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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Este trabalho surgiu da necessidade de melhorar o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos
para os alunos ingressantes no ensino médio integrado dos cursos técnicos do Instituto Federal do Pará,Campus –
Itaituba, numa metodologia em que diagnosticamos os problemas de aprendizagem e com a iniciativa de
desenvolvermos metodologias e materiais com recursos metodológicos para o ensino de conteúdos aritméticos com
um projeto de iniciação científica que tem como base reforçar e melhorar o ensino de matemática.

ABSTRACT: This work arose from the need to improve the teaching and learning of mathematical contents for the
students entering the integrated high school of the technical courses of the Federal Institute of Pará, Campus -
Itaituba, in a methodology in which we diagnose the learning problems and with the initiative to develop
methodologies and materials with methodological resources for the teaching of arithmetic contents with a project of
scientific initiation that is based on reinforcing and improving the teaching of mathematics.

1 – INTRODUÇÃO

Diante das dificuldades encontradas na aprendizagem de matemática com os alunos ingressantes dos cursos técnicos
integrado ao ensino médio e com a oportunidade de tentarmos apaziguar ou até sanar esses problemas é que surge a
iniciativa deste trabalho com o edital de nº1/2017-PIBITI--CAMPUS ITAITUBA -IFPA que tem por objetivo estimular os
jovens do ensino técnico de nível médio a participar de metodologias, práticas de desenvolvimento científico e
tecnológico.

Dessa forma submetemos um projeto que viabilizasse uma revisão dos conteúdos de matemática do ensino
fundamental para os alunos dos primeiros anos dos cursos de saneamento, edificações e informática e agroecologia
pois , segundo relato do setor pedagógico do Instituto Federal do Pará, campus - Itaituba existe uma deficiência nesse
ensino por diversas variáveis e uma dela é a insuficiência na aprendizagem dos conteúdos básicos da matemática a
exemplo do bloco da aritmética o que contraria o que está posto nos documentos oficiais e no parâmetros curriculares
nacionais da matemática.

Daí procuramos engajar nesse projeto de iniciação cientifica o usos de recursos tecnológicos em consonância com

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_do_pibicti_nos_cursos_tecnicos_integrado_ao_ensino_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



conteúdos matemáticos básicos e fundamentais para que o aluno possa dar segmento a aprendizagem da matemática
no ensino médio integrado na produção de materiais e de sequências didáticas adequadas para o ensino , “reforço”
desses conteúdos matemáticos o qual atribuiremos o nome de pré Cálculo uma iniciativa que terá a participação do
orientador do projeto do professor colaborador e de dois alunos bolsistas, por meio da metodologia sala de aula
invertida - Flipped Classroom, onde nas duas etapas iniciais do projeto faremos um diagnóstico para este estudo.

2-INFORMÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA “UM BREVE HISTÓRICO”

Outro poderoso instrumento bastante explorado no ensino da matemática foi o computador dos anos 1980. Seu uso
foi bastante expressivo no final desses anos devido a fatores favoráveis como acessibilidade (o preço dos
computadores ficaram mais baratos) e o desenvolvimento de ferramentas informáticas (programas de processador de
texto, gráficos, a folha de cálculo).

O uso do computador tem sido visto frequentemente com bons olhos pela sociedade. A sua inserção na escola não
poderia ser vista de forma diferente pelos educadores, e o público em geral, apesar de dificuldades latentes até hoje
como a péssimas condições de trabalho, e a falta de recursos quanto a informática, dentre outras. Na época de
apresentação deste trabalho, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Brasília
(UnB) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), (SOARES NETO et all, 2013), apenas 0,6% das escolas
brasileiras têm infraestrutura próxima da ideal para o ensino com computador; isto é, essas escolas têm biblioteca,
laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e dependências adequadas para atender a
estudantes com necessidades básicas. O nível infra estrutura avançada inclui os itens considerados mínimos pelo
CAQI (Custo Aluno Qualidade Inicial), índice elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

O computador começou a ser usado em diversos países duas décadas atrás, no desenvolvimento de projetos
educativos como o projeto MINERVA2, desenvolvido em Portugal entre os anos de 1985 e 1994 (PONTE E
CANAVARRO, 1997). Ele também foi utilizado para a instrução de linguagens de programação, inicialmente
introduzindo o BASIC3 para o estudo da resolução de problemas matemáticos como, por exemplo, o estudo dos
divisores de um número.

