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RESUMO  

A matemática acompanha o homem desde o início e está presente nas atividades cotidianas. Considerada uma 

disciplina de difícil compreensão. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e várias publicações acerca da história 

da matemática foram consultadas. Após selecionar o tema a ser estudado, a próxima etapa foi pesquisar a literatura 

sobre a história nas principais civilizações que contribuíram para a matemática. Mesmo assim, apresenta a 

matemática e seu significado para a atualidade. Este estudo da história da matemática deve servir de apoio para o 

professor a desempenhar melhor a sua parte no processo de ensino e aprendizagem e até contribuir para isso. Tem 

como base para análise do desenvolvimento histórico a equação do 2° grau. Com esse estudo é possível identificar 

que, ao aplicar a História da Matemática como recurso, o professor desperta o interesse e a curiosidade dos alunos, 

tornando as aulas mais dinâmicas e envolventes à medida que essas descobertas possibilitam um meio facilitador 

da vida cotidiana. 

Palavras-chave: História. Matemática. Ensino. Educação. 

 

ABSTRACT 

Mathematics accompanies man from the beginning and is present in everyday activities. Considered a discipline 

difficult to understand. Bibliographic research was carried out and several publications on the history of 

mathematics were consulted. After selecting the topic to be studied, the next step was to research the literature on 

history in the main civilizations that contributed to mathematics. Even so, it presents mathematics and its meaning 

for today. This study of the history of mathematics should support the teacher to better play his part in the teaching 

and learning process and even contribute to it. It is based on the analysis of the historical development of the 2nd 

degree equation. With this study, it is possible to identify that, by applying the History of Mathematics as a 

resource, the teacher arouses the interest and curiosity of the students, making the classes more dynamic and 

engaging as these discoveries make possible a facilitating means of everyday life. 

Keywords: History. Math. Teaching. Education. 

 

ABSTRACTO 

Las matemáticas acompañan al hombre desde sus inicios y están presentes en las actividades cotidianas. 

Considerada una disciplina difícil de entender. Se realizó una búsqueda bibliográfica y se consultaron varias 

publicaciones sobre la historia de las matemáticas. Luego de seleccionar el tema a estudiar, el siguiente paso fue 

investigar la literatura sobre historia en las principales civilizaciones que contribuyeron a las matemáticas. Aun 

así, presenta las matemáticas y su significado para la actualidad. Este estudio de la historia de las matemáticas 

debe ayudar al docente a desempeñar mejor su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje e incluso contribuir 

a él. Se basa en el análisis del desarrollo histórico de la ecuación de segundo grado. Con este estudio, es posible 

identificar que, al aplicar la Historia de las Matemáticas como recurso, el docente despierta el interés y la 

curiosidad de los alumnos, tornando las clases más dinámicas y amenas, ya que estos descubrimientos posibilitan 

un medio facilitador de la vida cotidiana. 

Palabras clave: Historia. Matemáticas. Enseñando. Educación. 
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INTRODUÇÃO  

    A importância da história da matemática é devido ao fato de ao ser utilizada para o 

ensino estimular os alunos a compreender a matéria, é aplicado de modo interdisciplinar, ao 

conhecer mais sobre o processo que colaborou para que a matemática utilizada atualmente fosse 

acessível e aplicável o aluno compreende que esse matéria foi e ainda é necessária como 

facilitadora do cotidiano, e que com atenção e cálculos aplicados conforme a necessidade do 

problema, solução matemática é mais fácil. 

 Para fundamentação da história da matemática, alguns dos autores pesquisados são 

D'Ambrósio (1999), Gasperi, Pacheco (2007). Esse tema foi escolhido pois é relevante para o 

ensino conhecer a história do que está sendo ensinado, saber como surgiu e quais as mudanças 

que ocorreram, assim como em sala ao ensinar sobre a história da matemática aguça a 

curiosidade e desmistifica que a matemática é difícil, uma vez que é apresentado que ela surgiu 

para sanar problemas no cotidiano de diversos povos, sem as facilidades que há atualmente, 

como por exemplo, a calculadora, ou Internet para consultar em caso de dúvidas. Os estudos 

neste trabalho trazem propostas de ensino com a História da matemática. 

O objetivo da pesquisa é solucionar o seguinte questionamento: como a história da 

matemática pode ser utilizada como metodologia de ensino e qual a sua importância?  

A metodologia da pesquisa é a revisão bibliográfica, que segundo Gil (2006), esse tipo 

de pesquisa tem como base material publicado, analisa diferentes posicionamentos em relação 

a um determinado tema. 

O intuito deste artigo é relatar a história da matemática referente ao estímulo da 

aprendizagem do aluno, estudando a história da matemática como uma metodologia de ensino 

e seus resultados, também leva em consideração o conteúdo dos livros e como são as 

metodologias neles aplicadas, com o decorrer dos anos é possível notar que não apenas na 

matemática, mas em diversas matérias a abordagem mudou, atualmente está mais integrada e 

dinâmica, facilitando o entendimento do aluno e fazendo aplicar conceitos no seu cotidiano, 

além da aula tornar-se mais divertida na ótica do aluno, quebrando tabus que tem que ser difícil.  

Portanto, este trabalho sugere que o modo de ensino atual deve ser propício para 

estabelecer uma conexão entre conceitos matemáticos e diferentes formas de pensamento 

matemático. Logo, a matemática supera a descrição e ajuda os estudantes a desenvolverem a 

habilidade de explicar, analisar, prever. Sendo necessário realizar comparativos com o histórico 

da forma do ensino para chegar a essa conclusão. 

Reflete os fatos históricos da matemática, de modo que além de ensinar matemática, 

os professores direcionados também criam condições favoráveis para que os discentes 

aprendam essa disciplina. Com essa atitude, o professor vê a matemática como grande campo 

a ser aprendido e ensinado e mostra-se comprometido com sua profissão, pois além de conteúdo 

na escola, acredita que adquirir conhecimentos de matemática pode tornar os alunos "cidadãos". 

O mundo do trabalho, as relações sociais e a cultura” (BRASIL, 1998, p. 15). 

Houaiss (2009) acredita que a ciência da matemática usa métodos dedutivos para 

estudar objetos abstratos, e suas relações; ensino de propriedades, operações e processos 

matemáticos; artigos e livros didáticos de matemática. Reconhecer a sua importância é que a 

matemática tem um papel decisivo porque pode resolver problemas do cotidiano. 

