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RESUMO: 
A intenção deste artigo é evidenciar aos educadores da área de Matemática mais uma 
ferramenta que vem contribuir na construção do conhecimento matemático. Destaca-se a 
importância do uso das novas tecnologias na Educação Matemática e enfatiza entre as muitas 
ferramentas o software Mathematica, recurso valioso para a utilização em sala de aula devido 
a uma série de características que possui e que tornam a aula dinâmica e produtiva para 
aprendizagem, ou seja, tem a capacidade de resolver cálculos com rapidez e facilidade 
simulando e praticando verdades matemáticas. Para demonstrar o software, realizamos uma 
oficina para alunos do Colégio Estadual José Guimarães Lima, localizado na cidade de 
Telha/SE, no Laboratório de Informática da Universidade Tiradentes - Campus Propriá, o que 
embasa a experiência prática deste artigo. 
Palavras-chave: 
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ABSTRACT: 
The intent of this article is to present to the educators of mathematics one more tool that can 
contribute to the construction of mathematical knowledge. It highlights the importance of the 
use of new technologies in mathematics education and emphasizes the many features of the 
software Mathematica, a valuable resource for use in the classroom with a number of features 
it has that make the class dynamic and productive for learning, which is able to solve 
calculations quickly and easily simulating and practicing mathematical truths. To demonstrate 
the software we conducted a workshop, which underlies the practical experience of this 
article, for students of Colégio Estadual José Guimarães Lima, Telha/SE, in the Computer 
Laboratory at Tiradentes University, Campus Propriá/SE.  
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INTRODUÇÃO 

As transformações, que presenciamos no cotidiano, ocorridas pela força da tecnologia 

podem ser vistas através dos rápidos aprimoramentos e das suas aplicações nas relações 

sociais e na relação homem-tecnologia. Essas transformações podem contribuir para a 

educação moderna que tende a ser brevemente tecnológica; não no sentido de se estudar 

somente tecnologia, mas de se utilizar esta ferramenta para auxiliar o ensino-aprendizado em 

sala de aula e/ou em outros espaços. A seguir, evidenciaremos a educação numa estreita 

relação com a tecnologia no campo educativo, mais precisamente no ensino da matemática, 

bem como o software Mathematica. 

 

A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

A educação tecnológica não se propõe a uma alfabetização em tecnologia, ela pretende 

discutir a educação numa estreita relação com a tecnologia, numa visão contextualizada, 

tendo por objetivo formar o cidadão para viver em seu tempo - em que a tecnologia está 

presente não como apêndice, mas como realidade que não pode ser ignorada ou desconhecida. 

As novas tecnologias de informação e comunicação, caracterizadas como 
mediáticas, são, portanto, mais do que simples suportes. Elas interferem em 
nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e 
adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova cultura e um novo modelo se 
sociedade (KENSKI, 2009). 

A educação tecnológica por sua vez não orienta o indivíduo apenas a criar tecnologia, 

mas influência na sua própria formação e de toda sociedade. Esta educação baseia-se nas 

reflexões das questões mundiais, tais como a globalização, a pós-modernidade, o progresso 

científico-tecnológico, entre outras, e as questões relacionadas à educação em si, tais que a 

educação promova o indivíduo em termos de desenvolvimento pessoal e social ao seu tempo, 

não deixando de pensar sobre a ética, pois o que importa não é só o conhecimento, mas o 

resultado desses conhecimentos. 

A evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de 
determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A 
ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõem-se à 
cultura existente e transformam não apenas o comportamento individual, 
mas de todo o grupo social. A descoberta da roda, por exemplo, transformou 
radicalmente as formas de deslocamento entre os grupos (KENSKI, 2009). 
 
As versões extremas da tecnocracia informática tendem a crer que são as 
tecnologias que provocam as mudanças nas relações sociais, quando na 
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verdade, a evolução das tecnologias responde às exigências das relações 
sociais (TEDESCO, 2001). 

 

Na dimensão educacional, a tecnologia não consiste apenas em mais um recurso para 

os professores motivarem as suas aulas, mas também um recurso que também propicia a 

inclusão social e leva o aluno a cidadania. Os professores que trabalham em sala de aula 

devem refletir sobre o cenário tecnológico atual, sugerindo e pesquisando novas maneiras do 

uso do computador para suas aulas, propiciando ao aluno a adequação ao mercado de trabalho 

da atualidade. 

