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Resumo 

 

A relevância e justificativa do presente tema se dá por conta do cenário global, 

provocado pela pandemia do COVID-19, onde a Educação e as Tecnologias tiveram 

que se unir. A pandemia acelerou a possibilidade do ensino remoto e semi-presencial 

e trouxe novos desafios para o professor, especialmente no Ensino da Matemática. 

Assim, o objetivo é identificar e analisar desafios e soluções tecnológicos 

apontados/enfrentados no Ensino de Matemática por professores que atuaram com 

aulas síncronas ou remotas e semi-presenciais no Ensino Médio em contexto 

pandêmico de COVID-19. Para isso, foi realizado um estudo qualitativo, em duas 

etapas, utilizando a metodologia explicativa, de modo que facilite o entendimento do 

cenário desafiador e possibilite a recomendação de soluções assertivas. Na primeira 

etapa, o instrumento de coleta de dados foi um questionário pré-elaborado por meio 

da ferramenta Google Forms, para que professores de Matemática do Ensino Médio 

de todo o Brasil, das redes pública e privada, preenchessem, após se sentirem 

esclarecidos a respeito da pesquisa, que foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Quarenta e quatro 

professores responderam ao questionário. Da amostra obtivemos que 68,2% 

buscaram uma formação continuada após a formação inicial em cursos de pós-

graduação. 52,3% dos participantes apresentaram uma experiência positiva ao 

ensinar Matemática de forma remota e semi-presencial. 59,1% dos participantes já 

utilizavam tecnologias nas aulas antes da pandemia (de forma regular e contínua), 

porém desafios existiram no processo. Os aprofundamos na segunda etapa, em que 

participaram cinco dos professores da primeira etapa, em uma entrevista semi-

estruturada via Google Meet, verificamos que as principais dificuldades foram o 

acesso à internet, o conhecimento das tecnologias disponíveis, a ausência de 

treinamento com as tecnologias e a comunicação com os alunos. A partir da pesquisa 

realizada, é possível apontar que apesar de mais da metade dos participantes terem 

formação continuada, utilizarem tecnologias em sala de aula desde antes da 

pandemia e terem boa experiência com o ensino remoto e semi-presencial, as 

dificuldades enfrentadas, como o acesso à internet de qualidade, formação continuada 

com as tecnologias, principalmente com as específicas para o Ensino de Matemática 



 

  

e recursos tecnológicos, poderiam ter sido amenizadas se os docentes  tivessem mais 

apoio de políticas públicas e das instituições de ensino.   

 

Palavras-chave: Tecnologias; Aulas Remotas; Ensino Semi-Presencial; Matemática; 

Ensino Médio; Pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

 

The relevance and justification of this topic is due to the global scenario, caused 

by the COVID-19 pandemic, where Education and Technologies had to be adopted. 

The pandemic accelerated the possibility of remote and blended teaching and brought 

new challenges for the teacher, especially in Mathematics Teaching. Thus, the 

objective is to identify and analyze technological challenges and solutions pointed 

out/faced in Mathematics Teaching by teachers who worked with synchronous or 

remote and blended classes in High School in the context of the COVID-19 pandemic. 

For this, a qualitative study was carried out, in two stages, using the explanatory 

methodology, in order to facilitate the understanding of the challenging scenario and 

enable the recommendation of assertive solutions. In the first stage, the data collection 

instrument was a pre-elaborated questionnaire using the Google Forms tool, so that 

high school Mathematics teachers from all over Brazil, from public and private 

networks, could fill in, after feeling enlightened about it. of the research, which was 

submitted to the Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) of the Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). Forty-four teachers answered the questionnaire. From the 

sample, we found that 68.2% sought continuing education after initial training in 

postgraduate courses. 52.3% of the participants had a positive experience when 

teaching Mathematics in a remote and semi-presential way. 59.1% of participants were 

already using technologies in classes before the pandemic (regularly and 

continuously), but challenges existed in the process. We deepened them in the second 

stage, where five of the teachers from the first stage participated, in a semi-structured 

interview via Google Meet, we found that the main difficulties were internet access, 

knowledge of available technologies, lack of training with the technologies and 

communication with students. From the research carried out, it is possible to point out 

that although more than half of the participants have continuing education, have used 

technologies in the classroom since before the pandemic and have good experience 

with remote and blended teaching, the difficulties faced, such as quality internet 

access, technology training, especially with those specific to Mathematics Teaching 

and technological resources, could have been reduced if teachers had more support 

from public policies and educational institutions. 

 



 

  

Keywords: Technologies; Remote Classes; Semi-Presential Teaching; Mathematics; 

High school; COVID-19 pandemic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 17 

1.1 Sobre o autor ............................................................................................................ 18 

1.2 Sobre o trabalho ....................................................................................................... 19 

2 OBJETIVO ...................................................................................................................... 24 

2.1 Objetivo .................................................................................................................... 24 

3 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 25 

3.1 O Ensino da Matemática ........................................................................................... 25 

3.1.1 A Matemática na BNCC e no Novo Ensino Médio ........................................... 30 

3.2 Tecnologias no Ensino da Matemática ...................................................................... 32 

3.2.1 Calculadora ..................................................................................................... 37 

3.2.2 Microsoft Excel ................................................................................................ 41 

3.2.3 Microsoft Equation ........................................................................................... 44 

3.2.4 Software GeoGebra ......................................................................................... 46 

3.2.5 Software R & RStudio ...................................................................................... 47 

3.2.6 Plataforma PhET ............................................................................................. 49 

3.2.7 Aplicativo Photomath ....................................................................................... 50 

3.2.8 Recomendações para o uso de Tecnologias ................................................... 54 

3.2.9 Ensino Remoto Emergencial e Semi-Presencial de Matemática ...................... 56 

3.2.10 Formação Continuada de Professores de Matemática ................................... 59 

4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS .................................................................................. 63 

4.1 Tipo de Pesquisa ...................................................................................................... 63 

4.2 Universo e Amostra .................................................................................................. 63 

4.3 Coleta de Dados ....................................................................................................... 64 

4.4 Tratamento dos Dados ............................................................................................. 67 

4.5 Limitações do Método ............................................................................................... 67 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................................... 68 

5.1 Resultados do Questionário – Etapa I ....................................................................... 68 

5.2 Resultados da Entrevista – Etapa II .......................................................................... 80 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 85 