Esta pesquisa é desenvolvida através da pesquisa bibliográfica da literatura existente. 

É especialmente produzida através de artigos de periódicos, livros e materiais disponíveis na 
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Internet. O objetivo principal é fornecer um panorama histórico da história da matemática e 

demonstrar sua importância e relevância, que pode ser aplicado por alunos, docentes e qualquer 

pessoa que dela necessite. 

Tem como referência a equação do segundo grau e suas variações no decorrer da 

história. 

A metodologia é muito importante na pesquisa científica. Para esse artigo, foi realizado 

um estudo bibliográfico e examinado diversos documentos relacionados aos antecedentes da 

pesquisa, artigos publicados em periódicos, revistas e livros, o que possibilitou a confirmação 

deste trabalho em formulário. 

Segundo Gil (2006), a pesquisa bibliográfica é baseada em material publicado e visa 

avaliar diferentes posicionamentos em relação a um determinado tema. Seu objetivo é expor os 

pesquisadores a todos os materiais sobre um tópico e ajudar os cientistas a analisar suas 

pesquisas. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento da matemática não ocorre sozinho e isoladamente no decorrer do 

tempo, igualmente ocorre com os seres humanos. Não está relacionado apenas ao 

desenvolvimento social e econômico, mas também ao conhecimento cultural. Mencionar a 

história da matemática no ensino ajuda a posicioná-la como a atuação cultural de diferentes 

países em diferentes períodos. (GASPERI e PACHECO, 2007).  

Conforme Santos (2010), o homem desde a antiguidade para simplificar sua vida fazia 

uso da matemática, servindo também para organizar a sociedade, abandonou o pensamento 

mitológico e passou a aplicar a filosofia como meio de busca o saber, e foi a partir desse 

momento que o homem utiliza racionalmente os números. A matemática desempenha uma 

função fundamental na sociedade e era usada por povos primitivos. 

Já a origem da matemática é através da antiga cultura mediterrânea e se desenvolveu 

no decorrer da Idade Média, ao longo da história é possível entendê-la e enfatizá-la. 

(CREPALDI, 2005).  

A história da matemática revela que é para responder às perguntas de várias origens, 

inspiradas por questões práticas (alocação de terras ou contas de crédito), outras questões 

relacionadas com a ciência (física, astronomia) e questões relacionadas com as questões de 

pesquisa interna da própria matemática estabelecida. (BRASIL, 1998). 

 

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA  

Para Rosa Neto (1998), a História da Matemática teve início no Paleolítico Inferior, 

quando o homem se alimentava e sobrevivia da caça, da coleta, da competição com os animais 

e usavam gravetos, fogo e pedras, sendo assim, eles faziam uso do que pudesse ser extraído da 

natureza. Ainda assim, enfatiza que um ser humano precisava de "matemática" com alguns 

conceitos iniciais.  

Para D'Ambrósio (1999), foi uma grande falha desconectar a matemática de outras 

atividades humanas. No decorrer do desenvolvimento da humanidade, o pensamento 

matemático definiu estratégias de ação ambiental, criou e projetou instrumentos com esse 

objetivo e buscou explicar os fenômenos da própria natureza e da existência. 
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A aplicação da matemática no cotidiano das pessoas exigiu que houvesse o 

desenvolvimento dessa matéria, Segundo Afonso (2002), devido aos avanços comerciários, 

industriários e da criação das pirâmides e grandes templos, o povo egípcio contribuiu para a 

criação do primeiro sistema de numeração e simbolização da quantidade de objetos. Além do 

relógio de sol, as pedras também podem ser usadas para cálculos. 

Na idade média, a matemática prática se desenvolveu entre o povo, eram aplicados os 

algarismos romanos para representação, surgindo assim, um sistema de contagem através de 

pedras, ábaco e ponteiros. (AFONSO, 2002). 

Apresentar o histórico da matemática é uma boa ferramenta no processo de ensino da 

matemática, para entender que todo conceito é inserido nesta matéria. (MILIES, 2008).  

As definições de discussão relacionadas à sua história trazem importantes 

informações culturais, sociológicas e antropológicas. Nesse sentido, a história da matemática 

é um instrumento para preservar a identidade cultural de um indivíduo. (BRASIL, 1997). 

Nas atividades de ensino, permite-lhes aprender tópicos de matemática de uma forma 

mais construtiva e útil. Os estudantes reconhecem a natureza da pesquisa de criar, organizar e 

disseminar esses tópicos à medida que a história se desenvolve. 

Em grande medida, o ensino da matemática torna-se enfadonho porque não tem 

significado histórico, devido os alunos não saberem como uma pessoa adquiriu o conhecimento 

ou de que forma foi desenvolvido, se por um ou mais países. Porque ocorreram transformações 

no decorrer do tempo (PRADO,1990).   

Para Santos (2010), dar sentido histórico ao que é falado não significa compreensão 

total. Os professores devem vincular o saber matemático à sua história como um instrumento 

para perceber o significado e a compreensão, permitindo que os alunos entendam os efeitos de 

sua apreciação da matemática e as razões de sua obsessão, o ensino permite que os alunos 

compreendam que o homem sempre é o criador da matemática. 

Usando a "História da Matemática", é possível compreender que a matemática é uma 

estrutura humana que evoluiu ao longo do tempo, então é possível entender o início das ideias 

que moldaram a cultura e observar os aspectos humanos e sua evolução, assim como identificar 

os criadores dessas ideias e o ambiente em que cresceram. (GASPERI e PACHECO, 2007).  

 

A MATEMÁTICA NO EGITO ANTIGO 

Em 3.200 a.C., a antiga civilização egípcia se desenvolveu no nordeste da África perto 

do Nilo. De 3 a 32 a.C., a área do deserto do Nilo era muito importante para os egípcios e era 

usada como meio de transporte de produtos e indivíduos. Segundo Barasuol (2012), com o 

desenvolvimento comercial, agrícola e as novas atividades além das que já existiam na época. 

