
CAPÍTULO 2
O ensino de matemática e o uso das TIC

Adriana Breda1

Introdução

NO CAMPO da Didática da Matemática se tem discu-
tido sobre quais são os elementos necessários que
se deve ter em conta para que se promova uma me-

lhora no ensino de matemática. Contudo, estabelecer uma lista
de tais elementos, sem estudá-los com maior profundidade, a
fim de generalizá-los para qualquer contexto ou situação parti-
cular é, no mínimo, arriscado. Afinal, o que significa a noção
de “melhoria do ensino de matemática”? O que se entende por
“ensino de matemática de melhor qualidade”? Qual o papel
das TIC nesse processo? Como desenvolver propostas didá-
ticas que possam representar uma melhora no ensino de dita
disciplina?

No intuito de discutir essas problemáticas, este texto nasce
de una charla realizada no âmbito de EDUMATEC (Educação
Matemática e Tecnologia) no ano de 2017. A disciplina que
conforma parte da formação inicial de professores de matemá-
tica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul tem como enfoque estudar e
discutir o uso das tecnologias nas aulas de matemática.

Para o desenvolvimento do tema proposto, em um primeiro
momento, se estabelece uma discussão sobre a noção de “me-
lhoria no ensino de matemática”, mostrando que a ideia de
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melhora pode ser assumida por duas perspectivas filosóficas
distintas; em um segundo momento, se apresentam resultados
de uma investigação mais ampla, realizada em Breda (2016),
na qual se mostram as justificativas dadas por professores de
matemática em exercício acerca do uso das TIC em suas propos-
tas didáticas e, por fim, se apresentam algumas considerações
sobre o texto, sugestões e perspectivas futuras.

A melhora dos processos de ensino e aprendizagem
de matemática: duas perspectivas filosóficas

Em Breda, Font e Lima (2015), se discute que uma das
problemáticas relevantes na formação de professores é a de
determinar qual é o conhecimento didático-matemático (PINO-
FAN, FONT & BREDA, 2017) que eles devem ter para ensinar
Matemática. Uma das principais características desse conhe-
cimento didático-matemático é a de que ele permite avaliar e
justificar a perspectiva de melhora dos processos de ensino e
aprendizagem da matemática (BREDA, PINO-FAN & FONT,
2017). Contudo, na Educação Matemática, existe um problema
importante a respeito da noção de “qualidade”, pois não há
consenso de como ela deve se caracterizar e, em particular, não
há consenso sobre os métodos para avaliar e aperfeiçoar os
processos de ensino e aprendizagem de Matemática.

Com relação à maneira de “guiar a melhora dos processos
de ensino e aprendizagem da matemática”, segundo Font e
Godino (2011), existem, basicamente, dois posicionamentos
que se fundamentam em duas maneiras diferentes de entender
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a “verdade”.
A primeira maneira de entender a “verdade” se conhece

normalmente pela ideia de “verdade como correspondência” e,
geralmente, está relacionada a pontos de vista do tipo positi-
vista (Tomás de Aquino, Tarski, Russell). Desde um posiciona-
mento positivista a seguinte questão: “quem decide o que é e o
que não é correto e baseado em que? Responde-se recorrendo
à ciência Didática da Matemática, visto que, é uma ciência que
está em conformidade com a realidade, que estabelece relações
causa-efeito. Desde essa perspectiva, a investigação científica
realizada na área da Didática da Matemática nos dirá quais são
as causas que devem ser modificadas para que se consigam os
efeitos considerados com o objetivo de alcançar ou, no mínimo,
de nos dizer quais são as condições e restrições que se deve ter
em conta para que se consiga o objetivo desejado.