7 REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 88 

APÊNDICE .......................................................................................................................... 95 

ANEXOS ............................................................................................................................. 99 



 

  

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Calculadora Científica ........................................................................................... 38 

Figura 2: Calculadora Científica do Celular .......................................................................... 39 

Figura 3: Calculadora Científica do Computador .................................................................. 40 

Figura 4: Planilha Eletrônica no Microsoft Excel .................................................................. 42 

Figura 5: Menus de Equação e Símbolo da Planilha Eletrônica no Microsoft Excel ............. 43 

Figura 6: Menu Símbolo da Planilha Eletrônica no Microsoft Excel ...................................... 44 

Figura 7: Menu Símbolos do Microsoft Word ....................................................................... 45 

Figura 8: Painel do Menu Símbolos do Microsoft Word ........................................................ 45 

Figura 9: Software GeoGebra .............................................................................................. 47 

Figura 10: Software R & RStudio ......................................................................................... 48 

Figura 11: Plataforma PhET ................................................................................................. 50 

Figura 12: Aplicativo Photomath .......................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lista de Gráficos 

 

Gráfico 1: Idade dos participantes........................................................................................ 68 

Gráfico 2: Sexo dos participantes ........................................................................................ 69 

Gráfico 3: Resultado da Pesquisa do Quero Bolsa .............................................................. 70 

Gráfico 4: Nível de escolaridade dos participantes .............................................................. 70 

Gráfico 5: Rede de atuação dos participantes...................................................................... 71 

Gráfico 6: Níveis de atuação dos participantes .................................................................... 71 

Gráfico 7: Experiência dos usuários com o Ensino Remoto Emergencial ............................ 73 

Gráfico 8: Frequência de uso das tecnologias em sala de aula antes da pandemia ............ 74 

Gráfico 9: Modalidade de Ensino ......................................................................................... 79 

Gráfico 10: Formação inicial deveria ter disciplinas com uso de tecnologias ....................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos 

 

AVA 

BNCC 

CEP 

EaD 

ENEM 

ITA 

MA 

MEC 

MIT 

PCN 

TCLE 

TIC 

UFJF  

UNIFESP 

USP 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Base Nacional Comum Curricular 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Educação a Distância 

Exame Nacional do Ensino Médio 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

Metodologias Ativas 

Ministério da Educação 

Massachusetts Institute of Tecnology 

Parâmetros Curriculares Nacionais 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Tecnologias de Informação e Comunicação  

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Universidade Federal de São Paulo 

Universidade de São Paulo 

 

           

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  I N T R O D U Ç Ã O  

 



18 

 

  

1.1 Sobre o autor 

 

A formação inicial do autor é o bacharelado em Engenharia Civil, tendo atuado 

no segmento da Construção Civil em diversas empresas do ambiente corporativo, e, 

durante a graduação, dedicou parte de seu tempo ao ensino formal, por meio da 

realização de monitorias na faculdade, para as disciplinas de Cálculo Diferencial e 

Integral, Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica, Física e Estatística e Métodos 

Quantitativos, ministradas para alunos de cursos da área das Engenharias e 

Superiores em Tecnologia, além de realizar palestras e oficinas sobre Matemática nas 

semanas de Engenharia e Inovação Tecnológica da faculdade nos três últimos anos 

de sua formação até os dias de hoje.   

Ao concluir a graduação, refletiu sobre suas experiências profissionais na 

Construção Civil, e decidiu mudar de área, optando por cursar a pós-graduação lato 

sensu (especialização), em Estatística Aplicada, quando iniciou uma nova trajetória 

no mercado de trabalho, atuando no segmento de Análise de Dados com Inteligência 

de Mercado (Business Intelligence) e, novamente em paralelo, dedicava parte do seu 

tempo ao ensino informal, atuando em escolas de reforço como professor de 

Matemática e Física, atendendo alunos do Ensino Fundamental 2 ao Ensino Superior.   

 Após nova reflexão sobre a experiência profissional, chegou à conclusão de que 

apesar de ter gostado de estudar as diversas disciplinas da graduação em Engenharia 

Civil e da pós-graduação lato sensu em Estatística Aplicada, quando sempre se 

empolgou em aprender conteúdos das Ciências Exatas, descobriu uma vocação maior 

na área de Ensino, e que isso o faria alcançar a realização profissional. 

Sendo assim, migrou de área novamente, optando por cursar as formações 

pedagógicas para ser licenciado em Matemática e posteriormente em Física, de modo 

a exercer a profissão docente de forma regular e não apenas de modo esporádico 

como até então. 

 Durante essas formações foi adquirindo mais experiências em instituições de 

ensino, a nível de estágio, e sentindo cada vez mais que estava no lugar certo.  

Ao término dessas formações, iniciou sem receios sua nova jornada profissional 

e foi conquistando espaço e notoriedade em algumas instituições de ensino, para 

lecionar diversas disciplinas das Ciências Exatas, desde a Educação Básica (Ensino 
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Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Médio Técnico), ao Ensino Superior 

(Graduação e Pós-Graduação). 

Em meio a esta trajetória, tomou conhecimento do programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática (PECMA), da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), a nível de Mestrado Acadêmico, e ingressou no programa, quando 

busca realizar pesquisa que contribua com a integração das tecnologias ao Ensino de 

Matemática, de modo a tornar mais dinâmica e menos abstrata a visão da Matemática 

pelos alunos. 

Assim, o presente trabalho é escrito por um engenheiro que se apaixonou pelo 

ensino de Matemática e busca se aprimorar nessa área devido se considerar, de fato, 

um professor.  

 

1.2 Sobre o trabalho 

 

Antes da pandemia de COVID-19, algumas tecnologias eram timidamente 

utilizadas na modalidade presencial, em aulas de laboratório de informática, com os 

softwares específicos, ou na sala de aula, com as calculadoras científicas, porém essa 

prática se tornou mais intensa e oportuna durante a pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19). 

O Ensino Remoto Emergencial e o chamado popularmente de forma incorreta 

como Ensino “Híbrido”, quando na realidade é Ensino Semi-Presencial, abriram 

muitas possibilidades para o Ensino da Matemática, porém trouxe também alguns 

obstáculos, que despertaram o interesse no autor em pesquisá-los, de forma a mapear 

tais problemas e propor soluções para os colegas da área que também buscam essa 

integração entre o Ensino da Matemática e o uso de tecnologias nestas modalidades 

de ensino (Remoto e Semi-Presencial), na etapa do Ensino Médio, não excluindo a 

possibilidade de aplicá-las também no modo presencial.   