A escrita egípcia permite divulgar ideias, trocar e controlar impostos. Três formas de 

escrita foram desenvolvidas pelos egípcios, uma das quais é chamada de hieróglifos, que era 

utilizada por sacerdotes em tumbas e monumentos. A outra forma é a hierática, da qual derivou 

a forma cursiva utilizada no papiro, e o texto popular que mais tarde foi usado também foi 

derivado dela. (CREPALDI, 2005). 

As pirâmides, o invento do calendário solar e a elaboração de sistema de numeração 

são as principais conquistas dos egípcios na matemática. Rhind Papyrus, Moscow Papyrus e 

Berlin Papyrus são três documentos fundamentais, que contêm a maior parte do conhecimento 
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matemático que conhecemos do antigo Egito. O papiro Rhind (Papyrus Ahmes), foi escrito 

aproximadamente em 1650 aC, e o tema é chamado Aahmesu. (GUELLI, 1998).  

 

MATEMÁTICA NA BABILÔNIA  

Entre os séculos VIII e IX a.C., a matemática se infiltrou na Babilônia. Babilônia era 

localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios deixaram suas notas cuneiformes em 

tabuletas de argila cozida e, graças à resistência desse material, o progresso da matemática 

babilônica era conhecido por nós. (JUNIOR, 2010).  

Para Feitosa (2000), civilizações antigas sobre as quais há alguns dados, como 

desenvolveram o espírito de pesquisa das estrelas e contribuíram para a evolução matemática, 

inspirados nas estrelas, foram incentivados pela resolução de problemas cotidianos e 

aprimoramento das condições de vida.  

Os babilônios queriam registrar uma empresa e desenvolveram um sistema de sinais. 

Esses registros se tornaram um sistema plural. Este sistema evoluiu da escrita cuneiforme, e 

também existe um sistema hexadecimal de contagem, que produz uma pontuação hexadecimal. 

(JÚNIOR, 2010). 

 

A MATEMÁTICA NA GRÉCIA  

 A Grécia está localizada em um arquipélago de ilhas rochosas e penínsulas no 

Extremo Oriente do Mar Mediterrâneo. É constituída por uma série de cidades-estado e 

pequenas fazendas, perto da fronteira com a civilização do Oriente Médio. Graças à nova 

organização social, é possível ao talento grego surgir uma pessoa com mentalidade diferente. 

Surgiu uma nova classe social, uma classe mercantil independente e politizada, que tem que 

lutar contra os latifundiários porque já não tem o poder absoluto. Este curso pode levar algum 

tempo para pensar sobre o mundo filosoficamente (FRANZON, 2004).  

Com o surgimento de novas organizações sociais, os interesses da civilização grega 

mudaram: eles não são mais puramente práticos, mas se tornam conhecimentos e discussões 

filosóficas de princípios. O objetivo principal da pesquisa inicial da matemática grega era a 

posição dos seres humanos no universo de acordo com um plano razoável. A matemática ajuda 

a resolver o caos, organizar ideias em sequências lógicas e encontrar regras básicas. (STRUIK 

apud GRINBERG, 2004).  

Segundo Santos (2010), há uma diferença entre as matemáticas grega, babilônica e 

egípcia pelo modo como a vêm. A matemática grega difere da matemática babilônica por lidar 

com problemas de processos infinitos, movimento e continuidade.  

 

A MATEMÁTICA NO BRASIL  

De acordo com Brito (2007), não há muitas descrições da história da matemática no 

Brasil, devido ao Brasil a colônia não tem estrutura e os colonos têm muito menos pelo interesse 

do ensino da matemática. Segundo vários autores, não existem muitos livros de história da 

matemática no Brasil por causa dos interesses diferenciados dos colonos e não do ensino das 

pessoas que aqui vivem. O ensino da matemática no Brasil iniciou com os jesuítas e 

aproximadamente em 1970, os matemáticos brasileiros obtiveram um grande número de 

resultados científicos. 
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Para Torres (2009), as aulas são palestras orais, durante as quais o conteúdo é 

apreendido por meio de repetição e memorização. Os Jesuítas tiveram uma grande influência 

no mundo, e no Brasil implantaram o primeiro modelo de educação. 

Naquela época havia uma chamada escola primária que ensinava quatro disciplinas de 

operações algébricas. Nos cursos de arte, são ministradas disciplinas mais avançadas, como a 

geometria euclidiana em 1810. Com a criação da Real Academia Militar na corte do Rio de 

Janeiro, o ensino superior de matemática no Brasil foi institucionalizado. Aritmética, álgebra, 

geometria, trigonometria, gráficos, diferenciação e integração, são algumas das matérias da 

grade de matemática. 

Na década de 1920 iniciou o ensino superior em matemática após o período colonial 

brasileiro. De 1896 a 1933, o ensino de matemática avançada no Brasil foi realizado 

integralmente como o principal dos cursos de engenharia. Somente em 1934, com a criação da 

USP-Universidade de São Paulo e da FFCL-Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o ensino 

e o desenvolvimento das voltas matemáticas ao país por meio de cursos próprios. (SILVA, 

1996). 

O começo da década de 1930 foi o segundo período de desenvolvimento da 

matemática avançada no Brasil. Com o surgimento da USP, o Estado de São Paulo foi 

considerado um dos líderes da pesquisa matemática brasileira nas décadas de 1930, 1940 e 

1950. O primeiro bacharelado em matemática foi criado nesta universidade. Segundo Brito 

(2007), os matemáticos brasileiros já tinham um bom desempenho em ciências no Brasil na 

década de 1970. Mesmo assim, o governo ainda oferece recompensas financeiras aos 

graduados. 

 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Para o ensino com a história da matemática é possível ser aplicada como um apoio nas 

aulas, para que os alunos compreendam como a necessidade da aplicabilidade da matemática 

no cotidiano dos povos antigos, exigiu deles que aplicassem conceitos de uma forma básica, 

mas que foram aprimorados, serve como uma ferramenta que colabora no ensino teórico e na 

prática. No modo de ensino, auxilia a compreender os fatos históricos e os modernos de modo 

mais fácil e contextualizado, passa aos estudantes uma nova referência da matemática 

Na história, as pessoas perceberam que a matemática é um dos conhecimentos mais 

remotos da humanidade. "Afirmar como se forma a matemática, seja aritmética ou geometria, 

deve ser arriscado, porque sua origem é mais antiga que a arte da escrita." (BOYER, 1974, p. 