Neste ponto de vista, a estratégia para aperfeiçoar os proces-
sos de ensino e aprendizagem de matemática deve ser do tipo
vertical, de cima para baixo, pois a mudança começa a partir
da produção de materiais curriculares realizados por especia-
listas que aplicam conhecimentos científicos para realizá-los.
Esta inovação, então, é transmitida aos professores e posta em
prática pelo corpo docente. Trata-se de um modelo ID (Inves-
tigação e Desenvolvimento) ou IDD (Investigação, Difusão e
Desenvolvimento), onde a legitimidade das inovações provém
da elaboração por parte dos especialistas que utilizam o co-
nhecimento científico gerado pela Didática da Matemática. O
principal problema que apresenta esta maneira de entender
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a mudança é que os professores não estão incluídos no pro-
cesso, se limitando a aplicar materiais curriculares planejados
por especialistas dedicados à investigação. Essa perspectiva
dá bastante importância ao papel da teoria, limita o papel do
professor ao de usuário e não assume os fatores sociopolíticos
e culturais que afetam a Educação Matemática.

Para muitos investigadores, a vertente teórica do conceito
de verdade como correspondência resulta problemática quando
aplicada à Didática da Matemática e, portanto, optam pelo que
se conhece como “teoria consensual da verdade”. Segundo esse
ponto de vista, a teoria consensual da verdade permite, por
um lado, conservar a intuição básica da teoria da verdade por
correspondência e, por outro lado, superar as dificuldades com
as quais essa teoria se encontra.

Nesse sentido, aquilo que nos diz como guiar o aperfeiçoa-
mento dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática
deve emergir do discurso argumentativo da comunidade edu-
cativa, quando essa está orientada a conseguir um consenso
sobre “o que pode ser considerado como melhor”. Desde a
perspectiva da teoria consensual da verdade (Peirce, Apel, Ha-
bermas), se faz necessário estabelecer as condições que possibi-
litam uma situação de ação comunicativa, ou seja, possibilitar
situações de igualdade nas quais prevaleça o melhor argumento
e não o que se deriva das relações verticalizadas de poder.

Em uma situação comunicativa, a argumentação tem por
objeto a resolução de diferenças de opinião. O interesse está em
chegar a um acordo com o antagonista e não à ideia de persua-
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são ou dominação. Trata-se de criar uma atitude que entende a
discussão através da análise crítica de diferentes posturas, no
intuito de assumir a tomada de decisão com base no melhor ar-
gumento. Desde essa perspectiva apresentam-se, brevemente,
duas propostas de princípios e critérios para o aperfeiçoamento
dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática: a)
Tendências Internacionais em Educação Matemática e b) Prin-
cípios e Padrões do National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 2000). A seguir lança-se luz a essas ideias e faz-se um
debate sobre tais temáticas.

a) Tendências Internacionais em Educação Matemática

Em Breda, Font e Lima (2016), Parra e Breda (2017) se
discute que, recentemente, na área da Educação Matemática,
aumentou-se o interesse sobre quais são as tendências que os
professores devem seguir em suas aulas para que consigam um
ensino dito de qualidade. Tais tendências podem ser inferidas
a partir de uma análise de publicações consideradas relevan-
tes da área - por exemplo, handbooks sobre investigação em
Educação Matemática (BISHOP, et.al., 2003; LESTER, 2007; EN-
GLISH, et. al., 2008) e, por outro lado, podem ser encontradas
nas reflexões de distintos investigadores em Educação Matemá-
tica do mundo ibero-americano (MULLER, 2000; GUZMÁN,
2007; FONT, 2008).

Essas novas correntes foram cristalizadas nos currículos
de distintos países, a exemplo da Espanha, Equador e Chile,
sob a forma de orientações e princípios que nos dizem, a pri-
ori, como se deve ter um ensino de matemática de qualidade.
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O caso paradigmático de reconversão de algumas dessas ten-
dências em princípios, pode ser encontrado nos princípios e
padrões do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,
2000). Além disso, elas tiveram seu impacto nas orientações
oficiais em diferentes estados de Brasil - por exemplo, as diretri-
zes curriculares da Secretaria de Estado da Educação do Estado
do Paraná (2009) apresentam as tendências que compõem o
campo de estudo da Educação Matemática: Etnomatemática,
Modelagem Matemática, Mídias Tecnológicas, História da Ma-
temática, Investigação Matemática e Resolução de Problemas
- e sua influência está presente nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 2000).