Neste sentido, se faria necessária uma pesquisa sobre o assunto, a qual o autor 

viu no mestrado acadêmico a oportunidade de realizá-la, unindo o seu objetivo 

profissional com a sua formação continuada para a progressão de carreira e 

aprendizado contínuo.    

Diante do cenário global por conta da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), praticamente as sociedades foram obrigadas a reinventar 
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para todas as áreas, uma mudança de postura, comportamento e forma de 

desenvolver atividades diversas, que antes só eram pensadas, em termos de 

funcionalidade, de forma presencial. 

Na área da educação não foi diferente, apesar da existência da modalidade de  

Educação a Distância (EaD), porém que se difere da proposta do Ensino Remoto 

Emergencial, o qual falaremos ao longo do trabalho.  

Neste caso não vamos entrar na questão da falta de acessibilidade de parte 

considerável da sociedade, pelo menos no Brasil, quando se refere às tecnologias em 

quantidade e qualidade, o que, apesar de ser um tema importante, não faz parte da 

discussão deste trabalho.  

Diante da realidade das aulas remotas emergenciais uma metodologia teve que 

ser colocada em prática: aulas síncronas (remotas), em que o professor e aluno ficam 

online, cada um no seu espaço. 

O ensino de conteúdos da Matemática nas aulas síncronas, ou remotas, se 

tornou um desafio ainda maior do que na modalidade presencial, tanto para o 

professor quanto para o aluno, mesmo existindo aplicativos ou plataformas para as 

web-conferências, como o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, entre outros, 

e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como o Blackboard, Moodle, Google 

Classroom, entre outros, que permitem a continuidade no ensino, porém exigem 

mudanças na metodologia de aplicação das aulas, em especial para o ensino da 

Matemática, que sempre enfrentou problemas, principalmente com questionamentos 

por parte dos alunos como "para que serve isso?”, ou ainda “onde usarei na minha 

vida?”, além da dificuldade por parte  considerável dos estudantes em entender os 

conteúdos que são ensinados,  entre outros.    

Entende-se que os professores deveriam acompanhar o desenvolvimento da 

sociedade da qual fazem parte e do mundo tecnológico que estão inseridos, saindo 

do modelo tradicional (giz, lousa e cópia), que representa a reprodução da forma como 

ele aprendeu em outra época, assim de acordo com Ramos e Rosalen (2014): 

 

 [...] o final do século XX e o início do XXI podem ser caracterizados por uma 
educação com muitas lacunas a serem trabalhadas com professores e 
instituições com necessidades de desenvolver mecanismos para lidar com 
situações que exigissem novas práticas educativas.” (RAMOS; ROSALEN, 
2014, p. 22) 
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Na mesma direção, Cardoso (2021) cita as pessoas nascidas a partir de 1990, 

apontando para o ensino de Matemática:  

 

Analisando as características da geração que hoje está na educação básica, 
é possível observar que ela é composta por pessoas da Geração Z (nascidos 
entre 1990 até 2010, muito familiarizados com a internet, com o 
compartilhamento de arquivos e dispositivos móveis) e da Geração Alpha 
(pessoas nascidas após o ano de 2010, capazes de interagir com tablets e 
smartphones, mesmo antes de saberem andar). Como as inovações 
tecnológicas vêm tomando forças de forma acelerada surgem na área da 
educação, cenários alternativos, principalmente no ensino de Matemática. 
(CARDOSO, 2021, p. 178) 

 

Com isso, é possível apontar que um dos papéis do professor é estar 

sintonizado com os alunos e com as mudanças que os acompanham ano após ano, 

contribuindo, também, para o desenvolvimento de competências necessárias para o 

século XXI, dentre elas a criatividade (PAULI; ROSALEN, 2020). 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19)1, acelerou a 

necessidade dos professores em colocar em prática o uso das tecnologias no ensino 

e buscar alternativas nas tecnologias como as TICs, multimeios e informática, para 

que as crianças, jovens e adultos possam aprender em um cenário mundial, utilizando-

as em benefício da Educação e até para permitir que os alunos experimentem 

hipóteses ao utilizar/brincar com as ferramentas tecnológicas, servindo também como 

motivação para se interessarem e questionarem a Matemática de forma investigativa, 

como afirma Cardoso (2021): 

 

Alunos motivados, interessados e curiosos facilitam o ensino e provocam, 
consequentemente, um aprimoramento do professor no seu ato de ensinar. 
Sendo o fator motivação uma vantagem no processo de ensino e 
aprendizagem. (CARDOSO, 2021, p. 180) 

 

Logo, utilizar ferramentas tecnológicas da área, como calculadoras, softwares 

como Microsoft Excel, GeoGebra, R & RStudio, plataforma PhET, entre outros, pode 

ser vantajoso, pois ”na área de novas tecnologias para a Educação, o meio informático 

 

1 O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, começou 

na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas rapidamente se espalhou para o 

mundo causando assim a pandemia gloabal. 
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abre novas possibilidades de diálogo entre os usuários, e se constitui num novo 

paradigma que emerge, num confronto entre homem e máquina” (POMMER; 

POMMER, 2014, p. 51).   

É importante destacar que a utilização destes recursos depende de vários 

fatores, como a infraestrutura da instituição de ensino, a infraestrutura no ambiente 

que o aluno e o professor estiverem, a formação básica e continuada do professor, 

interesse do professor em abrir mão do ensino tradicional, entre outras variáveis, 

tendo em vista que cada instituição de ensino possui a sua realidade e ainda assim, 

não dependendo exclusivamente das instituições de ensino para esta implementação. 

Reinventar é uma necessidade e prerrogativa do professor para atingir os 

objetivos do ensino de qualidade. Mas como fazer isso de forma síncrona ou remota? 

E de forma semi-presencial? Quais os desafios na formação do professor de 

Matemática nesse cenário? Como ensinar de modos e maneiras que muitos não foram 

ensinados no processo inicial da formação profissional? Como executar tal tarefa se 

o professor não buscou uma formação continuada após receber o diploma?  