4). 

Desde o início da contagem, a matemática se desenvolveu muito e passou por muitas 

mudanças. Até a criação da economia, existiam apenas alguns pares de unidades, e milhões de 

dólares podem circular em poucos segundos. O fator fundamental que leva a essa evolução é a 

"transferência" de conhecimento, que ocorre no ensino. Isso mostra que a pesquisa matemática 

é essencial para a evolução humana. Os educadores de matemática têm a responsabilidade de 

garantir que todos os alunos o utilizem para que possam contribuir efetivamente para esta 

missão. 

De acordo com os métodos de ensino atuais, as habilidades matemáticas precisam ser 

desenvolvidas desde o início da aprendizagem até a vida do aluno. Os principais objetivos da 

educação matemática na educação são: Cultive a compreensão dos alunos sobre a 
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representação, estrutura, propósito e função das definições matemáticas; incentive a capacidade 

de estabelecer métodos matemáticos para exercícios e situações; e trate as atividades 

matemáticas como uma tarefa cultural. (Meira, 2002, p. 19). 

Para atingir esse objetivo, é necessário aprender objetivamente com as séries iniciais 

e estimular o desejo dos alunos pela matemática. Portanto, o professor deve estimular a 

curiosidade dos alunos pelo assunto.  

Os professores atualmente ainda estão sucumbindo ao processo de tradicionalismo. De 

uma perspectiva muito abstrata, isso não causa dificuldades, mas não promove o conhecimento 

dos alunos. Alguns professores fazem questão de reclamar que o conteúdo não é aplicado, mas 

"... nem um dia não pode ser aplicado à parte matemática abstrata do mundo real" 

(LOBACHEVSKY apud BOYER, 1974 p.387), o que direciona a opiniões de parte dos 

professores, a crerem que alguns conteúdos carecem de interesse e / ou conclusões semelhantes.  

O bom treinamento em matemática deve enfatizar a argumentação lógica em vez do 

autoritarismo, enfatizar as diferenças entre os casos, enfatizar a análise dos resultados dos dados 

iniciais do problema e a direção contínua do pensamento independente. Portanto, quando a 

matemática entra em jogo de forma crítica, criativa e contextualizada, você saberá como pensar 

matematicamente. "O que fazer" e "como fazer" precisam ser repensados a partir do "o que" e 

do "quadro" da educação matemática. 

Comparado com outros tipos de conhecimento, compreender matemática de forma 

contextual, abrangente e relevante pode promover o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Essas habilidades e habilidades são basicamente formativas porque tornam o 

pensamento dos alunos instrumentalizados e estruturados, permitindo-lhes compreender e 

situações, adaptar-se a linguagens específicas, debatedores, analisar e avaliar, tirar suas próprias 

conclusões e tomar decisões, generalizar e formar muitas ações necessárias à sua formação 

(PCN, 2007 p.111). 

Partindo da conjectura de que a matemática é uma forma histórica criada pelo homem, 

ela é um produto cultural feito por diferentes povos em diferentes regiões do planeta. Quando 

os alunos são expostos a esses diferentes tempos e lugares definidos por contextos históricos, 

sociais, culturais e econômicos, eles podem compreender melhor a matemática. A investigação 

sobre a formação histórica do conhecimento matemático permitiu uma compreensão mais 

aprofundada do desenvolvimento de conceitos, evidenciando as dificuldades dos atos 

definições de investigação, mas quase todos os exemplos escolares não mostram a evolução 

histórica das definições matemáticas, o que torna difícil a sua aplicação. a sugestão é que o 

professor o trouxe à tona. 

Os professores devem ter os conhecimentos que estão utilizando e sendo 

comprometidos em fazer com que esses conhecimentos contribuam para a formação dos alunos, 

tornando-os uma pessoa crítica, criativa e transformando sua realidade. Portanto, "um elemento 

da personalidade do professor que se destaca aos olhos do público é que ele deve ser uma 

criatura real e consistente, sabendo o que diz e crendo nisso. (GIKOVATE, 2001, p. 52). Para 

tanto, os PCNS (2007) apontaram uma solução para o problema. 

A resolução de problemas é o cerne da pesquisa matemática, porque quando os 

indivíduos enfrentam os desafios ativos, seu pensamento e suas ações são mobilizados e 

desenvolvidos. Essa habilidade não será desenvolvida quando propomos apenas exercícios de 

aplicação de técnicas e conceitos matemáticos, pois, desta forma, o que é eficaz é uma simples 
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conversão por analogia: os alunos procuram exercícios semelhantes na memória, e os 

desenvolvem e esses têm etapas semelhantes. Isso não garante que você será capaz de usar seu 

conhecimento em situações mais complexas ou diferentes (PCN, 2007 p. 112). 

Os professores tentam contextualizar a matemática, ver a importância da matemática 

na vida cotidiana e perceber que ela pode ser obtida por meio de notícias financeiras em jornais, 

curvas de água de bebedouros e revistas. Em qualquer caso, em todos os ambientes. 

Esse modo de consciência só aparece quando o professor percebe que está muito além 

do puro disseminador do conhecimento, ou seja, como educador, após o aluno descobrir sua 

própria natureza, ele leva a se tornar um ser humano. Os educadores precisam vivenciar uma 

crise existencial: encontrar motivos e propósitos que possam guiar seu comportamento. Depois 

de encontrar a razão e o propósito, a busca por inteligência inovadora será um resultado natural. 

Se você quiser fazer a diferença na construção de uma nova história da educação, deve primeiro 

acreditar que a mudança é possível, porque "... a única coisa simples no comportamento docente 

é reclamar dos defeitos da educação"(GIKOVATE, 2001 p.51).  

 

EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

Existem poucos registros sobre equações de 2º grau e outros problemas matemáticos 

na civilização egípcia, mas Kahun descobriu o papiro por volta de 1950 aC, que continha a 

seguinte pergunta: "Uma superfície determinada de 100 unidades de área deve ser expressa 

como um comprimento lateral. Soma de dois quadrados de 1: 3/4 " (EVES, 2004, p. 74).  

Na babilônia Uma das primeiras aparições das equações do 2º grau foi encontrado no 

problema a seguir: Pede-se o lado de um quadrado sabendo que a diferença entre a área desse 

quadrado e seu lado é o número 870, x²-x=870 (BOYER, 2010). 