Nesta perspectiva, parte-se do pressuposto de que há uma
pressão para que essas novas perspectivas sejam assumidas
pelos professores que estão em exercício e, também, para que
sejam levadas em conta na formação de futuros professores, já
que se considera que o ensino realizado, de acordo com elas,
seja de qualidade. Por isso, quando os professores têm que
propor e justificar uma inovação didática, recorrem, de forma
implícita ou explícita, a elas, as quais se fazem presentes nas
orientações curriculares, cursos de formação.

As tendências que se teve em conta neste estudo são: a
incorporação de novos conteúdos; apresentação de uma mate-
mática contextualizada; dar importância ao ensino de processos
matemáticos (Resolução de Problemas, Modelagem Matemá-
tica, conexões intramatemáticas, entre outros); ensino e apren-
dizagem do tipo ativo (construtivista); considerar que saber
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matemática implica ser competente em aplicá-la a contexto
extra matemático; princípio da equidade na Educação Matemá-
tica e incorporação das novas tecnologias da informação e da
comunicação (TIC). Na continuação, comenta-se, brevemente,
sobre a Incorporação das novas Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC).

Incorporação das novas Tecnologias da Informação e da Co-
municação (TIC)

Uma tendência que se observa, em nível geral, no ensino de
matemática, é a incorporação das TIC (FRANT, 1994; BORBA
e PENTEADO, 2001). Essa incorporação afeta tanto os novos
conteúdos matemáticos, quanto aqueles que sempre formaram
parte do currículo. A incorporação de novas formas de fazer
matemática gerada pelo uso das TIC pode oportunizar aos
alunos a desenvolver novas maneiras de pensar e de resolver
determinadas tarefas, visto que podem passar a trabalhar, em
maior escala, com representações gráficas, testar hipóteses, con-
jecturar, ou seja, realizar processos matemáticos relevantes por
meio de tarefas de alta demanda cognitiva.

Em um primeiro momento pensava-se, de maneira ingê-
nua, que tudo se transformava em vantagens quando da in-
corporação das TIC, ao passo que em um segundo momento,
superou-se essa ingenuidade, (VALENTE e ALMEIDA, 1997).
Isso porque, se por um lado as TIC no ensino de matemática
podem facilitar o desenvolvimento de uma nova atitude ma-
temática, podem também gerar obstáculos epistemológicos -
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principalmente no que tange à questão dos erros e das ambi-
guidades - ao entendimento de determinados conceitos (FONT,
1999; FRANT, 2004).

Um exemplo dessa natureza seria problematizar as seguin-
tes questões: Como e quando incorporar o uso de um deter-
minado software? Quais as vantagens e desvantagens? Como
se insere o uso das TIC na gestão da sala de aula? Os conheci-
mentos gerados por um determinado programa (por exemplo,
o GeoGebra) se transferem a outros contextos? Observa-se tam-
bém que em programas de formação de professores em países
como Espanha, por exemplo, há um predomínio do uso de
softwares (PAQUES et.al., 2002) como planilhas eletrônicas e
de programas de geometria dinâmica, como Cabri-Géomètre
e GeoGebra, (FONT, 2008).

b) Princípios e padrões do NCTM

O National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) se
apresenta como uma organização profissional internacional
comprometida com a excelência do ensino e da aprendizagem
de matemática para todos os alunos. A primeira questão a ser
destacada é a de que na elaboração desses princípios, tinha-se
como objetivo elaborar um documento que pudesse conseguir
o máximo consenso possível na comunidade da Educação Ma-
temática. Os Princípios e Padrões para a Educação Matemática
tinham como finalidades, (NCTM, 2000): a) expor um conjunto
amplo e coerente de objetivos para a matemática, desde Prekin-
dergarten (Pré-escola no Brasil) até o nível 12 (Ensino Médio no



CAPÍTULO 2: O ensino de matemática e o uso das TIC [47]

Brasil); b) servir como recurso aos professores, responsáveis
educativos e políticos, para analisar e melhorar a qualidade dos
programas de instrução matemática; guiar o desenvolvimento
de diretrizes curriculares, avaliações e materiais de ensino; c)
estimular ideias e conversações contínuas nos âmbitos nacional,
estadual, regional e local a respeito de como ajudar os alunos
para que consigam uma profunda compreensão da matemática.