Mas foi com o programa LOGO4, na década de 1980-1990, que o computador teve relevante influência e ênfase no
contexto educacional, principalmente nas séries iniciais para o ensino de geometria com a “geometria da tartaruga”,
onde o LOGO foi utilizado de forma exploratória em vários níveis de escolaridade.

Dessa forma o uso do computador calcado na programação contribuiu para a formação de clubes de matemática,
onde os professores exploravam os mesmos com seus alunos para o ensino de matemática Ponte e Canavarro
(1997).

O computador teve uma maior ênfase na sala de aula de matemática no final dos anos 1980, quando as TIC
contribuíram com outros recursos para o âmbito educativo somando para a melhoria da aprendizagem em
matemática. Um exemplo deste recurso é a planilha de cálculo, vigente até hoje, um software particular para o ensino
de matemática com recursos que promovem uma melhor interação entre o professor e alunos.

Outro fato que contribuiu para o uso do computador como alternativa metodológica nas aulas de matemática foi o
surgimento de novas linhas de investigação no início dos anos 1990 com a emergência de uma comunidade científica
de educadores matemáticos, como, por exemplo: informática e o ensino de matemática, ensino de geometria, didática
e epistemologia em matemática, saberes docentes sobre a prática pedagógica em matemática, dentre outros.

Nos últimos anos aumentou o número de experiências para o ensino de matemática com o computador em que os
professores recorrem às TIC na condução de suas atividades, procurando assim um ensino mais ativo dos conteúdos
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curriculares de matemática, redirecionando um novo cenário no processo de ensino e aprendizagem.

No entanto, são diversas as orientações e recomendações para o uso das TIC para o ensino e aprendizagem de
matemática, principalmente em relação à calculadora e ao computador.

Tais orientações sugerem suscitar nos alunos o espírito investigativo, exploratório e reflexivo no desenvolvimento de
atividades desenvolvidas com o uso das TIC. Pode afirmar-se que tanto a calculadora, como o computador, produzem
influências significativas com respeito aos objetivos e a forma de trabalho em que eles estão inseridos. Segundo Ponte
e Canavarro (1997), esses instrumentos:

• Impõem a relativização da importância das competências de cálculo e de simples manipulação simbólica, uma vez
que o cálculo numérico e algébrico são realizados de formas mais eficientes pelas máquinas, que, neste, domínio
superam o ser o humano em rapidez e rigor;

• Incentiva o desenvolvimento no investimento de capacidades intelectuais de ordem mais elevada, como o raciocínio
lógico, a resolução de problemas e a capacidade crítica, que se situam para além do cálculo e da compreensão de
conceitos e relações matemáticas simples;

• Valoriza o papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação, uma vez que as representações
múltiplas que as máquinas proporcionam, com especial destaque para a gráfica, permitem outras abordagens às
situações matemáticas, para além dos processos formais de cunho algébrico ou analítico;

• Promove a realização de projetos e de atividades de modelação de investigação e de exploração pelos alunos, como
parte fundamental de sua experiência matemática;

• Possibilita envolvimento dos alunos em atividade matemática intensa e significativa, favorecendo o desenvolvimento
de atitudes positivas em relação à disciplina e uma visão mais próxima de sua verdadeira natureza; (PONTE E
CANAVARRO, 1997, p.98).