A matemática desenvolvida na Mesopotâmia e no Egito é de natureza prática e 

concreta. Na Grécia, é de natureza abstrata, independente de algumas aplicações práticas e, 

muitas com análises filosóficas. 

Os gregos são responsáveis por guiar e organizar a matemática como ciência por meio 

do uso de demonstrações como ferramenta para garantir a validade dos resultados do 

argumento. O primeiro período é denominado período grego, do qual podemos destacar o 

sistema numérico grego e as contribuições matemáticas de Tales, Pitágoras, Platão, Aristóteles, 

Parmênides e Zenão de Mileto. 

Foi apenas na Renascença que a matemática hindu produziu grandes figuras, entre as 

quais se destacaram, Aryabhata, Brahmagupta, Sridhara e Bhaskara (1114-1185). Segundo o 

próprio Bhaskara, a regra que ele usou e levou à fórmula atual é devida a Sridhara e apenas é 

chamada de fórmula Bhaskara no Brasil. 

Formula: ax² + bx + c = 0 

  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A matemática se desenvolve de formas diferentes em diferentes culturas. Esses 

sistemas para amadurecer no século XIX com a teoria dos conjuntos e a evolução da lógica 

matemática. A matemática ensinada na escola é considerada difícil por muitas pessoas, e os 

alunos querem saber por que e porque precisam aprender determinado conteúdo. A história da 
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matemática pode dar uma contribuição importante para o processo de ensino e aprendizagem 

nesta área do conhecimento. 

Ao revelar a matemática como uma condição humana, os professores mostram as 

necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, 

comparam conceitos e processos matemáticos passados e presentes, criam condições para os 

alunos e moldam atitudes e valores mais favoráveis para os alunos. Esse conhecimento. Além 

disso, os conceitos relacionados à sua história carregam importantes informações culturais, 

sociológicas e antropológicas. 

Segundo Miles (2008), "História da Matemática" nos permite "sempre tratar a 

matemática como uma forma de expressão cultural humana, como linguagem, costumes, 

valores, crenças e hábitos. A matemática como o conhecemos hoje é completa e elegante. O 

resultado dos desafios enfrentados pelos matemáticos. Você precisa mostrar aos seus alunos 

que eles também podem se tornar matemáticos, pode enfrentar desafios e pode criar sua própria 

matemática. 

A história é uma base para explicar como a teoria matemática e a prática se 

desenvolvem, cada vez mais em um momento específico. A própria "História da Matemática" 

mostra que foi estabelecida para responder às perguntas de várias fontes e origens, e seus 

motivos eram problemas práticos (alocação de terras, cálculo de crédito), problemas a outros 

relacionados a outras ciências (física, astronomia) e questões relacionadas. para a pesquisa 

interna da própria matemática. 

O ensino da história da matemática disponibiliza um quadro dinâmico do 

desenvolvimento desta disciplina, buscando essencialmente ideias primitivas. A história da 

matemática necessita ser compreendida como um intermediário no processo de ensino, seu 

entendimento deve ser ministrado por pessoas que gostam de matemática, caso contrário o 

processo não será muito bem realizado. (CREPALDI, 2005) 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho pode auxiliar a matemática nas atividades diárias e contribuir com 

o processo de ensino. Na verdade, o ensino da matemática é contextualizado, posicionado no 

lugar e no tempo, criando oportunidades para motivar os alunos a aprender. Cada civilização 

contribuiu para a história da matemática em sua época, enquanto outras civilizações não o 

fizeram. É preciso lembrar que a matemática de hoje é produto do processo histórico, e leva 

vários anos para ser sistematizada, e o conhecimento da parte histórica é muito importante para 

o seu desenvolvimento. 

Com referência à história da matemática, pode-se fazer uma análise mais crítica de 

parte do conhecimento e explicar as ideias matemáticas que os alunos construíram. Se a história 

da matemática aparece no ensino diário da matemática, ela pode ajudar os alunos a entender o 

que está sendo dito, porque na maioria das vezes que é aprendido não tem significado histórico. 

O conhecimento da história da matemática nos permite entender melhor como obter 

informações atuais e por que se deve aprender um determinado tipo de conteúdo. É possível 

identificar que atualmente os professores ainda são básicos em suas aulas referente a história 

do que estão lecionando, porém com a adequada exposição da história acerca do assunto que 

está lecionando, é possível estimular a curiosidade, incentivando os alunos a buscarem se 
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enriquecerem do conteúdo e assim compreenderem de modo mais fácil, e saberão como em 

tempos passados, assim a aplicabilidade da matemática será entendida e valorizada. 
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RESUMO 

As novas tecnologias devem ser incluídas no ensino, de modo que possam promover a conscientização de formar 

um aluno crítico e capaz de gerir seu próprio conhecimento. As evoluções socioculturais e tecnológicas geram 

constantes mudanças na sociedade e no pensamento humano e, assim, é necessário inovar para que haja qualidade 

e eficiência no ensino, já que a competitividade que marca o mercado globalizado exige cada vez mais qualidade, 

dando lugar a um novo paradigma tecnológico. As novas tecnologias podem e devem ser usadas como aliadas na 

construção do conhecimento, oportunizando aos alunos a viajarem pelo mundo virtual, mesmo que ele se encontre 

em uma sala de aula. O ensino da matemática pode transformar a aprendizagem em um saber lógico através de 

exercícios de raciocínio. Optou-se por realizar uma metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa, cujo objeto de estudo encontra-se ancorado em métodos adequados para o assunto de ordem social, 

tornando a pesquisa relevante e apropriada. O estudo apresenta como objetivo geral discutir a importância da 

alfabetização científica na educação matemática através da inserção das novas tecnologias. As novas tecnologias 

utilizadas para fins educativos são de vital importância e se fazem necessárias no âmbito escolar, visto que elas 

maximizam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, enriquecendo tanto o modo de trabalho do professor 

como a dinâmica da aquisição do conhecimento.  

Palavras-chave: Tecnologias. Matemática. Alfabetização. Ensino.  