Além dos objetivos, os padrões apresentavam os seguintes
princípios curriculares (NCTM, 2000): a) igualdade: a boa Edu-
cação Matemática requer igualdade, ou seja, altas expectativas
e uma base potente para todos os estudantes; b) currículo: um
currículo é mais do que uma coleção de atividades - deve ser
coerente, focado em matemáticas importantes e bem articulado
em graus; c) ensino: um ensino efetivo da matemática requer
que os estudantes compreendam o que conhecem e o que neces-
sitam aprender e, portanto, propõe-se o desafio de apoiar-se em
uma aprendizagem "correta"; d) aprendizagem: os estudantes
devem aprender matemática, compreendendo-a, construindo
ativamente novo conhecimento, desde a experiência e o conhe-
cimento prévio; e) avaliação: a avaliação deve apoiar a aprendi-
zagem de matemáticas relevantes e proporcionar informações
úteis tanto aos docentes quanto aos estudantes; f) tecnologia: a
tecnologia é essencial no ensino e na aprendizagem da mate-
mática, influencia as matemáticas que são ensinadas e estimula
a aprendizagem dos estudantes.

Dado que a incorporação das TIC nas propostas didáticas
relacionadas ao ensino de matemática é sugerida e defendida,
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tanto pelas tendências internacionais em Educação Matemática
quanto pelos princípios e padrões gerados no NCTM – ele-
mentos que se baseiam na perspectiva consensual de melhora
–, na sequência se apresenta, de que forma, tal incorporação
é assumida e justificada por professores de matemática em
exercício.

Uso das TIC nas propostas didáticas: justificativas
de professores de matemática em exercício

No contexto de uma investigação mais ampla, realizada em
Breda (2016), que tinha como objetivo analisar o significado de
melhoria do ensino de matemática atribuído pelos professores
que cursam o Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional (PROFMAT) buscou-se compreender quais eram e
como se justificavam as inovações assumidas por eles em seus
trabalhos de conclusão de curso (TCC).

A partir do estudo de 29 TCC realizados no período de
2013-2014, concluiu-se que os professores assumem que suas
propostas didáticas são inovadoras pois incorporam, majori-
tariamente, conteúdos de nível superior na educação básica
(BREDA, FONT e LIMA, 2015a; BREDA, FONT e LIMA, 2016)
e as tecnologias da comunicação e informação (TIC).

Com relação à inovação relacionada às TIC, Breda, Lima e
Pereira (2015), com o objetivo compreender qual o papel que
apresentam os recursos tecnológicos nos trabalhos de conclu-
são de curso realizados, encontraram que, dos 29 trabalhos
publicados, 19 apresentam o uso de tecnologias, ou seja, apro-
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ximadamente dois terços de todas as produções realizadas em
dito estado no período de 2013-2014.

Em relação ao tipo de recursos que são contemplados em
tais propostas, observou-se que os recursos das TIC mais utili-
zados são softwares gratuitos para a abordagem de geometria,
em particular, onze trabalhos utilizaram o software GeoGebra
e um agrega o Winplot e o wxMáxima; e a planilha eletrônica
(cinco trabalhos) para trabalhar conteúdos de aritmética e fun-
ções. Esse resultado coincide com revisões realizadas sobre o
uso das TIC em outros países. Font (2011), por exemplo, reali-
zou um estudo sobre as investigações realizadas na Espanha
em relação à introdução das TIC no Ensino Secundário Obriga-
tório e a conclusão que chega é a de que as investigações usam,
sobretudo, esses tipos de programas informáticos.