Considerando oportunidade para mudanças neste novo cenário, acreditamos 

que estudar sobre o assunto é relevante, identificando as dificuldades existentes, os 

meios para que o professor possa desempenhar com eficiência suas atividades neste 

cenário de aulas síncronas ou remotas, que a cada dia que passa se torna uma 

tendência, contribuindo assim para a vida do aluno, de modo que ele tenha maior 

capacidade de aprender a aprender, integrado às tecnologias, além do professor 

aprimorar suas práticas pedagógicas. 

Acreditamos que um dos desafios para professores de Matemática do Ensino 

Médio, durante as aulas remotas ou semi-presenciais, é a confecção de materiais para 

as aulas por conta dos caracteres especiais que a disciplina demanda e que não 

constam no teclado tradicional presente nos computadores e notebooks (alfabeto 

grego, operadores e símbolos matemáticos), aumentando assim o tempo colocado 

para a confecção desses materiais digitais, além da falta de conhecimento de recursos 

tecnológicos que possam facilitar, agregar e aprimorar esse trabalho remoto ou semi-

presencial.  

Acreditamos também que o desafio anterior seja ocasionado pelo não 

conhecimento desses profissionais a respeito de novas tecnologias que podem 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, em função da 
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ausência de busca pela formação continuada, ausência de condições mínimas 

necessárias de trabalho para executar as atividades, salário, entre outras variáveis.   

Para o desenvolvimento deste trabalho, são considerados dados provenientes 

de professores de Matemática do Ensino Médio de qualquer região do Brasil, sendo 

estes tanto de escolas públicas como privadas.  

Os resultados deste trabalho poderão auxiliar os profissionais da Educação 

Matemática do Ensino Médio a entender melhor os desafios esperados para o ensino 

remoto e semi-presencial desta área do conhecimento, de modo que as propostas de 

soluções que serão apresentadas sirvam como estratégias norteadoras no processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática mesmo em um contexto de modalidade 

presencial.  

Também poderá ajudar a entender melhor o desenvolvimento de 

considerações e subsídios para a formulação de novas propostas relativas à formação 

inicial e continuada de professores, bem como a proposição de novas práticas 

pedagógicas, metodologias de ensino, pesquisas e atividades que contribuam com a 

melhoria da qualidade da educação remota e semi-presencial de Matemática no 

Ensino Médio. 
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2  O B J E T I V O  

 

2.1 Objetivo 

 

Identificar e analisar desafios e soluções tecnológicos apontados/enfrentados 

no Ensino de Matemática por professores que atuaram com aulas síncronas ou 

remotas e semi-presenciais no Ensino Médio em contexto pandêmico de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

  

3  R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  

 

3.1 O Ensino da Matemática 

 

O desafio para se ensinar Matemática já se inicia assim que o professor diz que 

o nome da disciplina que irá ministrar é Matemática. Nesta linha de raciocínio, Oliveira, 

Oliveira e Santos (2021) afirmam:  

 

Apesar da importância inquestionável da disciplina de Matemática, 
estudantes e mesmo professores têm, ainda, um grande receio em relação a 
essa área do conhecimento. Percebe-se que há um contraste evidente entre 
o mundo matemático e o ensino da mesma que se tornou pouco atrativo, 
descontextualizado e permeado de algoritmos que muitas vezes não têm 
relação com o futuro profissional e pessoal dos estudantes. (OLIVEIRA, 
OLIVEIRA e SANTOS, 2021, p. 41) 

 

Por questões históricas e culturais, a Matemática é considerada, por alguns, 

um monstro, em função das dificuldades em entender seus conteúdos. Podemos citar 

que tais dificuldades podem estar relacionadas a deficiências variadas, à 

escolarização escassa ou inadequada, ou a déficits visuais ou auditivos como aponta 

GARCIA (1998). 

Essas dificuldades, entre outras, acabam contribuindo para que os alunos se 

desestimulem com a Matemática, fazendo com que poucos a levem com tranquilidade 

no ambiente escolar, dando a impressão de que a Matemática é para poucos, e na 

outra ponta, fazendo com que muitos alunos questionem a utilidade da Matemática, 

quando é de conhecimento da Educação Matemática, que o seu ensino contribui para 

o desenvolvimento de diversas habilidades e competências nas pessoas, como citado 

por Selbach (2010): 

 

[...] o ensino da Matemática, das séries iniciais aos cursos mais avançados 
de pós-graduação, se liga à vida e às relações humanas e, por esse motivo, 
ensinar Matemática é fazer do aluno um ser plenamente envolvido em seu 
tempo e com uma capacidade de leitura coerente com o seu mundo. [...] mas 
nem por isso justifica atacar com naturalidade o baixo desempenho dos 
alunos ou a tolice da crença de que Matemática não é para todos. Essa 
aparente e mal analisada dificuldade dos alunos confunde os nobres objetivos 
do ensino e gera uma má fama para a Matemática, levando alguns 
professores a assumirem uma abordagem superficial e mecânica, cheia de 
regras e sem sentido prático. Ensinar Matemática, em um conceito moderno, 
é saber substituir a avalanche de regras e técnicas sem lógica e relações e 
aumentar a participação do aluno na produção do conhecimento matemático, 
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ajudando-o a aprender a resolver problemas, discutir ideias, checar 
informações e ser desafiado de maneira intrigante e criativa. (SELBACH, 
2010, p. 40) 

 

Como uma das causas das dificuldades anteriores, apontadas por GARCIA 

(1998), e lembrando que não são as únicas, o professor Me. Aguinaldo Prandini Ricieri 

(2022), do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), fundador do Museu da 

Matemática localizado na capital do Estado de São Paulo, e primeiro Museu de 

Matemática da América Latina,  afirma:  

 

[...] Perdemos alunos para as outras áreas do conhecimento que 
provavelmente se fizeram mais competentes em persuadi-los para seus 
quadros profissionais. Dizer ao aluno que ele deve estudar Matemática 
porque é legal, importante para o seu raciocínio e porque na vida tudo é 
Matemática não passa de blá-blá-blá. Conversa antiga que não convence 
ninguém. Basta observar nos vestibulares o reduzido número de alunos que 
optam pelo Curso de Matemática. Isso pelo fato de o aluno moderno exigir 
justificativas reais desse prometido aprendizado. (RICIERI, 2022) 

 

Podemos entender por “justificativas reais” como sendo a aplicabilidade da 

Matemática no dia a dia, seja na esfera pessoal ou profissional ou acadêmica de quem 

for utilizá-la, assim como suas conexões com as tecnologias que nos rodeiam.  