 

ABSTRACT 

New technologies must be included in teaching, so that it can promote awareness of forming students who are 

critical and capable of managing their own knowledge. Sociocultural and technological developments generate 

constant changes in society and in human thinking and, thus, it is necessary to innovate so that there is quality and 

efficiency in teaching, since the competitiveness that marks the globalized market demands more and more quality, 

giving rise to a new technological paradigm. New technologies can and should be used as allies in the construction 

of knowledge, giving students the opportunity to travel through the virtual world, even if they are in a classroom. 

Mathematics teaching can transform learning into logical knowledge through reasoning exercises. We chose to 

carry out a bibliographic research methodology with a qualitative approach, whose object of study is anchored in 

adequate methods for the social order, making the research relevant and appropriate. The study presents as a 

general objective to discuss the importance of scientific literacy in mathematics education through the insertion of 

new technologies. The new technologies used for educational purposes are of vital importance and are necessary 

in the school environment, since they maximize the students' learning possibilities, enriching both the teacher's 

way of working and the dynamics of knowledge acquisition. 

Keywords: Technologies. Math. Literacy. Teaching. 

 

ABSTRACTO 

Las nuevas tecnologías deben incorporarse a la docencia, de forma que se promueva la conciencia de formar 

alumnos críticos y capaces de gestionar su propio conocimiento. Los desarrollos socioculturales y tecnológicos 

generan constantes cambios en la sociedad y en el pensamiento humano y, por ello, es necesario innovar para que 

haya calidad y eficiencia en la enseñanza, ya que la competitividad que marca el mercado globalizado exige cada 

vez más calidad, dando lugar a una nuevo paradigma tecnológico. Las nuevas tecnologías pueden y deben ser 

utilizadas como aliadas en la construcción del conocimiento, brindando a los estudiantes la oportunidad de viajar 
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por el mundo virtual, incluso si se encuentran en un salón de clases. La enseñanza de las matemáticas puede 

transformar el aprendizaje en conocimiento lógico a través de ejercicios de razonamiento. Optamos por realizar 

una metodología de investigación bibliográfica con enfoque cualitativo, cuyo objeto de estudio se ancla en métodos 

adecuados al orden social, haciendo pertinente y adecuada la investigación. El estudio presenta como objetivo 

general discutir la importancia de la alfabetización científica en la educación matemática a través de la inserción 

de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías utilizadas con fines educativos son de vital importancia y necesarias 

en el ámbito escolar, ya que maximizan las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, enriqueciendo tanto la 

forma de trabajar del docente como la dinámica de adquisición de conocimientos. 

Palabras clave: Tecnologías. Matemáticas. Literatura. Enseñando. 

 

INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo em plena era tecnológica, em uma época extremamente rica em 

inovações, disputas e diversidades. Assim, percebe-se a necessidade de uma inovação em busca 

de uma escola de melhor qualidade. Assim parte-se do pressuposto de que as novas tecnologias 

devem ser incluídas no ensino, de modo que possa promover a conscientização de formar um 

aluno crítico e capaz de gerir seu próprio conhecimento (VIECHENESKI et al., 2012). 

O momento atual não abre espaço para aquele aluno que simplesmente reproduz 

informações, mas sim para os que possuem capacidade criativa e habilidades em lidar com 

situações que permitam associar informações e que saibam agir e se adaptar rapidamente às 

mudanças.  

As evoluções socioculturais e tecnológicas geram constantes mudanças na sociedade 

e no pensamento humano e, assim, é necessário inovar para que haja qualidade e eficiência no 

ensino, já que a competitividade que marca o mercado globalizado exige cada vez mais 

qualidade, dando lugar a um novo paradigma tecnológico. Sob este prisma, verifica-se que o 

ensino se encontra intimamente relacionado com a ciência.  

A educação e a ciência encontram-se associadas, não podendo ser separadas uma da 

outra. Assim, observa-se que deve haver uma união entre os dois termos, pois o ato de educar 

deve estar voltado para a pesquisa com a adição de outros aportes da atualidade que se 

encontram vinculados às novas epistemologias (DEMO, 2014).  

O ato de educar pela pesquisa se diferencia entre si como princípio científico e 

princípio educativo. O princípio científico tem como foco a produção do conhecimento, 

baseado no método científico e no contexto do questionamento reconstrutivo, enquanto que o 

princípio educativo se baseia em educar o aluno na produção educativa do conhecimento 

(DEMO, 2014).   

Neste cenário, observa-se que o desenvolvimento científico e tecnológico, muitas 

vezes, encontra-se defasado e até mesmo ausente nos conteúdos trabalhados no ambiente 

escolar, especialmente naqueles relacionados às disciplinas da área científica, terminando sendo 

ministrado de forma conteudista e metódica, baseando-se na tradicional memorização de 

fórmulas de conceitos (SIEMSEN e LORENZETTI, 2018).  

 
O desenvolvimento científico-tecnológico tem implicado em mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Essas mudanças motivaram o surgimento de vários 

movimentos que impactam diretamente a educação e levam ao desenvolvimento de 

diferentes olhares para a relação da ciência e da tecnologia com a vida social. A 

ausência de relações entre esses conteúdos com a realidade dos alunos também 

contribui para um processo de ensino e de aprendizagem pouco atraente e significativo 

em sala de aula (SIEMSEN e LORENZETTI, p. 11, 2018). 
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Para a obtenção da alfabetização científica e tecnológica, existe a necessidade de uma 

proposta que utilize uma metodologia de cunho interdisciplinar. A perspectiva de 

interdisciplinaridade apresenta aspectos essenciais para que haja uma alfabetização tecnológica 

(AT) (SIEMSEN e LORENZETTI, 2018).  

Neste contexto, insere-se o ensino da matemática, como uma proposta de se trabalhar 

no ambiente escolar, de modo a possibilitar a alfabetização científica e tecnológica para os 

estudantes. Tal e qual as outras disciplinas do currículo escolar, essa área necessita de 

metodologias que favoreçam a aprendizagem dos estudantes, pois, para que haja uma melhor 

compreensão do conteúdo abordado, é necessário que exista uma relação com situações 

vivenciadas no cotidiano desses alunos (SOUZA e ROZAL, 2016).    