Embora seja atribuída certa importância aos programas des-
critos acima, observa-se a pouca presença das possibilidades
gratuitas oferecidas pela internet como o uso dos widgets (ape-
nas um trabalho), applets, e-books, plataformas de ensino à dis-
tância (como o Moodle), fóruns, chats, redes sociais, blogs, busca
de informações através da internet (um trabalho). Observa-se,
também, a nula presença dos pacotes informáticos de cálculo
simbólico, como por exemplo, MATLAB, MAPLE ou DERIVE.

Com relação à pergunta: dos trabalhos de conclusão que
embasam, de maneira explícita, sua proposta inovadora na
incorporação das TIC, que tipo de argumento apresenta para
justificar que dita incorporação representa uma perspectiva de
melhora no ensino de matemática?
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Embora, de alguma maneira, dezenove dos vinte e nove
trabalhos finais incorporem as TIC em suas propostas, apenas
cinco deles consideram, explicitamente, o uso das TIC como o
núcleo de sua proposta inovadora. Esses cinco trabalhos estão
classificados em diferentes fases do processo de instrução. A
maioria (quatro deles) apenas informa a incorporação das TIC
na fase do planejamento, visto que essas propostas não foram
implementadas em sala de aula. Nenhum apresenta o plane-
jamento e a aplicação e apenas um apresenta o planejamento,
implementação e redesenho da sequência didática e, nesse caso,
o autor reflete sobre o uso das TIC na fase do redesenho de sua
proposta. Na sequência, apresenta-se o quadro 1 que resume e
classifica os cinco TCC quanto ao processo de instrução.

Quadro 1: Quadro que relaciona processos de instrução versus inovação de recursos
informáticos.
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Dos trabalhos descritos no quadro acima, os que, quanto o
processo de instrução, estão classificados como planejamento
da proposta, visto que não há aplicação da mesma, entendem
que o uso das TIC melhoram o Ensino de Matemática, pois tor-
nam as propostas atrativas que motivam os alunos, promovem
um aprendizado construtivista e significativo, possibilitam a
interação entre professor-aluno-software e contribuem para a
apropriação do saber matemático dos alunos, visto que auxi-
liam na resolução de problemas matemáticos.

Nossa proposta visa usar esse formato para desenvol-
ver um questionário que ao mesmo tempo prenda a
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atenção do estudante e estimule a construção do conhe-
cimento em probabilidade (JUNG, 2013, p.15).

A utilização das tecnologias em sala de aula pode faci-
litar também a abordagem de conceitos matemáticos
importantes, possibilitar a resolução de problemas ela-
borados [...] (MAGARINUS, 2013, p.32).

A utilização do software GeoGebra e de outras tecno-
logias no estudo da trigonometria no Ensino Funda-
mental pode ser um excelente recurso para auxiliar os
professores nas suas aulas, tornando-as mais atrativas
e significativas aos olhos dos alunos (STRASBURG,
2014, p.122).

[...] a utilização de tecnologias no estudo de funções
quadráticas pode ser um excelente recurso para auxi-
liar os professores nas suas aulas. Tornando-as mais
atrativas e significativas aos olhos dos alunos que com
certeza se sentirão mais entusiasmados com o estudo
dessa disciplina [...] através da resolução dos exercí-
cios é possível perceber que os softwares utilizados não
resolvem os problemas sozinhos, eles são resolvidos
através da interação professor-aluno-software, fortale-
cendo, assim, as relações entre eles (ROCHA, 2013, p.
101).

O trabalho que apresenta o planejamento, implementação e
redesenho, considera a melhora do Ensino de Matemática atra-
vés do uso do Software GeoGebra, principalmente pela riqueza
de processos que esse instrumento oferece, pois, segundo a au-
tora, ele permite apresentar uma geometria dinâmica; permite
conectar Geometria com Álgebra (conexão intramatemática);
promove a aprendizagem autônoma e construtivista, oportu-
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niza a realização de investigação matemática, servindo como
uma ferramenta para verificar resultados.