O desenvolvimento tecnológico está provocando em todos nós educadores um 

repensar sobre a educação em termos de perspectivas futuras. Competências, rede de novos 

conhecimentos e valores, novas questões éticas são, entre muitos, os pontos característicos 

para uma sociedade marcada por novas relações sociais em suas transformações. Preparar esse 

indivíduo para viver o tempo dessas mudanças, tanto como artífice e criador da tecnologia, 

portanto, um indivíduo mais capacitado e sensibilizado a nova era, é um desafio que nós 

educadores temos que enfrentar. 

Atualmente, o grande desafio das escolas inovadoras é o de incorporar 
as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto 
educacional, seja como suporte aos cursos e disciplinas presenciais, 
seja nos cursos semipresenciais e a distância (VIGNERON, 2005). 

Um dos caminhos para se ter uma maior produtividade no processo ensino-

aprendizagem da matemática pode estar na diversificação das formas de abordagens dos 

conteúdos, não podemos ficar somente ligados a lousa e ao giz ou pincel. Atualmente temos 

uma ferramenta que pode nos ajudar com o desenvolvimento da educação, que são as novas 

tecnologias. 

O SOFTWARE MATHEMATICA 

Há muitos softwares no mercado que foram desenvolvidos para estudar matemática. 

Eles são ferramentas importantíssimas no desenvolvimento desta ciência. Muitos conceitos 

complexos tornam-se compreensíveis com o uso destes softwares.  

Um dos softwares mais empregados no mundo para demonstrações matemáticas é o 

software Mathematica.   

O Mathematica é um programa que é capaz de efetuar cálculos numéricos e resolver 

equações com literais. Seu ambiente de programação é muito poderoso ligado com Java, 

NET, C/C++, XML e outras linguagens. Este recurso permite ao usuário que crie novas 
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funções e procedimentos, abrindo espaço para o próprio usuário editar o software. A 

linguagem é interpretada por um núcleo que realiza todos os cálculos, tornando o sistema 

independente da plataforma que se deseja operar. O Mathematica também suporta variadas 

interfaces, por exemplo, Jmash, embora a mais comum seja a interface padrão, já bem 

completa e com boa receptividade do usuário (servindo tanto para usuários comuns, como 

para usuários que realizam cálculos avançados). Este software é ainda um poderoso editor de 

textos, de páginas da Web e importantíssimo para o estudo das mais variadas ciências.  

O fabricante do Mathematica é a Wolfram Research, líder em desenvolvimento de 

software de computação técnica. A empresa foi fundada em 1987 por Stephen Wolfram e 

lançou a primeira versão de seu produto carro-chefe, o Mathematica em 23/07/1988. De 

acordo com SIA (2010), o Mathematica é o único sistema computacional de cálculo 

completamente integrado no mundo e tem hoje a confiança de mais de um milhão de usuários 

na indústria, governo e educação. 

Primeiros Passos 

 Para executar qualquer operação combinam-se as teclas Shift+Enter.  

 As operações básicas são representadas pelos sinais: 

  +  (Adição) Ex. 3+6 

  -  (Subtração)    Ex. 3 - 6 

  *  ou um espaço em branco (Multiplicação) Ex.  3*6 ou 3  6 

  /  (Divisão)    Ex.  3/6 

  ^  (Potenciação)   Ex.  3^6  para indicar 36 

 Qualquer comando deve ter a primeira letra em maiúscula e as expressões ficam entre 

colchetes. Exemplos: 

     Sin[x] Para expressar o seno de x 
 Cos[x] Para expressar o cosseno de x 
 Tan[x]  Para expressar a tangente x 
 ArcTan[x] Para expressar o arco tangente de x 
 Exp[x]  Para expressar a função ex 

            Pi  Para expressar o número π  
            E  Para expressar o número de Euler. 
            I   Para expressar 1−    
           Log[z]  Para expressar o Ln z 
            Log[b,z] Para expressar o logaritmo de z na base b. 
            Abs[z] Para expressar o módulo de z 

Tabela 1 - Comandos do Mathematica 
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 Os símbolos %, %%, ..., referem-se a última saída, penúltima saída, etc. Por 

exemplo, com o comando Expand[%] pode-se expandir o último resultado. 

 O comando N[ ] ou //N expressa o resultado na forma decimal. Outra variação desse 

comando é digitá-lo na forma N[expr,k]. Neste caso o resultado será expresso com k dígitos. 