Nesse ponto, vale destacar que os objetos matemáticos não possuem como 

objetivo exclusivo terem aplicação prática em algo físico do mundo real, podendo 

serem aplicados na própria Matemática, não terem ainda uma aplicabilidade, além de 

contribuírem para o desenvolvimento de habilidades e competências para as pessoas  

desempenharem na sociedade, como apontado por Selbach (2010). 

Ainda assim, os alunos muitas vezes questionam o professor de Matemática 

“para que usarei isso na minha vida?” ou ainda “para que se usa isso?”, e responder 

a estas, e outras perguntas de mesma categoria não é tarefa fácil, principalmente nos 

dias de hoje.  

Mesmo diante das diversas justificativas anteriores para o ensino da 

Matemática, não basta de fato para alunos ouvir do professor que é para o seu 

desenvolvimento de competências e habilidades, ou ainda para aprimorar o raciocínio 

lógico, como afirmado por Ricieri (2022). 

Então, nesse momento, o professor busca explicar que a Matemática é aplicada 

em diversas áreas do mercado de trabalho, na esperança de mostrar aos alunos a 

utilidade prática desse conhecimento, porém, que diferentemente do médico, do 

https://www.redalyc.org/journal/6001/600166634003/html/#redalyc_600166634003_ref23
https://www.redalyc.org/journal/6001/600166634003/html/#redalyc_600166634003_ref23
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dentista, do advogado, do artista, do jornalista, entre outras profissões, a profissão 

daquele que atua com Matemática não é um trabalho visível e nem valorizado pelas 

pessoas de modo geral, a menos que a área de atuação seja nas diversas 

Engenharias. 

Diante dessa problemática é importante o professor de Matemática deixar claro 

que, com o conhecimento matemático, o trabalho de ensiná-la é uma opção, entre 

outras possíveis, como por exemplo a própria área das Engenharias, sabendo 

também que, de acordo com a jornalista e redatora Carolina Meyer (2011), em matéria 

publicada na Revista Exame, ao consultar matemáticos que atuam no ramo dos 

negócios, como o professor Me. Aguinaldo Prandini Ricieri (ITA), o professor Dr. Hugo 

Yoshizaki da Universidade de São Paulo (USP) e o professor Dr. Dimitris Bertsimas 

do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), afirma: 

 

A MATEMATICA VEM SENDO utilizada com sucesso no mundo dos 
negócios há muito tempo. Países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos, 
Inglaterra e Japão, têm empregado a técnica da ‘pesquisa operacional’ desde 
a Segunda Guerra Mundial, quando se viram obrigados a aumentar a 
produtividade de suas indústrias logo após o conflito. Com o passar dos anos, 
o método foi permanentemente depurado e a Matemática empregada tornou-
se cada vez mais sofisticada. O recente avanço tecnológico permitiu a criação 
de computadores mais potentes, capazes de lidar com um universo maior de 
informações. Não por acaso, os profissionais de Matemática estão entre os 
mais procurados dos Estados Unidos, tendência que deve se repetir nos 
próximos anos. (MEYER, 2011, p. 2) 

  

No período pré-pandemia de COVID-19, já era possível observar essa 

tendência e demanda no mercado de trabalho, porém no período pós-pandemia de 

COVID-19, vemos que isso já é uma realidade (que foi inclusive acelerada), diante da 

revolução tecnológica que estamos vivendo, também conhecida por 4ª Era da 

Revolução Industrial ou ainda por Indústria 4.02, momento este onde a Matemática 

vem sendo amplamente utilizada e aplicada pelos profissionais como explica Cherri 

(2018): 

 

2 É um movimento de transformação que está revolucionando a forma como as empresas 

fabricam e distribuem produtos, por meio da integração de tecnologias potencializadoras e 

capacitadoras, como por exemplo IoT, cloud computing, análise de dados, inteligência 

artificial e machine learning, que elevam o patamar produtivo das empresas. 
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This is the industry math 4.0, which transforms data into decision making that 
returns the highest profit and efficiency. To make these ideas practical, you 
need mastery of strategies such as mining and data analysis, mathematical 
programming, research, artificial intelligence, machine learning, among 
others. (CHERRI, 2018, p. 3) 

 

Meyer (2011) ainda complementa sobre a importância do uso da Matemática, 

tendo em vista a crescente necessidade das empresas por esses profissionais:  

 

Corporações como Procter&Gamble, IBM, Philips, Bombardier, FedEx e Wal-
Mart têm confiado em equações Matemáticas para melhorar suas linhas de 
produção, logística e até auxiliar no desenvolvimento de novos produtos. “O 
matemático tornou-se parte fundamental das equipes de pesquisa e 
desenvolvimento das empresas.”, afirmou a EXAME Dimitris Bertsimas, 
professor de pesquisa operacional do Massachusetts Institute of Tecnology 
(MIT). (MEYER, 2011, p. 3) 

 

Com relação à importância e à aplicabilidade da Matemática, Ricieri (2022) 

afirma de forma ainda mais enfática:  

 

Associar matrizes com a minimização de retalhos no corte de tecidos ou 
relacionar a sequência de Fibonacci com a maximização no número de caixas 
paletizadas; seguidos das aplicações dos polinômios coloridos no plantio das 
lavouras, é entender que é chegada a hora de aplicarmos conhecimento à 
vida. A geometria do corte transversal de uma carambola ou de um mamão 
teriam algo a ver com a forma da estrela-do-mar? Entender o porquê do 
formato do ovo, da carapaça da tartaruga ou da casa do João-de-barro 
permite projetar com inteligência, por exemplo, iogurtes, capacetes, 
bombons, recipientes tipo spray e garrafas de vinho. As perguntas feitas para 
se compreender a mecânica do mundo são reveladas nas leis da natureza e 
podem ser transformadas em aplicações úteis. Não seria interessante que a 
Matemática servisse ao projeto de camisas, sapatos, jóias, ração de custo 
mínimo, absorventes eficientes, remédios, aerodinâmica de carros? E mais, 
que se debruçasse sobre o problema do trânsito nas grandes cidades, na 
economia de matéria prima, na preservação (eficiente) do nosso meio 
ambiente? Todos esses são elementos que, para serem finalizados com 
inteligência, carecem de funções, limites, logaritmos, derivadas, integrais, 
matrizes, vetores, trigonometria, desvio padrão...” (RICIERI, 2022) 

 

É importante que os alunos tenham o conhecimento sobre esses 

desdobramentos, mas antes disso, é importante que o próprio professor tenha esse 

conhecimento, o que irá depender do seu interesse e formação continuada, que 

abordaremos ao longo deste trabalho, porém lembrando que estas não são as únicas 

variáveis no processo, sendo necessário levar em consideração também, por 
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exemplo, as condições de trabalho, do salário e da qualidade da própria formação 

inicial.  

