
Aplicação de Novas Tecnologias na Disciplina de Matemática

Diego Eufrasio da Silva1

Vinicius Del Colle2

Resumo:

O presente trabalho tem como intuito mostrar a influência de novas tecnologias na educação da ciências
matemática. Pretende-se abordar diversas possibilidades de aplicação dessas tecnologias no ensino como
uma metodologia alternativa no processo facilitador de ensino-aprendizagem. Através dessa ênfase,
analisar-se-á os pré-requisitos necessários para o uso dessa ferramenta bem como suas limitações e sua
inflluência positiva quando colocado sob a perspectiva correta do lúdico e da prática pedagógica. E, por
fim, avaliar se houve maior absorção do conteúdo teórico e efetividade na comunicação entre alunos e
docente na turma avaliada.
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Resumen:

El presente artículo tiene como objetivo mostrar la influencia de nuevas tecnologías en la educación
matemáticas. Intentase hacer frente a varias posibilidades de aplicación de esas tecnologías en la
enseñanza como una metodología alternativa en el proceso facilitador del enseñanza-aprendizaje. Por
medio de este énfasis analizase los requisitos necesarios para el uso de esta herramienta, así como sus
expectativas y limitaciones mientras su influencia positiva en la perspectiva correcta del punto de vista
lúdico y de la práctica pedagógica. Además, evaluar se hubo más absorción del contenido teórico y
efectividad de la comunicación entre alumnos e docente del grupo estudiado.

Palabras clave: Educación en Ciencias Matemáticas, Nuevas Tecnologías, Ludico.

1Graduando em Licenciatura em Química, Painter(Programa de Ação Interdisciplinar),
diego_loading@hotmail.com.

2Dr. Vinicius Del Colle, coordenador do Painter, viniciuscolle@gmail.com

Introdução

Desde a revolução industrial a expansão tecnológica vem acarretando transformações sociais em todas as
suas áreas. Isso devido às facilidades que os recursos tecnológicos disponibilizam para ela como todo. Na
educação não é diferente, tais recursos quando utilizados na educação, se aplicam de forma inovadora e
com intuito de auxiliar as metodologias educacionais. Essa aplicação possibilita ao meio educacional novos
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paradigmas devido a forma fácil e atrativa em que se apresenta em meio as práticas pedagógicas,
atribuindo assim ao processo educativo uma dinâmica revolucionária e inovadora.

A escola, no Brasil, ao longo de sua história, principalmente após os anos 90, vem sofrendo mudanças
conforme as necessidades de sua infraestrutura e conhecimento. Vários aspectos se diferenciam do seu
modelo antigo por conta da demanda capitalista de conhecimento no mercado de trabalho e pela facilidade
de comunicação proporcionada pelas tecnologias de informação e comunicação. A velocidade em que as
informações são distribuídas necessitam de pessoas capazes de analisá-las e transformá-las para seu
contexto social.

Fogaça afirma:

“... deveria priorizar, dali para frente, reformas nos sistemas educacionais dos
países industrializados ou no processo de industrialização, de forma a preparar
melhor seus recursos humanos para essa nova etapa da produção capitalista, na
qual a escola cumpriria um papel fundamental na qualificação básica de todos os
segmentos da hierarquia ocupacional”. (FOGAÇA,2001,p.55)

Concomitantemente, a forma estrutural e metodológica que compunham a escola e a forma de ensinar de
antigamente sofrem a necessidade de se reestruturar com base nos parâmetros sociais e capitais vigentes.
A escola então, com base no intuito de formar cidadãos, tem a função promover em seu ambiente escolar
às práticas necessárias para o desenvolvimento das características requeridas na formação pessoal e
profissional de seus alunos.

Em vista disso, cabe citar a contribuição de D’Ambrósio:

“Estamos entrando na era do que se costuma chamar “sociedade do
conhecimento”. A escola não se justifica pela apresentação de conhecimento
obsoleto e ultrapassado e muitas vezes morto, sobretudo, ao se falar em ciências
e tecnologia. Será essencial para a escola estimular a aquisição, a organização, a
geração e a difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas
da sociedade. Isso será impossível de se atingir sem a ampla utilização de
tecnologias na educação. Informática e comunicação dominarão a tecnologia
educativa no futuro”. (D’AMBRÓSIO,1996,p.80).