 Os colchetes sempre são reservados para os comandos ou para funções. Para indicar a 

ordem de uma operação, usam-se os parênteses. As chaves são usadas para indicar uma lista 

qualquer. 

Como obter ajuda? 

 Para obter ajuda basta clicar no menu Help e escolher a opção Help Browser. Outra 

forma mais interessante é digitar uma interrogação (?) ou duas interrogações (??) antes do 

comando ou clicar no símbolo do Mathematica. 

Familiarizando-se com algumas funções e comandos 

 Sejam A e B conjuntos finitos. Os comandos a seguir podem fazer diversas operações 

com tais conjuntos. 

 Union[A,B]   Faz a união dos conjuntos A e B. 
 Join[A,B]  Une os conjuntos incluindo seus elementos repetidos. 
 Intersection[A,B]   Faz a intersecção dos conjuntos A e B. 
 Complement[A,B]   Dá o conjunto complementar entre A e B. 
 Max[A]  Dá o maior elemento do conjunto A 
 Min[A]      Dá o menor elemento do conjunto A. 
 Length[A]    Dá o número de elementos do conjunto A. 

Tabela 2 - Comandos do Mathematica 

 Na computação algébrica, pode-se destacar os comandos Expand[ ] e Simplify[ ] que 

são usados para expandir e simplificar uma dada expressão, respectivamente.  

CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS 

 Geralmente um comando que constrói gráfico tem no seu radical a palavra Plot.  

Gráficos Bidimensionais 

 O comando Plot traça gráficos em duas dimensões. Vamos traçar o gráfico da função 

f(x) = x2 no intervalo [-2,2]. Veja a seguir a sua sintaxe: 

 Plot[x2, {x,-2,2}] 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

6 

 

-2 -1 1 2

1

2

3

4

 

Gráfico 1 - Função quadrática 

 

 Para obter mais de uma curva no mesmo sistema de coordenadas, usa-se uma lista de 

funções e, em seguida, o intervalo que será traçado os gráficos. Vamos traçar os gráficos das 

funções f(x) = x, f(x) = x2 e f(x) = x3 no intervalo [-1,1]. Veja a seguir a sua sintaxe: 

 Plot[{x,x2,x3,{x,-1,1}}] 
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Gráfico 2 - Gráficos de funções no mesmo sistema de coordenadas 

 

Pode-se diferenciar uma curva da outra com as opções deste comando, tais como cor, 

espessura do traçado, pontilhando a curva, etc. Usa-se a sub-opção PlotStyle do comando 

Plot para fazer essas diferenças. Para modificar a cor usa-se Hue ou RGBColor, para alterar 

espessura da curva usa-se Thickness[n], para deixar a curva pontilhada usa-se Dashing, além 

de outras opções.  
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Gráfico 3 - Opções de visualização gráfica 

 

Gráficos Tridimensionais 

Outra grande vantagem do software Mathematica é a facilidade de traçar gráficos em 

três dimensões. Os principais comandos são: Plot3D, ParametricPlot3D e ListPlot3D. 

Ao digitar no software Mathematica a expressão ?Plot3D, obtemos a seguinte 

informação: 

Plot3D[f, {xmin,xmáx},{y,ymin,ymax}] 

Observe que neste comando é necessário informar um intervalo para x e outro para y. 

Vamos traçar o gráfico da função f(x) = cos(xy) no intervalo [-π, π] x [-π, π] . Veja a seguir a 

sua sintaxe: 
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Gráfico 4 – Gráfico tridimensional da função cosseno 

A OFICINA SOBRE O SOFTWARE MATHEMATICA 

Alunos entre 13 e 15 anos, do 8º e 9º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual 

José Guimarães Lima, da cidade de Telha/SE, participaram da oficina intitulada “O Software 

Mathematica em Sala de Aula”. Esta teve carga horária de 08 horas, sendo ministrada pelos 

co-autores do artigo. Para o planejamento da oficina foi criteriosamente analisado a série em 

que os participantes estudavam e os assuntos a serem introduzidos para o uso do software. 

A oficina foi realizada no laboratório de informática da Universidade Tiradentes no 

Campus Propriá. Para os co-autores, esta oficina foi de fundamental importância, pois serviu 

como complemento empírico para o trabalho de conclusão de curso da especialização em 

Ensino e Pesquisa em Matemática ofertada pela Universidade Tiradentes.  