Sendo assim, é importante salientar que a utilização das TIC no ensino de Matemática pode contribuir para uma
aprendizagem mais significativa dessa área de conhecimento. Com o uso delas superam-se dificuldades quando o
aluno tem um comportamento ativo na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, deixando de lado a passividade
deste para aprender com a mera exposição de uma aula tradicional, com a possibilidade e a oportunidade de serem
bem mais sucedidos na aprendizagem desses conteúdos.

Várias são as recomendações encontradas nos parâmetros curriculares de matemática Brasil (1998) para o ensino
onde se explore o uso das TIC para o ensino e a aprendizagem, mais especificamente com o uso do computador e da
calculadora. Todavia, deve enfatizar-se a influência imediata desses recursos em diversos níveis do âmbito educativo.
Ponte e Canavarro (1997) defende um ponto de vista sobre o que a calculadora e o computador implicam no ensino
de matemática, no relacionado aos objetivos do ensino da matemática. Ele vislumbra que esses recursos são
importantes e que, quando bem utilizados dentro da proposta curricular, despertarão nos alunos a curiosidade e o
gosto de aprender promovendo a criatividade, formação de valores, autonomia, confiança, espírito de tolerância e
colaborativo. Assim, capacidades intelectuais de ordem mais elevada são colocadas nos alunos, as quais contribuem
para uma melhor capacidade na resolução de problemas em várias situações. Com isso, o aluno desenvolve a crítica
frente ao mundo, usando as TIC como ferramenta que os torne cidadãos mais esclarecidos frente ao uso da
matemática para a tomada de decisões na sociedade e no desenvolvimento da cidadania.

A depender da metodologia realizada pelo professor, várias são as estratégias e possibilidades do uso das TIC para o
ensino da matemática. Por exemplo, o trabalho individual, desde que a orientação do professor para a realização de
uma determinada atividade e exploração de um conteúdo matemático seja em um ambiente que ofereça condições
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para a sua execução, ou seja, no laboratório de informática da escola ou no computador pessoal do aluno em casa.
Deve se salientar a valorização do trabalho em grupo, por ser uma das formas de trabalho mais recomendadas ao
promover a interação e a colaboração entre os discentes na exploração das atividades propostas pelo professor, com
este último sendo elaborador da atividade e mediador do conhecimento. Já o trabalho na turma, onde o computador
poderá apoiar ao professor na substituição do quadro negro e do giz, promove uma aula instigante e dinâmica,
rigorosa nos conceitos matemáticos, e visual, em casos como a demonstração de uma propriedade geométrica. Por
fim, pode se utilizar estratégias em ambientes extra-aula que contribuam para trabalhos colaborativos, a exemplo do
uso da internet como fonte de informação e pesquisa, ferramenta importantíssima atualmente para o desenvolvimento
das atividades dos alunos. A respeito disto, (VALENTE, 2002. p. 4) salienta que

Do ponto de vista educacional, a internet pode contribuir tanto para a instrução quanto para a construção do
conhecimento. A ênfase está no aspecto pedagógico do seu uso e não na internet em si. Para que isso ocorra, as
interações com o aprendiz devem enfatizar a participação do professor nas atividades de planejamento, observação,
reflexão e análise do trabalho que o aluno está realizando, ou seja, criar condições para o professor “estar junto”, ao
lado do aluno, vivenciando e auxiliando-o a resolver problemas.

Assim, incentivando o uso da internet como fonte de pesquisa e comunicação, com respeito ao ensino e
aprendizagem de matemática, adquire-se uma gama de ferramentas computacionais resultantes do pluralismo
tecnológico existente no âmbito educacional, que possibilitam o uso da TIC no ensino. Dentre essas ferramentas
elencamos o uso do blog. Bairral (2009) discute as potencialidades dessa ferramenta no relativo à comunicação que
esse ambiente interativo proporciona para o ensino da matemática. Segundo Orihuela (2007) “Os blogs revolucionam
a maneira de gerar conteúdos na rede, impulsionam um novo tipo de comunidades com base no conhecimento e
contribuem para a enorme tarefa de dar sentido a relevância da informação que se encontra disponível na rede”
(ORIHUELA, 2007, p. 16).