[...] o uso de tecnologia digital, especificamente softwa-
res de geometria dinâmica levam o aluno a pensar e a
vincular o que ele já sabe com o novo conhecimento a
adquirir [...] esse tipo de intervenção pode ser chamado
de investigação matemática, pois o objetivo é desco-
brir relações entre objetos matemáticos conhecidos e
desconhecidos, procurando identificar propriedades.
(BASTOS, 2013, p.17).

[...] acreditamos que o melhor software é o GeoGebra,
para trabalhar com Geometria Analítica, pois além de
ser gratuito e ter atualizações periódicas, o modo como
ele relaciona geometria e álgebra é apropriado ao es-
tudo da Geometria Analítica. [...] também possui a
vantagem da geometria dinâmica, que permite mover
objetos e aplicar diversas transformações e automatica-
mente enxergar a mudança nas equações, assim como
com áreas, ângulos, rotações, translações, etc. (BAS-
TOS, 2013, p. 28).

A partir dos excertos expostos acima se percebe que, no
discurso dos professores, aparece, de maneira geral, que o uso
das TIC em suas propostas didáticas promove a melhora do
ensino de matemática, pois esses recursos estimulam, moti-
vam, tornam as aulas atrativas, são ferramentas que facilitam a
abordagem de conceitos e a resolução de problemas. Contudo,
há poucas evidências que indicam que a incorporação de tais
recursos promove uma riqueza de processos matemáticos.
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Considerações finais

Este texto teve como proposta apresentar uma discussão
sobre o que se entende por “melhoria no/do ensino de mate-
mática”. Nesse sentido, mostraram-se duas perspectivas filosó-
ficas que podem ser assumidas para explicar dita “melhoria”.
A perspectiva positivista, que assume a melhora como uma
relação de causa-efeito, na qual o que diz o que é considerado
como melhor provém da investigação científica ou de estados
hierárquicos de poder; e a perspectiva consensual, que assume
os processos de melhora a partir dos argumentos gerados na
comunidade educativa, a qual busca a geração de consensos.
Mostrou-se, também, que dentro da perspectiva consensual
existem as Tendências Internacionais em Educação Matemá-
tica e os princípios e padrões propostos pelo NCTM, e que a
incorporação das TIC é sugerida e defendida por ambos.

Em relação à incorporação das TIC, mostrou-se que, nas
justificativas apresentadas por professores em exercício carac-
terizam as TIC como elemento inovador e a maioria deles in-
corpora, em suas propostas didáticas, basicamente, dois tipos
de recursos informáticos: GeoGebra e planilha eletrônica. Em-
bora, em um caso, a justificativa dada para argumentar que a
incorporação das TIC representa uma melhora no ensino de ma-
temática esteja baseada que seu uso permite uma matemática
mais rica em termos de processos (testar hipóteses, resolução
de problemas, conjecturar, modelar, etc.), nos quatro outros
trabalhos se observa que tal justificativa está voltada ao efeito
motivador que as TIC produzem nos alunos.
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Em relação a como desenvolver propostas didáticas que
possam representar uma melhora no ensino de matemática,
uma possibilidade é basear-se na perspectiva consensual de
melhora e incorporar alguns dos elementos propostos pelas
tendências/princípios, buscando, se possível, uma articulação
entre eles. Contudo, antes de assumir qualquer tendência ou
princípio é necessário tomar em conta o contexto ou situação
particular na qual se está trabalhando, verificando assim, quais
são as maiores necessidades locais que rogam por distintas
intervenções e processos de melhora.

Como perspectiva de estudos futuros, se faz necessária uma
maior investigação relacionada às concepções que apresentam
os professores de matemática em relação ao uso das TIC, de
que forma as incorporam em seus planejamentos didáticos,
como as executam em suas aulas e, nesse processo, como se
dá a aprendizagem dos alunos. Acredita-se que a triangulação
desses quatro elementos é de extrema importância para poder
inferir se o uso das TIC, efetivamente, promove uma melhoria
no ensino de matemática.
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