Na oficina foram abordados assuntos sobre o cenário atual da educação, tal como a 

inserção do uso das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Ressaltamos o 

uso do software Mathematica em sala de aula, ou seja, mostramos alguns comandos que 

viabilizam a compreensão e o aprendizado dos alunos, de acordo com os temas que os 

mesmos estavam estudando no colégio. Evidenciamos também que o acesso a esta tecnologia 

não garante que o aluno se torne alfabetizado em matemática. O software nesse caso, quando 

usado no ensino da matemática, é uma ferramenta que nos auxilia, mas não executa o trabalho 

sem que o usuário dê as coordenadas. 

A oficina sobre “O Software Mathematica em sala de aula”, foi uma ótima experiência 

para todos, pois é um novo recurso pedagógico, meio que desconhecido ou pouco utilizado 

nas escolas estaduais. Neste ínterim, através deste evento averiguamos se esse recurso seria 
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bem aceito em sala de aula. Constatamos que, o uso do software foi bem aceito pela turma, 

mas muitos tiveram dificuldades na linguagem do mesmo, pois seus menus e comandos 

estavam em inglês. Desta forma, demonstramos os menus e comandos, e explicamos o que 

cada um significava em português e qual a sua finalidade. Foram abordados comandos sobre 

as operações básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão, etc.); expressões numéricas; 

operações com números decimais e fracionários; expandir e simplificar expressões; operações 

com conjuntos; resolvendo equações e sistemas de equações; e como esboçar gráficos em 

bidimensionais e tridimensionais. Nas figuras a seguir temos algumas das atividades 

realizadas pelos alunos no software Mathematica durante a oficina. 

 

Figura 1 - Operações básicas 
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Figura 2 - Expandir ou simplificar uma dada expressão e obter respostas na forma decimal 

 

 

 

Figura 3 - Operações com conjuntos 
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Figura 4 - Resolvendo equações e sistemas de equações 

 

 

Figura 5 - Traçando gráficos em 2D 
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Figura 6 - Traçando gráfico em 3D e girando o mesmo para melhor visualização 

 

Ao questionarmos os alunos a respeito da oficina e de se usar esses recursos em sala 

de aula, a resposta foi unanime. Os alunos participantes da oficina relataram que por ser uma 

aula diferente e atrativa foi muito proveitosa, e se na escola em que estudam tivessem acesso 

ao software seria muito melhor, pois os mesmos teriam uma motivação a mais para estudar 

matemática e utilizar novos recursos que despertam a atenção sobre determinados assuntos, o 

que resultaria em uma maior e melhor a aprendizagem. 

FOTOS DA OFICINA “O SOFTWARE MATHEMATICA EM SALA DE AULA”  

 Nas figuras a seguir apresentamos algumas fotos da oficina realizada no laboratório de 

informática da Universidade Tiradentes no Campus Propriá. 
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Figura 7 - Demonstração dos menus e comandos do software Mathematica 

 

 

Figura 8 - Acompanhamento do desempenho dos alunos durante a oficina 
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Figura 9- Participantes da oficina 

Um ponto positivo da oficina foi o de proporcionar aos participantes um novo recurso 

para dinamizar o seu aprendizado, utilizando novos paradigmas educacionais da atualidade, 

promovendo assim a inserção desses alunos nesse novo campo, que é o de utilizar as novas 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Uma desvantagem é que o Mathematica 

não é um software livre, ou seja, é necessário adquirir uma licença para utiliza-lo, e devido ao 

alto custo desta licença a sua utilização em escolas públicas torna-se difícil. 

 

CONCLUSÃO 

Destacamos o uso das novas tecnologias, mais precisamente do software Mathematica, 

devido a sua vasta gama de recursos que podem nos auxiliar no ensino-aprendizagem da 

matemática. No desenvolvimento deste projeto, tivemos muita dificuldade em encontrar livros 

em português sobre o tema, percebendo assim a pouca exploração nesse campo que é de 

fundamental importância na educação contemporânea. 

Para uma melhor análise de como seria o uso do software Mathematica em sala de 

aula, promovemos uma oficina com alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, do Colégio 

Estadual José Guimarães Lima, da cidade de Telha/SE e constatamos que os mesmos se 

motivaram na aprendizagem dos assuntos abordados. 

Com a conclusão deste artigo, esperamos ter contribuído para a difusão do 

conhecimento matemático através do uso das novas tecnologias, mas precisamente do uso do 

software Mathematica, pretendendo assim estimular o interesse de mais pessoas sobre esse 

assunto. 
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