A aplicação de uma educação que envolva o desenvolvimento de atributos relacionados aos saberes
tecnológicos passa por duas problemáticas: a estruturação escolar e a metodologia didática praticadas
pelos educadores.

No Brasil, as escolas públicas contam com a presença do ProInfo(Programa Educacional de Tecnologia
Educacional), que visa a introdução de ferramentas em informática e comunicação como apoio ao processo
de ensino-aprendizagem, uma presença de políticas Federais em âmbito escolar a fim de informatizar o
ambiente escolar e formar professores. Mas a aplicação direta dessa tecnologia como ferramenta de
ensino aprendizagem parte da metodologia presente em cada educador.

Sendo assim, é essencial que o educador tenha total conhecimento dos recursos tecnológicos e saiba como
aplicá-los de forma diferenciada. Aproveitar a potencialidade desses recursos, principalmente nas ciências,
auxilia na forma lúdica no conteúdo proposto.

Os recursos tecnológicos, principalmente os relacionados a informática e visualização gráfica, são
ferramentas que dinamizam as metodologias de ensino. Sem dúvida, são indispensável para a execução
da dinâmica sobre os parâmetros tecnológicos. Em vista disso, o educador tem o desafio de romper as
formas tradicionais de educação sem jogar fora as conquistas anteriores. Isto é uma tarefa difícil para o
educador, que pretende aderir as potencialidades tecnológicas às suas metodologias. Porém, sem dúvida,
é um caminho indispensável para a educação individual de professores e alunos com formação nos
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pré-requisitos em informação tecnológica.

Tecnologia para o ensino de ciências

O estudo das ciências se caracteriza pela forma minuciosa e imaginária entre acontecimentos e dedução
empírica. Essa forma de estudar os acontecimentos que regem as mudanças no universo se faz presente
nos avanços da humanidade. Entretanto, ao se falar de ensinar a estudar ciências surge a dificuldade de
exemplificar os mecanismos para a transformação e de incentivar a imaginação a compreender o processo
de iniciação, transição e resultados desses acontecimentos. Em vista disso, percebe-se uma grande
dificuldade, por parte dos alunos, em aprender conteúdos de disciplinas de ciências (física, química e
matemática).

Em vista das dificuldades, desenvolvem-se a necessidade de mostrar os acontecimentos aos alunos em
laboratórios. Porém, o uso do laboratório mostra-se bastante difícil para os professores e alunos.

[...] “várias escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, no
entanto, por várias razões não são utilizados, dentre às quais cabe mencionar o
fato de não existirem atividades já preparadas para o uso do professor; falta de
recurso para a compra de componentes e matérias de reposição; falta de tempo
para do professor para planejar a realização de atividades como parte do seu
programa de ensino; laboratório fechado e sem manutenção”. (Borges, A. T.
2002,p.294)

Nesse contexto, a experiência em laboratório, apesar de ser um ótimo recurso, se torna uma opção de
difícil acesso e pouco utilizada. Surge então uma metodologia alternativa para a defasagem do uso do
laboratório para aula: o uso de tecnologias visuais. Os avanços na tecnologia virtual proporciona ao ensino
de ciências a oportunidade de trabalhar diversas aplicações teóricas em aula, principalmente o mundo
microscópio. As metodologias utilizadas nesse processo não resultam nas dificuldades adjacentes as
experiências, sobretudo nos recursos em aplicações e segurança, elas proporcionam velocidade e dinâmica
nos conceitos trabalhados.

Em vista disso faz se necessário que o professor tenha domínio desses recursos para transmití-lo de forma
interativa e lúdica a fim de despertar a atenção do aluno.