Os alunos poderiam ter a aproximação da aplicação da Matemática por meio 

de experimentos práticos, pois ainda de acordo com Ricieri (2022), parte desse 

problema poderia ser resolvido dessa forma: 

 

[...] Muitas vezes julgamos equivocadamente um aluno que demonstra certo 
embaraço algébrico, e com as notas que lhe atribuímos o induzimos às 
carreiras de humanas ou biomédicas; entretanto, percebe-se nesse aluno, 
após ter lidado com os experimentos do Museu, a sua capacidade de 
manipular elementos matemáticos, já que ele passa a entender, na prática, 
sem a álgebra, que o formato do ovo (catenária) ou da casa do joão-de-barro, 
uma vez decodificado (matematizada), permite o projeto inteligente de túneis, 
bombons, garrafas de pressão, capacetes, viadutos e recipientes tipo spray. 
É certo que, na motivação do aluno para a Matemática, dezenas de livros, 
conteúdos de sites e apostilas somados não produzem o efeito de um único 
experimento. (RICIERI, 2022) 

 

Um ponto que também é relevante para o Ensino da Matemática é o real  

significado das palavras que utilizamos ao falar de Matemática, que são resultados de 

aportuguesamentos históricos e não de traduções, os quais, de acordo com Ricieri  

(2022), fazem muita diferença: 

 

[...] Decifrar os documentos antigos, preservados nos museus, em 
substituição ao livro moderno, é vantajoso, pois nos livra de inúmeros 
equívocos, como é o caso da operação de radiciação (√9 = 3). Ninguém 
pensa, um segundo que seja, no significado de três ser a raiz quadrada de 
nove. Em português, literalmente, raiz quadrada dá a entender uma árvore 
que tem sua raiz em formato de quadrado. Pesquisando os originais em latim 
do século XV, encontramos a resposta para esse despropósito: radix 
quadratum 9 aequalis 3. Isto é, o lado (radix) do quadrado (quadratum) de 
área 9 é igual (aequalis) a 3. Entende-se melhor radix como lado. (RICIERI, 
2022) 

 

Ao falar da etimologia das palavras no Ensino da Matemática, outro ponto que 

pode ser significante, e utilizando também de forma estratégica, é conectando-o ao 

momento histórico em que foram concebidos, pois, ainda de acordo com Ricieri 

(2022), se uma pessoa tem contato com essa história: 

 

[...] pode associar os experimentos aos autores de suas teorias, observando 
a coleção de pinturas e de azulejos do Museu que contam também a história 
Matemática das civilizações Asteca, Maia, Egípcia, Babilônica, Chinesa... 
Todas essas possibilidades é por certo uma forma de despertar no visitante 
do Museu os mais relevantes conceitos matemáticos. (RICIERI, 2022) 
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Podemos observar que o termo “experimentos” aparecem repetidas vezes, e 

podemos pensar na proposta do experimento, como sendo físico, ou seja, utilizando 

objetos manipuláveis, ou também tecnológicos, utilizando ferramentas específicas da 

área da Matemática, como uma calculadora, softwares Microsoft Excel, GeoGebra, R 

& RStudio, plataforma PhET, entre outros, que abordaremos com mais profundidade 

ao longo do trabalho, tendo em vista que essa será a nossa abordagem e proposta 

para melhorar o Ensino da Matemática.  

Assim, cabe ao professor de Matemática buscar formas de desmistificá-la, são 

muitos os caminhos que podem levar ao sucesso no Ensino da Matemática no Brasil. 

Para explicar um pouco sobre esse desafio, falaremos a seguir sobre alguns 

tópicos importantes para atingir essa meta.   

 

3.1.1 A Matemática na BNCC e no Novo Ensino Médio 

 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular), homologada em 20 de dezembro 

de 2017, busca ressignificar a Matemática da Educação Básica e ampliá-la enquanto 

área, titulada Matemática e suas Tecnologias, de modo que, na etapa do Ensino 

Médio, após o aluno ter construído o seu conhecimento durante o Ensino 

Fundamental, de acordo com a BNCC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – BNCC): 

 

[...] Em continuidade a essas aprendizagens, no Ensino Médio o foco é a 
construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade, 
conforme anteriormente anunciado. Nesse contexto, quando a realidade é a 
referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes 
do Ensino Médio, envolvidos, em diferentes graus dados por suas condições 
socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado 
de trabalho, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BNCC, 2018, p. 518) 

 

E isso vai ao encontro da proposta do Novo Ensino Médio, que foi 

implementado formalmente e de modo obrigatório no início de 2022, buscando, em 

parceria com a BNCC, focar no desenvolvimento integral do aluno, e para isso, o 

mesmo é dividido em duas partes, totalizando 3.000h distribuídas ao longo dos três 

anos, sendo:  

1. Formação Geral Básica: tendo 1.800h e contemplando as quatro áreas de 

conhecimentos: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 
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Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas.    

2. Itinerários Formativos: tendo 1.200h e deixando livre para as instituições de 

ensino decidirem quais serão os itinerários que os estudantes poderão 

cursar.   

Lembrando que a palavra chave da BNCC para o Novo Ensino Médio é 

flexibilidade, trazendo autonomia, tanto para o professor quanto para o aluno. Nesse 

sentido, o papel do professor é o de olhar para as competências da área e as 

habilidades específicas para alcançar as competências, e pensar em formas de 

concretizá-las, integrado das tecnologias, visto que na sociedade atual, com um 

celular é possível acessar qualquer informação que se busque na internet, podendo 

auxiliar o aluno também, durante a sua prática pedagógica, a aprender a aprender, a 

ter convivência democrática, a refletir sobre determinado processo, tendo os 

conteúdos como base. 