Além dos blogs, existem várias outras ferramentas que podem contribuir para o ensino e a aprendizagem da
matemática. Pesquisas como as realizadas pelo grupo Lapemmec/Cempem-FE/Unicamp do Laboratório de Pesquisa
em Educação Matemática Mediada por Computador/Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação
Matemática da faculdade de educação da Universidade Estadual de Campinas, relacionadas ao uso das TIC,
contemplam o ensino e a aprendizagem dos conteúdos da matemática introduzindo a utilização de cenários
colaborativos adequados para um processo de construção do conhecimento. Sobre isso, Valente (1993) destaca o uso
de duas abordagens da informática no contexto educacional: a instrucionista e a construcionista. A primeira
abordagem torna aos alunos meros expectadores de um tipo de software bem elaborado e finalizado, de acordo com a
estrutura cognitiva de quem o elaborou, com poucas alterações na prática pedagógica do professor. Na segunda
abordagem, as bases da proposta de Papert são de natureza construcionista, onde o aluno é considerado um ser
ativo, criativo e questionador, nesse panorama as práticas pedagógicas com o uso do computador se apóiam sob
essa duas abordagens que se oscilam entre dois extremos instrucionista e construcionista onde Almeida(2000) elenca
as ideias de Papert em relação a essas duas abordagens e enfatiza diversos aspectos que:

Para o instrucionismo, a melhor aprendizagem decorre do “aperfeiçoamento do ensino”, enquanto o contorcionismo
não nega o valor da instrução, mas coloca a atitude contracionista como um paradoxo, que tem a meta de “produzir a
maior aprendizagem a partir do ensino”. Isso não significa que a aprendizagem ocorra espontaneamente, mas sim que
os professores precisam fomentar em sua prática os processos de aprendizagem ditos naturais, que ocorrem
independentemente dos métodos educativos tradicionais. (PAPERT, 1994, p124)

As pessoas podem construir por si mesmas seus métodos de resolução de problemas, segundo seu próprio estilo de
pensamento, que devem ser respeitados, identificados e incentivados pelos professores. Contudo o uso do
computador pode dar ao aluno a oportunidade de empregar diferentes estilos e a liberdade de trabalhar com o estilo
que melhor lhe convier. (ALMEIDA,2000, p.39)

Uso dos princípios matéticos e heurísticos para promover a aprendizagem. Matética, para Papert, é o conjunto de
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princípios norteadores que regem a aprendizagem. O fundamental é fazer com que o conhecimento que está sendo
trabalhado tenha sentido para o aluno, ou seja que a aprendizagem seja sintônica. A heurística é o conhecimento
sobre como resolver os problemas. Assim a matética é para a aprendizagem e a heurística é para a resolução de
problemas. (PAPERT,1998, p.74)

Desse modo é importante enfatizarmos o “desenvolvimento de micromundos como ambientes de aprendizagem ativa,
que permitem a exploração sem a preocupação com os critérios de certo ou errado”. (ALMEIDA,2000, p.39). Dessa
forma corroboramos uma sintonia com o conhecimento acessível no computador, onde o professor exerce o papel de
mediador, de modo que o pensamento do aluno em relação aos conteúdos tenha uma realimentação na
aprendizagem, que os alunos possam utilizar o computador para aprender os conteúdos, e na verificação dos
resultados identificar e corrigir os erros, onde o erro é considerado um benefício ao ponto de levar os alunos a estudar
o que aconteceu para que a resolução de um determinado problema desse errado, através do entendimento e
corrigindo-o. Com isso se torna possível comparar os resultados previstos com os obtidos nas atividades propostas
pelo professor, de modo que os docentes ganham uma melhor compreensão do processo cognitivo dos alunos para
ajudá-los na compreensão e reflexão dos conteúdos, onde a ação do professor não apenas

Promove a interação do sujeito com a máquina, mas, sobretudo, possibilita a aprendizagem ativa, ou seja, permite ao
sujeito criar modelos a partir de experiências anteriores, associando o novo com o velho(Papert,1985) na construção
de programas constituídos por uma sequência de comandos logicamente estruturados, desenvolvendo a ideia de
organização hierárquica e revelando seu estilo de estruturação mental e representação simbólica. (ALMEIDA, 2000,
p.34).