É incontestável que as novas tecnologias exercem certo fascínio nas pessoas. Assim, 

elas podem servir como uma ferramenta auxiliar para promover o ensino da matemática, 

ocasionando ao estudante um conhecimento rápido, fácil, interativo e agradável, assim como 

também desenvolvendo o raciocínio lógico (RIBEIRO e PAZ, 2012).  

 

A educação Matemática tem o objetivo de transformar o ensino em um saber lógico 

por meio do exercício do raciocínio. Portanto, precisa oferecer uma aprendizagem 

centrada nas evoluções tecnológicas e na interdisciplinaridade, formando seres 

capazes e preparados para viver e agir nesse mundo cada vez mais complexo, onde as 

coisas evoluem e modificam rapidamente (RIBEIRO e PAZ, p. 14, 2012).  

 

Com o intuito de se preparar o aluno para o futuro, onde a vida social e profissional 

encontra-se plena de oportunidades virtuais, as novas tecnologias podem e devem ser usadas 

como aliadas na construção do conhecimento, oportunizando aos alunos a viajarem pelo mundo 

virtual, mesmo que ele se encontre em uma sala de aula (CHASSOT, 2014).  

O ensino da matemática pode transformar a aprendizagem em um saber lógico através 

de exercícios de raciocínio. Deste modo, verifica-se a necessidade de oferecer uma 

aprendizagem centrada nos avanços tecnológicos e na interdisciplinaridade, formando 

indivíduos capazes e preparados para a convivência em um mundo cada vez mais complexo, 

onde as coisas acontecem e evoluem aceleradamente (COSTA e PRADO, 2015).  

Assim sendo, observa-se a necessidade de uma análise da questão que envolve a 

importância das novas tecnologias no ensino da matemática. Por conseguinte, o presente estudo 

propõe ponderar sobre a inserção dessas tecnologias, possuindo como cerne da investigação a 

necessidade cada vez maior de um ensino voltado para o mundo atual, longe das já ultrapassadas 

metodologias tradicionais.   

Para a execução desses feitos, optou-se por realizar uma metodologia de pesquisa, cujo 

objeto de estudo encontra-se ancorado em métodos adequados para o assunto de ordem social, 

tornando a pesquisa relevante e apropriada. Diante das informações mencionadas, considera-se 

este estudo justificável, visto que servirá para elucidar dúvidas e consequências a respeito do 

presente tema. 

O estudo apresenta como objetivo geral discutir a importância da alfabetização 

científica na educação matemática através da inserção das novas tecnologias.  

 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
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O momento atual vem passando por constantes transformações tecnológicas, 

vislumbrando melhores resultados e qualidade de ensino. Deste modo, é de suma importância 

levar-se em consideração os novos instrumentos e as tecnologias educacionais (DVORAK, 

2016).  

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem ser utilizadas no meio 

educacional, uma vez que são uma área de pesquisa que possui por objeto o uso de recursos 

tecnológicos como ferramentas para o aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem 

(DVORAK, 2016).     

Graças à disseminação dos computadores e programas interativos, é possível a 

adequação dos métodos de aprendizagem com a evolução tecnológica. Assim sendo, tanto as 

instituições de ensino, como os professores, têm a incumbência de adaptarem suas atividades 

pedagógicas com a tecnologia educacional (SANTOS e SILVA JÚNIOR, 2016).  

 
A intensa expansão do uso social das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) sob a forma de diferentes dispositivos móveis conectados à 

internet sem fio, utilizados em diferentes espaços, tempos e contextos, observada na 

segunda década do século XXI, gerou e continua gerando mudanças sociais que 

provocam a dissolução de fronteiras entre espaço virtual e espaço físico e criam um 

espaço híbrido de conexões (BACICH e MORAN, p. 1, 2018). 

 

Percebe-se que a união entre o espaço presencial e o virtual propicia o surgimento de 

novos meios de expressão por intermédio de uma profusão de tecnologias usadas para interagir, 

criar, estabelecer relações e aprender. Deste modo, observa-se que as instituições de ensino não 

podem ficar alheias às transformações que vêm ocorrendo no cenário mundial (BACICH e 

MORAN, 2018). 

No entanto, o que se pode observar é o fato de que muitos professores não se sentem 

à vontade quando desafiados e obrigados a lidar com o novo, pois para isto, o docente deve 

superar suas próprias dificuldades quanto à interação e o manuseio dos recursos tecnológicos 

(MASCHIO e MARTINS, 2013).  

Sendo assim, o professor deve observar se aquele recurso tecnológico que está sendo 

utilizado como um recurso pedagógico está despertando a atenção de seus alunos, 

possibilitando a assimilação de conteúdos de forma eficaz para uma aprendizagem satisfatória 

(CHOHFI e OLIVEIRA, 2014).   

 

TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Percebe-se que o ensino da matemática é muito mais do que um mero ato de calcular 

que, várias vezes, não possui nenhum significado real para o estudante. Neste cenário, cabe ao 

professor se aperfeiçoar para estar ciente da importância de estimular o aluno a fim de ocasionar 

um melhor entendimento acerca do conteúdo que está sendo ministrado. Este procedimento é 

uma situação desafiadora para o estudante e o leva a interagir com outros contextos nos quais 

a matemática não é tão notória (COSTA e PRADO, 2015).  

As tendências metodológicas que compõem a área de estudo da matemática são: 

etnomatemática, modelagem, mídias tecnológicas, história da matemática, investigação 

matemática e resolução de problemas. Ao fazer uso de uma dessas tendências, o docente deixa 

de lado seu papel de simples professor de matemática para ser substituído pelo educador 

matemático (WICHNOSKI e KLÜBER, 2019). 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) 

O emprego das tecnologias de informação e comunicação (TIC) são pautas constantes 

em diversos debates, visto que são de extrema importância no contexto atual, a despeito de 

muitos docentes que ainda as consideram como uma ameaça ao processo educacional 

(CARNEIRO e PASSOS, 2014).  

 
Um dos argumentos para a inserção das TIC na Educação defende o uso de recursos 

tecnológicos na escola para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Esse é sem 

dúvida um fator importante na sociedade em que vivemos, visto que muitas empresas 

estão substituindo sua mão-de-obra por computadores e saber manusear essa 

ferramenta tornará os alunos melhor preparados para assumir essas funções 

(CARNEIRO e PASSOS, p. 103, 2014). 