Antes de continuarmos com os próximos desdobramentos, é importante 

destacar que a BNCC, assim como o Novo Ensino Médio, apresentam algumas 

inconsistências e pontos que não estão sendo bem recebidos por grande parte da 

comunidade acadêmica, contudo, é um documento e um plano de ensino nacional, 

com obrigatoriedade de ser seguido, nesse sentido buscaremos explorar as 

possibilidades possíveis dentro da proposta da BNCC e do Novo Ensino Médio.     

A proposta da BNCC, que traz a flexibilização do ensino, adequa uma oferta 

mais ampla, do ponto de vista da estratégia pedagógica, e fornece a possibilidade aos 

estudantes de formarem as suas próprias trajetórias acadêmicas e profissionais em 

função de suas preferências, gostos e inteligências, dando conta também do 

denominador comum, que é o conhecimento sólido que está na base.   

Desse modo, os conteúdos que serão passados devem ser simultaneamente 

associados a reflexões mais integradas e interdisciplinares, favorecendo a capacidade 

de resolver problemas e entender os desafios, tornando a aula mais uma mentoria / 

tutoria, do que uma transmissão de conhecimento unidimensional, disciplinar e 

enciclopédica em que o professor detém o conhecimento e o aluno nada sabe em 

uma versão piorada dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).    

O objetivo da Matemática, nesse cenário, é o de trazer os conteúdos de forma 

mais concreta e menos abstrata para os educandos, de modo que o conhecimento 
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faça sentido em suas vidas e tenham, por consequência, mais interesse por ela, ou 

seja, é momento para mudança na estratégia de ensino da Matemática, como Ricieri 

(2022): 

 

[...] Tempo houve na Matemática em que seu ensino dispensava a 
equipolência entre seus textos e o cotidiano do aprendiz, resultando, quase 
sempre, em um fracasso educacional resumido em alunos desmotivados e 
professores frustrados. Esse tipo de ensino, alicerçado em currículos 
retrógrados impostos por burocratas, engessou a criatividade do professor e 
arruinou as Exatas. (RICIERI, 2022) 

   

Como forma de potencializar, inovar e fornecer uma experiência melhor, tanto 

ao aluno como ao professor, sobre o Ensino de Matemática, o uso de tecnologias 

pode ser uma solução de estratégia, as quais abordaremos no próximo tópico.    

 

3.2 Tecnologias no Ensino da Matemática 

 

Existem diversas propostas que utilizam estratégias diferenciadas que podem 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem e, neste tópico escreveremos 

sobre uma delas, que é a proposta do uso de tecnologias no Ensino da Matemática, 

considerando metodologias ativas3.  

Vale ressaltar, que para utilizar as tecnologias como metodologias ativas, o 

professor deve ter a sua formação inicial e/ou continuada alinhada com esta proposta, 

pois, como afirma Oliveira, Oliveira e Santos (2021): 

 

[...] os professores devem ser bem formados para o trabalho com as MA e 
este fato implica em uma formação inicial e continuada que visa ao 
aprimoramento de tendências que estejam relacionadas não somente com o 
uso das tecnologias em si, mas necessitam refinar seu conhecimento de 
modo contínuo e eficaz. (OLIVEIRA, OLIVEIRA e SANTOS, 2021, p. 44) 

 

 

3 A ideia central das Metodologias Ativas é romper o modelo tradicional que utiliza 

“metodologias passivas”, tirando o professor do papel de protagonista e detentor de todo o 

conhecimento e colocando o aluno em ação – protagonista e responsável pela sua 

aprendizagem. O professor passa a ser mediador do processo (BACICH, MORAN, 2018). 
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Existe uma tendência de que as tecnologias vieram para ficar, e uni-las à 

Educação pode ser uma ferramenta muito valiosa para melhorar o processo de ensino 

e aprendizagem,  quando utilizada de forma estratégica, assim, de acordo com 

Almeida (2022): 

 

Assim como ocorre com a Educação, a tecnologia é vista como aliada para 
contribuir de modo rápido e preciso com a solução dos problemas que 
assolam a humanidade, melhorando a sua qualidade de vida. (ALMEIDA et 
al, 2022, p. 3) 

 

E isso retoma a importância do papel do professor neste processo, pois, para 

Faria, Romanello e Domingues (2018):  

 

O professor precisa buscar meios para aproximar a realidade vivenciada 
pelos alunos com o uso da tecnologia com a intenção de aproximar essas 
vivências com o ambiente da sala de aula procurando produzir conhecimento 
e formar indivíduos críticos e criativos. (FARIA, ROMANELLO e 
DOMINGUES, 2018, p. 118). 

 

As competências e habilidades a serem desenvolvidas com o uso de  

tecnologias são listados, de acordo com a BNCC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 

BNCC, 2018, p. 473-474):  

• Buscar dados e informações de forma crítica nas diferentes mídias, inclusive 

as sociais, analisando as vantagens do uso e da evolução da tecnologia na 

sociedade atual, como também seus riscos potenciais; 

• Apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos letramentos e dos 

multiletramentos para explorar e produzir conteúdos em diversas mídias, 

ampliando as possibilidades de acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao 

trabalho; 

• Usar diversas ferramentas de software e de aplicativos para compreender e 

produzir conteúdos em diversas mídias, simular fenômenos e processos das 

diferentes áreas do conhecimento, e elaborar e explorar diversos registros de 

representação matemática; 

• Utilizar, propor e/ou implementar soluções (processos e produtos) envolvendo 

diferentes tecnologias para identificar, analisar, modelar e solucionar 
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problemas complexos em diversas áreas da vida cotidiana, explorando de 

forma efetiva o raciocínio lógico, o pensamento computacional, o espírito de 

investigação e a criatividade. 