Diversas ferramentas corroboraram e disseminaram as diferentes maneiras de utilizar metodologias com TIC em sala
de aula, entre elas o Geometer’s Sketpchpad5, o E-Team6, o Cabri-Geometre7, o LOGO (bidimensional e
tridimensional), os portfólios, e os sítios educativos disponíveis na rede mundial de computadores.

Em suma, reunimos neste capítulo evidências de que o uso das TIC no ensino da matemática possibilita um ensino
mais ativo e instigante, com apropriação dos conceitos matemáticos, já que o ensino é conduzido de forma mais ativa
no sentido de levar o aluno a desenvolver sua criatividade e habilidades matemáticas. Com o uso adequado dos TIC,
os alunos podem desenvolver um raciocínio bem mais elaborado, levantar hipóteses e fazer conjecturas num
processo de exploração, construção, e disseminação dos conhecimentos matemáticos, num processo de reflexão
crítica para a tomada de decisões em consonância com os avanços da sociedade tecnológica contemporânea.

3-O USO DE COMPUTADORES NO ENSINO
DE MATEMÁTICA

No concernente ao uso dos computadores no âmbito educacional, particularmente na escola, Bicudo (1999) salienta
que:

Embora esforços tenham sendo sido empreendidos para equipar as escolas com computadores e facilitar as
diferentes possibilidades de seu uso, sabemos que ainda são poucos os professores que os utilizam em sua prática
profissional. Acreditamos que em geral, o professor enfrenta desafios impostos pela profissão e busca criar
alternativas, porém a introdução do computador na escola altera padrões nos quais ele usualmente desenvolve sua
prática. São alterações no âmbito das emoções, das relações e condições de trabalho, da dinâmica da aula, da
reorganização do currículo, entre outras. (BICUDO,1999, p.298).

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_do_pibicti_nos_cursos_tecnicos_integrado_ao_ensino_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



É importante estar cientes de que são muitos os documentos e as recomendações com orientações curriculares para
a educação matemática de modo a tirar proveito do uso dos computadores de forma construtiva e relevante para o
ensino de matemática. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) para a educação básica (BRASIL,
1998). No relacionado ao ensino de geometria, os PCNs reconhecem que os computadores oferecem a facilidade de
visualização, dinamismo em relação às variadas perspectivas para o estudo de objetos tridimensionais, e contribui
para contornar os aspectos mais críticos da aprendizagem da introdução dos conteúdos geométricos.

Daí podemos enfatizar a utilização dos computadores para o ensino da matemática em consonância com uso dos
objetos virtuais de aprendizagem como alternativa metodológica para o ensino de matemática é feito de forma ativa e
interativa entre o aluno e o OVA designado pelo professor. O estudo de um determinado conteúdo de matemática é
feito de maneira organizada e inteligente a partir das atividades propostas pelo OVA escolhido. Diversos fatores
contribuem para a utilização dos OVAs no ensino de matemática. Cada escola pode usar da forma que lhe achar mais
adequada: organizando, contextualizando e modificando o OVA no decorrer do tempo. O custo do OVA e a sua
evolução são independentes, enquanto que a facilidade de atualização e o desenvolvimento de atividades interativas
contribuem para a aprendizagem dos conteúdos. Deve se ressaltar também que os OVAs podem utilizar-se em
qualquer plataforma de ensino.