 

A utilização das TICs junto ao ensino matemático pode gerar transformações 

relacionadas tanto na dinâmica da sala de aula, como também no jeito de ensinar e de assimilar 

os conteúdos ensinados. Não obstante, percebe-se que é importante que o docente possua a 

compreensão e a clareza das vantagens e limites deste recurso (CARNEIRO e PASSOS, 2014).    

Ressalta-se que a relação entre o professor e essas tecnologias ainda se encontra 

marcado por regras que visam o controle, demonstrando condutas do ensino convencional, no 

qual ele expõe as informações e os alunos assistem a toda esta conduta passivamente 

(CARNEIRO e PASSOS, 2014).    

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em uma abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico, onde 

se coletaram informações por meio de leituras, análise sistemática e fichamento de obras 

literárias, revistas pedagógicas e demais documentos que sejam compatíveis com o assunto 

proposto. 

Depois de realizado o levantamento bibliográfico, partiu-se para a análise dos 

documentos selecionados em busca de elementos que fossem de relevância para a elaboração 

da pesquisa e o fichamento de cada obra pesquisada. 

Ressalta-se que as informações foram coletadas junto às fontes disponibilizadas no 

Google Acadêmico e SciELO através dos seguintes descritores: tecnologias, matemática, 

alfabetização e ensino.  

 
Quadro 1 – Etapas do desenvolvimento do trabalho 

Etapas Desenvolvimento do Trabalho 

1 Escolha do tema 

2 Elaboração do plano de trabalho 

 

3 

Reconhecimento do conteúdo referente ao 

assunto pesquisado 

4 Localização do material bibliográfico  

 

5 

Anotações dos dados referenciais em 

fichas 

6 Análise dos dados coletados 

7 Interpretação dos dados coletados 
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8 Redação 
Fonte: Adaptado de Eco (2020) 

 

Os descritores citados foram utilizados na busca junto às línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola. 

 

RESULTADOS 

O estudo constatou a elaboração de conhecimentos identificados na literatura nacional 

e internacional acerca das novas tecnologias e o ensino da matemática, no período de 2011 a 

2021.  

Os critérios de exclusão estabelecidos para assegurar a coerência com a pergunta da 

pesquisa foram os seguintes: publicações dos últimos 10 anos, artigos escritos nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola e abordagem envolvendo os descritores citados anteriormente. 

A seguir, o Quadro 2 apresenta o processo de busca de dados para seleção dos artigos 

na base SciELO e no Google Acadêmico, com os descritores  tecnologias, matemática, 

alfabetização e ensino.  

 

Quadro 2 – Busca de artigos 

Base de dados Artigos 

encontrados 

Artigos 

Duplicados 

Artigos 

excluídos 

Artigos 

selecionados 

SciELO 18 1 14 4 

Google 

Acadêmico  

 

13 

 

3 

 

6 

 

7 

Total 31 4 20 11 
Fonte: Autoria própria 

 

Mediante a pesquisa na base de dados, utilizado o filtro, ou seja, os últimos 10 anos e 

línguas investigadas observou-se um total de trinta e um (31) artigos. Foram excluídos vinte 

(20) artigos tomando por base o critério de exclusão e artigos duplicados, logo a amostra ficou 

reduzida a onze (11) artigos.  

 

DISCUSSÃO 

As novas tecnologias devem abranger algum tipo de objeto material que faça parte de 

atividade educativa, deste modo deve estar relacionado a processos de ensino e de 

aprendizagem que possam envolver algum tipo de relação entre o professor, o aluno e a 

tecnologia (BACICH e MORAN, 2018; CHASSOT, 2014; RIBEIRO e paz, 2012).  

Percebe-se que as tecnologias vêm sendo inseridas no contexto escolar como um 

recurso didático, todavia ainda há escolas que não fazem uso desses instrumentos como deveria, 

deixando, assim, de oferecer novas possibilidades que podem facilitar o processo de ensino 

aprendizagem (CHOHFI e OLIVEIRA, 2014; MACHIO e MARTINS, 2013).  

O professor centrado nos modernos paradigmas educacionais sente a necessidade de 

que haja um aperfeiçoamento profissional que contribua para uma transformação junto a sua 

prática de ensino que se encontra relacionado às novas concepções educacionais (COSTA e 

PRADO, 2015; PACHECO e BARROS, 2013). 
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Muitos docentes têm repensado acerca da relação dos alunos com a prática matemática 

e a importância que os mesmos concedem ao saber dessa ciência. Deste jeito, a escola deve 

estar voltada para o uso dos recursos tecnológicos a fim de auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem (COSTA e PRADO, 2015; MASCHIO e MARTINS, 2013; RIBEIRO e PAZ, 

2012).  

Neste universo, observa-se que a utilização das novas tecnologias pode solucionar 

problemas junto ao sistema educacional, já que existe uma variedade de ferramentas que podem 

ser empregadas como uma proposta pedagógica que motiva a aprendizagem e a ruptura daquela 

antiga postura apática do estudante (PACHECO e BARROS, 2013; RIBEIRO e PAZ, 2013).  

Convém salientar que existe a falta de um sistema educacional eficaz que melhor 

prepare os docentes para a prática em sala de aula, e de uma legislação que contemple um 

currículo voltado para a realidade e necessidades nacionais e globais (CHASSOT, 2014; 

COSTA e PRADO, 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo permitiu a constatação de que as novas tecnologias utilizadas para 

fins educativos são de vital importância e se fazem necessárias no âmbito escolar, visto que elas 

maximizam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, enriquecendo tanto o modo de 

trabalho do professor como a dinâmica da aquisição do conhecimento.  

Entretanto, observa-se a premência de que os docentes se conscientizem quanto à 

adoção das TICs junto à sua prática pedagógica para a obtenção do sucesso no ensino 

aprendizagem da matemática.  

É inegável que as novas tecnologias contribuem enormemente para um ensino 

eficiente e prazeroso, mas cabe ao professor saber usá-la adequadamente e, para tal, é necessário 

que haja um planejamento para usufruir de todos os benefícios que elas podem oferecer para a 

aquisição do conhecimento.  

Neste cenário, verifica-se a importância da realização de cursos de capacitação para 

que os professores se sintam à vontade e seguros para o uso desses instrumentos como 

motivadores do ensino aprendizagem.   
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