 

conceito através dele. Além disso, esse software pode desenvolver competências como, 

raciocínio geométrico, como destacam os autores Ferreira, Soares e Lima (2008). “Esses 

ambientes computacionais são direcionados à aprendizagem da Geometria oferecendo 

recursos que viabilizam as ações mentais dos alunos e podem ajudar na superação de 

dificuldades inerentes ao processo dessa aprendizagem, tais como: visualização, construção, 

raciocínio geométrico. (FERREIRA;SOARES;LIMA, 2008, p.381). 

 A autora Zulatto (2002), tece mais comentários sobre os referidos softwares além de 

apresentar outras possibilidades de uso desse tipo de ambiente. 

(...) os softwares de Geometria Dinâmica têm a característica de serem 
“abertos”. Eles não vêm já prontos, com o aluno se limitando a preencher 
lacunas. Pelo contrário, ele oferece diversos recursos que só são utilizados se 
solicitados. E essas solicitações são feitas no decorrer de construções geométricas. 
Neste sentido, os softwares possibilitam a simulação e a investigação, pois, ao 
fazer as construções e investigá-las, o aluno tem a possibilidade de 
“desenvolver hipóteses, testá-las, analisar resultados e elaborar 
conceitos”(ZULATTO, 2002, p.6) 

 Além do Winplot são apresentadas, como já foi mencionado, informações sobre o 

Graphmatic, software similar ao Winplot. Mas, sem tecer mais comentários, é indicada a 

visita a um site onde se encontram sugestões de trabalho e atividades, além de relatos de 

experiência e textos sobre investigação. 

 Foi constatada, ainda, a sugestão de uma atividade com o uso do computador, só que 

esta com o Excel. Essa atividade tem como objetivo, segundo os autores, familiarizar o aluno 

com uma ferramenta de trabalho de fácil acesso e manuseio de amplo uso no mercado de 

trabalho. O tempo de duração é de duas a três aulas e eles sugerem que a turma seja separada 

em pequenos grupos. A seguir é apresentado parte dessa atividade. 

Os alunos deverão escolher um dos seis tipos de gráficos de pizza 
disponíveis. No nosso exemplo, selecionamos a 1ª opção. Em seguida, 
deverão clicar em “avançar”( essa é a etapa 1 de 4). Cliquem 
novamente em “avançar”(etapa 2 de 4). Na etapa 3 de 4, os alunos têm 
a opção de colocar um título no gráfico, mostrar ou não a legenda e 
também posicioná-la. Feitas as escolhas, eles deverão clicar em 
avançar (IEZZI, 2010, p. 38) 
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Como pode ser percebido nessa atividade é explicitada, passo a passo, a construção do 

gráfico de setores, e proposto que os alunos construam gráficos do tipo coluna e do tipo 

barras, informando que segue o mesmo procedimento. E por fim, é minuciosamente 

explicitada a construção do gráfico de linhas, comum ao estudo de funções.  

 A autora Silva (1997) aponta benefícios da utilização de planilhas. 

Os softwares que permitem a manipulação de expressões algébricas e os que 
empregam recursos gráficos têm facilitado a resolução de problemas até 
então difíceis de ser tratados manualmente (...). Uma outra vantagem desses 
softwares é que propiciam uma melhor compreensão do fenômeno estudado, 
porque é possível exprimir algebricamente as relações entre as quantidades 
envolvidas.( SILVA, 1997, p.16) 

 Porém, essa atividade não se constitui uma atividade de resolução de problemas que 

desenvolva nos alunos competências como raciocínio. Pois, ela traz com detalhes tudo o que 

os alunos devem fazer, então basta seguir os passos estabelecidos e a atividade será 

desenvolvida com êxito. Um caminho que seria interessante era que os alunos tivessem mais 

liberdade para explorar o ambiente, realizar experimentações e fazer tentativas buscando uma 

forma de resolver o problema, nesse caso o papel do professor seria orientar os alunos 

informando os comandos básicos e tirando as dúvidas em geral. 

De forma geral, foi constatado, com relação as recomendações para uso do 

computador que o livro traz provocações para uso do Winplot e sugestão de uma atividade na 

planilha do Excel. No primeiro programa os autores dos livros só trazem provocações para 

esse uso, deixando o professor livre para contextualizar como quiser. No segundo, o professor 

também tem papel fundamental porque ele tem o poder de alterar a atividade fazendo 

modificações que achar necessária, podendo, no caso dessa atividade, enfatizar 

potencialidades oferecidas pelo computador, como experimentação. Com relação a esse poder 

do professor ,Valente (1999) afirma:  

Em todos os tipos de softwares, sem o professor preparado para desafiar, 
desequilibrar o aprendiz, é muito difícil esperar que o software per se crie as 
situações para ele aprender. A preparação desse professor é fundamental para 
que a Educação dê o salto de qualidade e deixe de ser baseada na transmissão 
da informação e na realização de atividades para ser baseada na construção do 
conhecimento pelo aluno. (VALENTE, 1999, P.84) 

 Assim, é necessário que o professor veja o livro didático apenas como “mais um” 

material de apoio, não se restringindo as suas recomendações. É preciso que eles busquem, se 
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possível, fazer cursos de formação continuada além de mini-cursos, palestras, livros, revistas 

e outras fontes que os deixem mais seguros e preparados para uso das tecnologias.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, foi constatado que a coleção Matemática, Ciência e Aplicações no que se 

refere as recomendações para uso da calculadora não apresentam atividades de resolução de 

problemas que possibilitem a discussão, análise e levantamento de conjecturas, sendo  

explorada nesses livros a sua função como instrumento de cálculo. Já com relação ao 

computador uma das atividades propostas segue o mesmo caminho, a que faz uso do Excel. A 

que se refere ao Winplot deixa em aberto para o professor contextualizar como achar que 

deve.  