Diante do exposto, enfatizamos todas essas vantagens em prol do uso dos OVAs na área de ensino de matemática,
como o faz também (OLIVEIRA, 2010.p185) quando afirma que:

“atividades multimídia, interativas, na forma de animações e simulações, a possibilidade de diferentes caminhos, de
acompanhar a evolução temporal das relações, causa e efeito, de visualizar conceitos de diferentes pontos de vista,
de comprovar hipóteses, faz dessas importantes animações e simulações instrumentos poderosos para despertar
novas ideias, relacionar conceitos, despertar a curiosidade de resolver problemas. Tais atividades interativas oferecem
oportunidades de exploração de fenômenos científicos e conceitos muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas escolas.

Outro benefício da utilização da utilização das tecnologias e que deve ser enfatizado é a interação na sala de aula.
Tardif e Lessad (2005) salientam que “ensinar é um trabalho interativo e a interatividade caracteriza o trabalho do
docente”, e que “a condução das interações feitas em sala de aula pelo professor com os discentes é o essencial de
sua atividade profissional”

4-A SALA DE AULA INVERTIDA- THE FLIPPED CLASSROOM

No contexto das metodologias ativas encontramos uma corrente do ensino cujo temos a inversão de papéis entre
professores e alunos que de acordo com Cabero(2003) a chamada aula invertida em inglês Flipped classroom é
apontada como possibilidade metodológica- pedagógica.

Esse método consiste em: fornecer conteúdos com antecedência para que os alunos se preparem antes das aulas,
possibilitar os estudantes a serem protagonistas de sua própria aprendizagem, mobiliza aulas interativas e
participativas, trabalho colaborativo e participativo de professores e alunos organização de sequências de aulas,
estimula o processo de investigação proporcionando o aluno a ser protagonista de sua própria aprendizagem.

Dessa forma segundo Canfranc(2015) o aluno se torna protagonista da sua própria aprendizagem podendo até
produzir seu próprio material de estudo, conteúdos e adquirindo responsabilidades no tocante a sua própria
aprendizagem.

Segundo Bergamann e Sams(2012) temos quatro pilares conhecido como método FLIP:

Flexible Enviroment: Conteúdo Flexível onde os professores organizam espaços de aprendizagem para acomodar
determinados assuntos ou conteúdos, apoiando o trabalho em grupo ou individual.
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Learning Culture: Cultura da aprendizagem, em decorrência ao modelo clássico que o professor atua, sendo este a
fonte de informação, a sala invertida torna o aluno protagonista da sua aprendizagem onde o tempo de classe é para
aprofundar seus conhecimentos, e enriquecer as oportunidades de aprendizagem.

Intentional Content: Conteúdos dirigidos, os professores atuam como próprio mediadores do conhecimentos
selecionando os conteúdos e materiais que querem ensinar e os alunos estudam por si só.

Profissional Educador: Facilitador Profissional novo papel do professor acompanhar o progresso do aluno
realimentando e avaliando-os.

Diante do exposto e importante elencar que essa metodologia de ensino tem que simultaneamente está no bojo de um
trabalho colaborativo, coletivo e de interação para que se torne eficiente no que se quer aprender.

5-METODOLOGIA

Nosso trabalho foi dividido em duas etapas:

A primeira etapa foi um questionário baseado na resolução de exercícios, com várias questões envolvendo o conteúdo
de operações com números inteiros, para diagnosticar a como estava o nível de aprendizagem dos alunos referente a
esse conteúdo.

Na segunda etapa usamos a entrevista e no nosso trabalho utilizamos a abordagem qualitativa da pesquisa pois
entendemos que a descrição dos resultados facilitaria o planejamento de ações a serem conduzidas e executadas
com maior flexibilidades para atingirmos os objetivos desse estudo no tocante ao ensino e aprendizagem de
matemática por meio das tecnologias da informação e comunicação

Traçamos na condução do nosso trabalho perguntas que seriam básicas para nosso entrevistado sobre o tema
investigado e se tratando de entrevista autores como (TRIVINOS, 1987; MANZINI, 2003) definem a entrevista no caso
da nossa pesquisa onde utilizamos a entrevista semi-estruturada como uma característica de questionamentos
básicos que se apoiam em teorias e novas hipóteses a partir das respostas dos entrevistados em relação ao tema a
ser pesquisado, afirmando que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais,
mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante
do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