“Um professor [..] pode, hoje, substituir uma parte das experiências de
laboratório – que continuam formativas por outras razões – através de operações
virtuais que tornam muito menos tempo e, portanto, densificam as
aprendizagens, porque é possível multiplicar as tentativas e os erros, sabendo
imediatamente os resultados, e modificar as estratégias de acordo com a
necessidade”. (PERRENOUD, 2000, p.133)

MATERIAIS E MÉTODOS

Jogos digitais como recursos didáticos

Desde tempos antigos os jogos são uma ferramenta lúdica bastante eficiente no que diz respeito à arte de
ensinar. Agora, com as ferramentas tecnológicas, abriu-se uma ampla possibilidade da aplicação desses
jogos. Essa ferramenta proporciona a ilustração virtual de diferentes formas com metodologia bastante
dinâmica e atraente.

Aplicada de forma eficiente, os jogos podem simular ambientes de acontecimentos derivados do conteúdo
aplicados, principalmente no ramo das ciências e das disciplinas exatas. Em vista disso, os estudos de
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Ribeiro et. al aplicam-se:

[...] “o ensino de ciências e tecnologia [...], no Brasil, pode se beneficiar com a
pesquisa sobre o potencial desse recurso como apoio ao processo educacional. Os
jogos digitais, ao permitirem a simulação em ambientes virtuais, proporcionam
momentos ricos de exploração e controle dos elementos. Neles os jogadores –
crianças, jovens ou adultos – podem explorar e encontrar, através de sua ação, o
significado dos elementos conceituais, a visualização de situações reais e os
resultados possíveis do acionamento de fenômenos da realidade. Ao combinar
diversão e ambiente virtual, transformam-se numa poderosa ferramenta
narrativa, ou seja, permitem criar histórias, nas quais os jogadores são
envolvidos, potencializando a capacidade de ensino-aprendizado”. (RIBEIRO et
al., 2006)

Foi pensando nas inúmeras possibilidades que o uso da informática poderia ajudar no desenvolvimento do
aluno que o grupo de pesquisas MDC4 – Painter desenvolveu estudos acerca do assunto evidenciando a
importância da interdisciplinaridade entre matérias da área de exatas e tecnológicas (física, química,
matemática e informática) e a importância da contextualização dessas disciplinas, onde a figura do
professor se mostra importante a medida que este vai ser o interlocutor no processo de ensino dos
discentes.

Através da elaboração dos questionários e da avaliação dos dados coletados, pretende-se criar e/ou
aperfeiçoar metodologias didáticas existentes e a divulgação das mesmas nas escolas públicas. É através
da atualização de ferramentas já conhecidas e da aplicação de novas tecnologias, o grupo de trabalho as
aplica de forma interdisciplinar com o objetivo de melhorar o desenvolvimento cognitivo do aluno e da
prática docente, causando maior interação entre docente-discente e alcançando a interlocução entre
universidade versus comunidade escolar.

Em Maio deste ano com o auxílio da professora de matemática do ensino médio e da diretoria da escola
EPIAL (Escola Professora Izaura Antônia de Lisboa) foi possível elaborar uma aula diferenciada.
Primeiramente, foi necessária a atualização dos softwares (Sistema Operacional e aplicativos essenciais) e
organização do Laboratório de Matemática da escola, logo após houve uma reunião com a professora para
que se escolhesse um jogo de lógica para identificar quais eram as principais dificuldades dos alunos.

O jogo escolhido foi o Kakuro um jogo similar ao famoso Sudoku5, porém considerado por muito como
mais difícil. O objetivo era colocar os números de 1 a 9 de modo que eles não se repitam na mesma linha
e nem na mesma coluna, sendo necessário que a soma dos números (na horizontal ou na vertical) seja
igual ao da dica relacionada. O Kakuro tem três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil) e foi aplicado
aos alunos dos 2º e 3º anos do EPIAL.

4 Matemática para o Desenvolvimento de Ciências

5Sudoku - quebra-cabeça americano

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes da execução do jogo, os alunos tiveram informações de como seria sua aplicação. Eles sabiam o
nome do jogo, o site onde encontrar, e tiveram o L.I. (Laboratório de Informática) a sua diposição para
que pudessem conhecer e treinar as atividades, além de ter a oportunidade de estudar e conhecer as
regras do jogo.