A coleção examinada tem aspectos positivos pelo fato de recomendar o uso da 

calculadora e do computador em alguns momentos. Mas, sem dúvidas, esse quantitativo é 

muito pequeno e a forma de abordagem indicada é “empobrecida” no sentido de possibilitar 

que o aluno seja ativo no processo de ensino aprendizagem. E esse fato é ainda mais 

preocupante quando nos deparamos com o fato de que “O texto didático traz para a sala de 

aula mais um personagem, seu autor, que passa a estabelecer um diálogo com o professor e 

seus alunos, refletindo seus pontos de vista sobre o que é importante ser estudado e sobre a 

forma mais eficaz de se trabalharem os conceitos matemáticos.” (BRASIL, 2008, p.86). Ou 

seja, o livro didático representa ainda uma forma mais eficaz para abordar conteúdos 

matemáticos. Se o autor não recomenda o uso explícito das tecnologias por meio de sugestões 

de resolução de problemas matemáticos pode contribuir para que elas não sejam prontamente 

utilizadas.  

Em linhas gerais, o exame realizado nesses livros didáticos evidenciou o papel 

fundamental que o professor de Matemática pode ou poderá ter para o uso das TIC, pois 

conforme foi constatado o livro didático ainda contribui de forma limitada quando propõe 

atividades que usam computador ou calculadora para abordar conteúdos matemáticos. Dito de 

outra forma, fica a cargo do professor buscar, selecionar e até mesmo alterar as atividades que 

julgam ser melhores para o uso das TIC. Mas será que os professores de Matemática 
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aracajuanos fazem esse esforço pessoal para aplicar atividades com uso das tecnologias? 

Como fazem? Estas e outras indagações poderão ser respondidas por meio de pesquisas que 

investiguem sobre os “usos das TIC   e o ensino de Matemática em escolas da rede estadual 

de Aracaju” 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais: 
Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasilia: MEC/SEF,1997 
 
________. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino Médio; 
volume 2. Brasilia: 2008. 
 
CARNEIRO, R.F. Da licenciatura ao início da docência: vivências de professores de 
Matemática na utilização das tecnologias da informação e comunicação. Dissertação de 
mestrado- Mestrado em Educação, UFSCAR.  2008.  

 

DANTE, L.R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 2ªed. São Paulo: Ática, 
2000. 
 
FEDALTO, D.L.  O imprevisto futuro das calculadoras nas aulas de Matemática no 
Ensino Médio. Dissertação de mestrado – Programa de Pós-graduação em Educação, UFP. 
Curitiba, 2006 
 
FERREIRA, E. B.; SOARES, A. B.; LIMA, J. C. O resgate das demonstrações: uma 
contribuição da Informática à formação do professor de Matemática. Psicol. esc. educ., dez. 
2008, vol.12, no.2, p.381-389. ISSN 1413-8557. 
 
IEZZI,G. ET AL. Matemática: Ciências e Aplicações. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
PONTE, J. A Calculadora e o Processo de ensino-aprendizagem.  Educação Matemática,  n. 
11, 3º  bimestre. Lisboa. Portugal, 1986.  
 
SILVA, M.G.P. O computador na perspectiva do desenvolvimento profissional do 
professor. Tese de doutorado- Faculdade de Educação, UNICAMP. Campinas, 1997. 
 
VALENTE, J. A. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: 
UNICAMP/NIED, 1999. 
 
ZINI;SILVA; SALVADOR. Uma pequena analise discursiva do uso da calculadora em 
sala de aula. Disponível em http://mcap2011.blogspot.com.br/2011/08/calculadora.html, 
acesso em 30 de junho de 2012. 
 
ZULATTO, R.B.A. Professores de matemática que utilizam softwares de geometria 
dinâmica: suas características e perspectivas. Dissertação de mestrado- Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas, UNICAMP. Campinas, 2002. 



12 

 

                                                           
i Graduada em Matemática Licenciatura, vinculada ao grupo de pesquisa NIHPEMAT e ao Mestrado em Ensino 
de Ciências e Matemática (NPGECIMA-UFS). Atualmente bolsista da FAPITEC - 
ivaninha_mat@yahoo.com.br. 
 
ii Doutora em Educação:História, Política e Sociedade pela PUC-SP, mestre em educação pela UFS, licenciada e 
bacharel em Matemática pela UFS, vinculada aos grupos de pesquisa: NIHPEMAT, GHEMAT e GEPCIE.– 
ivanetebs@uol.com.br. 

iii Trata-se da dissertação de mestrado, intitulada As Tecnologias de informação e comunicação e o Ensino de 

Matemática: uma investigação sobre os usos na rede estadual de Aracaju. (NPGECIMA - UFS) 

iv Diz respeito aos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações, que podem ser os diferentes 
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