Dessa forma que tecnologia deveríamos utilizar para a construção e elaboração de uma proposta metodológica do
ensino de matemática ativo a exemplo da sala de aula invertida diante de tantas possibilidades e tecnologias como
ferramenta educacional para o ensino

Nesse sentido elaboramos perguntas relativas a aprendizagem, ou seja, como os alunos gostariam de aprender os
conteúdos de matemática:

A exemplo da perguntas feitas na entrevista pelos alunos bolsistas do projeto descritas logo abaixo: Vejamos algumas
perguntas:

Qual a importância de usar a tecnologia para estudar matemática

O que você de redes sociais tipo: Whatsap, Facebook e outros para estudar matemática.

O que gostaria de apreender dos conteúdos de matemática e se gostaria de apreender no laboratório.
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Você estudou matemática por meio de alguma tecnologia no ensino fundamental.

Dessa forma, inicialmente, tomando como base as respostas dessas perguntas é que formalizaremos uma proposta
para o ensino de conteúdos de matemática onde os alunos apontam muitas dificuldade a ingressar na instituição.

6-RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na primeira etapa do projeto identificamos que mais de 90 por cento dos alunos tiveram dificuldades na resolução das
potenciação com números inteiros, mais de 60 por cento na divisão de números inteiros e na soma algébrica
envolvendo números negativos, além das propriedades básicas.

Na segunda etapa no caso da entrevista para analisar os dados inicialmente elencamos logo abaixo as resposta dos
alunos, em que as perguntas foram feitas pelos bolsistas do projeto. Dessa forma Utilizamos P para perguntas e R
para respostas.

Aluna1-Ti-17

P:Qual a importância de usar a tecnologia para o estudo da matemática

R: Bom na minha opinião eu acho o uso da tecnologia na matemática ajuda bastante no entendimento melhor dos
alunos, um exemplo bem básico seria o uso de aplicativos na sala de aula.

P;Aluna2- Ti-17

O que você acha das redes sociais como por exemplo, whatsapp, facebook, entre outros, sendo empregadas no
ensino da matemática

R: Em geral as redes sociais não foram feitas para o estudo da matemática, e o facebook só algumas páginas do
facebook são utilizadas para estudos, mas em geral as redes sociais não ajudam muito, as vezes atrapalha até os
alunos a estudar.

Aluna3- Ti-17

Você já estudou a matemática por meio de alguma tecnologia no ensino fundamental

R: Não pois quando fiz o ensino fundamental foi no ano de 2009 nesse tempo a internet e as tecnologias não eram
voltadas muito pra educação, então não usei esse tipo de ferramenta tecnológicas.

Aluno 4– Ti-18

Qual a importância de usar a tecnologia para o estudo da matemática

R: Daria facilidade ao aluno no aprendizado da matemática, e daria um pouco de conhecimento a mais.

Aluno 5– Ti-18

Você já estudou a matemática por meio de alguma tecnologia no ensino fundamental

R: Sim eu já usei bastante a tecnologia pra fazer pesquisa, a fazer trabalhos de matemática no ensino fundamental e
até hoje ainda utilizo no ensino médio.
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Aluno6 – Tiago Ti-18

Você já estudou a matemática por meio de alguma tecnologia no ensino fundamental

R: Não, principalmente por causa das condições financeiras das escolas, por que aqui em Itaituba as escolas não tem
condição financeira para ter tecnologias no seu ensino.

Aluna7 Ti-18

O que você acha das redes sociais como por exemplo, whatsapp, facebook, entre outros, sendo empregadas no
ensino da matemática

R: O whatsap tem uma conexão muito grande né, então se você está com dúvida você pode pedir ajuda de amigos
por mensagens e eles podem te ajudar.