Durante o jogo, somente dois (02) alunos, de todas as turmas, não sabiam como utilizar o computador, a
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maioria dos alunos tiveram grandes dificuldades para concluir, pois tinham carência em matemática básica
e não tinham estudado as regras nem o acessaram com antecedência. Mesmo assim, foram apresentadas
as regras (estas já haviam sido explicadas dias antes), e os alunos que não sabiam trabalhar com o
computador tiveram ajuda de monitores para que não fossem prejudicados. Infelizmente o resultado foi
abaixo do esperado principalmente nos 2º anos onde nenhuma das turmas conseguiu concluir o jogo.
Nessas turmas somente 32,3% dos alunos concluíram, e nas turmas do 3º ano, 35% dos alunos
finalizaram o jogo.

Ficou bastante evidente a falta de interesse por uma parte dos alunos e a dificuldade de conseguirem
realizar operações matemática simples. Entretanto, foi através dessa experiência que foi diagnosticado
problemas enfrentados pelos professores e alunos da rede estadual. Assim, pretende-se continuar
coletando dados e elaborar ações interdisciplinares visando futuramente conseguir ajudar principalmente
esses alunos.

Reflexão sobre o uso de ferramentas alternativas

É muito importante que fique claro o papel dos materiais que serão usados em sala, pois o professor pode
acreditar que eles (os jogos) sejam uma espécie de silver bullet6, ou seja, pode acontecer do docente
utilizá-los como se fossem uma “fórmula mágica” que servirá para melhorar os desempenhos dos alunos.
É por esse motivo que o docente deve preocupar-se com a escolha do que será utilizado e abordado em
sala.

6 “silver bullet” ou “bala de prata”

Os jogos de matemática e ciências podem ser utilizados para conquistar a atenção dos alunos, melhorar e
desenvolver habilidades dos assuntos vistos em sala.

Para isso é importante que o professor tenha clareza sobre as razões por optar um ou outro tipo, e quando
serão utilizados, por esses motivos é indispensável que o professor tenha uma visão pedagógica sobre os
elementos que poderão ser utilizados e pensar sobre sua proposta pedagógica.

“serve para fixação ou treino da aprendizagem. É uma variedade de exercício que apresenta motivação em
si mesma, pelo seu objetivo lúdico. Ao fim do jogo, a criança deve ter treinado alguma noção, tendo
melhorado sua aprendizagem” (ALBUQUERQUE p. 33).

CONCLUSÃO

A arte de ensinar envolve diversas questões recorrentes a
alunos, professores e escola na construção da educação em
torno das necessidades do mercado de trabalho e construção
técnica e moral de cada individuo.

Nessa perspectiva, as metodologias pedagógicas necessitam de mudanças a medida que a sociedade exige
mais competências nas áreas de trabalho. Em função disso, utilizar metodologias que proporcionem o
raciocínio e trabalhem esses pré-requisitos, tecnológicos, é uma maneira alternativa que trabalha
diretamente essas necessidades. Principalmente em uma época em que a tecnologia se faz cada vez mais
presente em sala de aula.

Por meio das atividades realizadas na Escola Estadual Profª. Izaura Antonia Lisboa constatou-se que:
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• O Laboratório de informática estava desatualizado e com carência técnica;
• Os alunos com muita dificuldades em matemática básica;
• Os alunos com dificuldades em utilizar os computadores;
• Os alunos muito desinteressados em atividades que envolvam raciocínio devido a falta de atividades

que abordam tal função.

Analisando os resultados observou-se que os alunos estão com muitas dificuldades que são decorrentes da
lacuna existente na matemática básica, pois de alguma forma as aulas não suprem tal deficiência. Desta
forma, as atividades realizadas, por meio dessas tecnologias, propiciou o trabalho que envolvesse o
raciocínio lógico e que sucitasse os alunos a promoverem respostas de acordo com as suas experênicas
vividas em sala. Embora o resultado obtido foi bem abaixo do esperado, esse projeto segue adiante com o
objetivo de alcançar melhoras significativas no quadro apresentado nesse trabalho.
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