Aluno8 – Ti-16

Qual a importância de usar a tecnologia para o estudo da matemática

R: Bom é uma pergunta um tanto persistente já que nós temos o conhecimento de inúmeras tecnologias que vem
surgindo nesses últimos tempos e muitas delas voltada pra educação e no ensino da matemática por exemplo o uso
da internet e com ela inúmeras outras possibilidades como aplicativos, a gente pode ver a importância disso já que
isso facilita nossa aprendizagem como aluno, e tanto como professor que ensina.

Aluno9 – Ti-17

O que gostaria de aprender sobre o conteúdo de matemática nos laboratórios de informática

R: Gostaria de aprender a utilizar ferramentas que ajudassem na divisão, multiplicação, e assuntos mais complexos
como a trigonometria, geometria.

Aluna10 Ti-17

O que você acha das redes sociais como por exemplo, whatsapp, facebook, entre outros, sendo empregadas no
ensino da matemática

R: Bom como a gente usa bastante as redes sócias pra conversar, e até mesmo pra passar o tempo, poderíamos ta
usando esse tempo pra estudar mais matemática.

Aluna11 .Ti-17

O que gostaria de aprender sobre o conteúdo de matemática nos laboratórios de informática

R: Bom eu acho que, como nosso curso envolve cálculo seria muito bom para nós aprender a matemática no
laboratório, assim seria associa as informações bem melhor.

Aluno12: Te-18

Qual a importância de usar a tecnologia para o estudo da matemática

R: É interessante que se fale da importância da tecnologia que auxilia muito os seres humanos em diversas áreas, e
inclusive na matemática, e acredito que ela vai auxilia a melhorar muito mais o funcionamento das empresas que
trabalham com a matemática, a matemática é essencial e muito importante e a tecnologia so vai facilitar e melhorar
cada vez mais esse acesso e a flexibilidade.
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Aluna13 – Te-18

O que você acha das redes sociais como por exemplo, whatsapp, facebook, entre outros, sendo empregadas no
ensino da matemática

R: As redes sociais auxilia muito os professores e alunos, um exemplo é o google que ajuda os alunos em conteúdo
mais difíceis, mas também prejudica se não usado da maneira correta.

Analisando algumas dessas respostas enfatizamos a seguinte discussão:

A maioria enfatizam o uso das tecnologias. Enfatizam o uso das redes sociais para aprender Matemática, daí por essa
colocação a preocupação de como elaborar o plano de aula usando a ala de aula invertida que ficará como parte da
continuação da terceira etapa dessa projeto que terá continuidade no decorrer no ano letivo de 2018, com a produção
de matérias e sequências didáticas que ficarão disponíveis na web como suporte e reforço para auxiliar os alunos no
ensino, principalmente para os aluno que estão ingressando no IFPA.

Ressaltamos também de acordo com resposta do aluno a importância do uso da tecnologia para o mundo do trabalho.
Também na fala identificou-se a não oportunidade de ter estudado por meio de tecnologia durante o ensino
fundamental, daí a importâncias da pergunta que dar ênfase ao uso do laboratório de informática da escola como
espaço de aprendizagem interativa.

Em fim ressaltamos a importância da continuidade desse projeto para o desenvolvimento de tecnologias para o uso da
metodologia da sala de aula invertida para tentar sanar as deficiências em matemática. Onde enfatizamos a
importância deste já que é um projeto direcionado para o ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na primeira etapa do projeto ficou explícito que a deficiência da aprendizagem dos conteúdos de números inteiros e
dessa forma é importante salientar que a proposta da confecção do aplicativo como um dos recursos tecnológicos que
fica inserido na proposta do uso dos alunos do Instituto Federal do Pará - campus Itaituba ainda está em
desenvolvimento de acordo a proposta das sequências didáticas que nortearão o ensino de acordo com o projeto de
plano do curso de informática com o objetivo de melhorarmos o ensino e aprendizagem de matemática na instituição.
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