     O documento ainda destaca três dimensões sobre tecnologias digitais e da 

computação, que antecedem as competências e habilidades listadas anteriormente, 

de modo que, de acordo com a BNCC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BNCC, 2018, 

p. 474):  

• Pensamento Computacional: envolve as capacidades de compreender, 

analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas 

soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de 

algoritmos; 

• Mundo Digital: envolve as aprendizagens relativas às formas de processar, 

transmitir e distribuir a informação de maneira segura e confiável em 

diferentes artefatos digitais – tanto físicos (computadores, 

celulares, tablets etc.) como virtuais (internet, redes sociais e nuvens de 

dados, entre outros) –, compreendendo a importância contemporânea de 

codificar, armazenar e proteger a informação; 

• Cultura Digital: envolve aprendizagens voltadas a uma participação mais 

consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, o que supõe a 

compreensão dos impactos da revolução digital e dos avanços do mundo 

digital na sociedade contemporânea, a construção de uma atitude crítica, 

ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e 

digitais, aos usos possíveis das diferentes tecnologias e aos conteúdos por 

elas veiculados, e, também, à fluência no uso da tecnologia digital para 

expressão de soluções e manifestações culturais de forma contextualizada e 

crítica. 

Contudo, apesar do documento listar os objetivos, não é explicado de forma 

clara como atingi-los, como afirma Almeida (2022): 

 

Importante enfatizar que tais objetivos são colocados no texto, mas, após 
leitura, se percebe não se estabelecerem conexões com as dimensões 
anteriormente apresentadas, dificultando a interpretação por parte dos 
professores em suas práticas. (ALMEIDA et al, 2022, p. 6) 
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Entendemos que o poder público e as escolas são responsáveis por oferecer 

formação continuada para os professores. Também acreditamos que o professor é 

co-responsável pela sua formação, dentro da sua realidade, devendo buscar 

estratégias para atingir os objetivos anteriores, conversando com colegas ou com a 

coordenação pedagógica, por exemplo, tendo em vista que este assunto é 

constantemente levantado pelos docentes.   

É importante destacar que, para que o uso de tecnologias na Educação seja 

eficaz, diferentes variáveis devem ser atendidas como pré-requisitos, dentre elas, 

duas são destacadas, como segue de acordo com Almeida (2022): 

 

[...] dois aspectos muito abordados nas teses e nas dissertações analisadas 
disseram respeito à falta de infraestrutura tecnológica das escolas para 
realizar ações embarcadas com tecnologia e à necessidade de formação 
docente para essa empreitada. (ALMEIDA et al, 2022, p. 12) 

 

Para os exemplos de recursos tecnológicos que descreveremos mais adiante 

neste trabalho, como possibilidades para serem trabalhadas nas escolas em aulas de 

Matemática, partiremos do pressuposto de que as condições necessárias para seu 

uso são atendidas, como a infraestrutura da instituição e formação docente.  

Trazendo os conhecimentos anteriores, especificamente para o Ensino da 

Matemática, e utilizando as tecnologias como experimentos, podemos ter 

consequências benéficas para a área, como afirma Ricieri (2022):  

 

“Trabalhar na sala de aula com os elementos simbólicos de uma teoria, esses 
mesmos que antecipam resultados que serão verificados com os 
experimentos, é por certo compreender o poder da formulação iconográfica, 
inerente no desenvolvimento das Exatas. Teoria e prática não devem ser 
separadas em nenhum tipo de ensino, sobretudo no ensino da Matemática.” 
(RICIERI, 2022) 

 

Dentre todas as formas de inovar, e até mesmo fazer com que os alunos 

explorem e investiguem a Matemática por meio de simulações, antes ou após a base 

teórica, é o uso de tecnologias como simuladores, softwares e calculadoras, os quais 

falaremos de alguns mais adiante, como forma de Metodologia Ativa dentro da sala 

de aula presencial ou não (pensando na modalidade remota e semi-presencial).  
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O professor de Matemática não deve abrir mão dos recursos tecnológicos 

disponíveis (que só foram possíveis graças ao desenvolvimento da própria 

Matemática), para as suas aulas, colocando assim o aluno para pensar a partir das 

ferramentas que possui, fazendo com que ele coloque o pensamento em ação para 

resolver problemas conhecidos e desconhecidos com base em sua bagagem 

acadêmica (estruturação do pensamento), e até mesmo fazendo uso da criatividade, 

tornando o aluno empoderado para atingir os objetivos, além de melhorar a sua 

autoestima, quando ele percebe que é capaz, tendo em vista que por traz de todo 

recurso tecnológico existe uma mente humana que tornou aquilo possível.       

O uso de tecnologias no Ensino da Matemática está alinhado com a proposta 

da BNCC, que inclui a Matemática na área "Matemática e suas Tecnologias". Além 

disso, a BNCC ressalta em seu documento a importância do uso de tecnologias como 

ferramentas para o ensino e aprendizagem da Matemática: 

 

[...] a BNCC propõe que os estudantes utilizem tecnologias, como 
calculadoras e planilhas eletrônicas, desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Tal valorização possibilita que, ao chegarem aos anos finais, 
eles possam ser estimulados a desenvolver o pensamento computacional, 
por meio da interpretação e da elaboração de fluxogramas e algoritmos. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BNCC, 2018, p. 518) 

   

Nesta passagem fica clara a proposta de que se faz necessário que o professor 

utilize tecnologias no ensino da Matemática, até porque, os jovens que ensinamos 

hoje, e que serão os profissionais do amanhã, precisarão saber utilizar uma 

calculadora, ou uma planilha eletrônica no ambiente de trabalho, é necessário 

desenvolver o pensamento computacional. 

É importante destacar também, que a Computação / Informática, é resultado 

do avanço da Matemática, considerada por muitos a Matemática Moderna, logo, não 

é fugir da área ao utilizar as tecnologias para o ensino da Matemática, em forma de 

atividades continuas.  

Antes de tudo é importante salientar que as tecnologias são apenas 

mediadoras do processo de ensino e aprendizagem, precisando do acompanhamento 

do professor, como destaca Cardoso (2021): 

 

A função dos softwares não se resume na substituição do professor, mas no 
auxílio uma atividade conjunta que propicia os alunos interagir com as 
tecnologias do mundo globalizado. (CARDOSO, 2021, p. 179) 
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 Como complemento à aderência do uso de tecnologias durante as aulas (ou 

após, como atividades assíncronas, por exemplo), é necessário que o professor efetue 

um bom planejamento para as mesmas, criando estratégias oportunas, pois para 

Motta (2008): 

 

[...] O uso das novas tecnologias no ensino da Matemática exigirá dos 
professores a releitura crítica de suas práticas. Sem essa releitura, o uso das 
novas tecnologias terá consequências mais devastadoras do que 
construtivas. (MOTTA, 2008, p. 3)  

 

Com isso, percebemos que ao optar por esta trilha, o professor de Matemática 

deverá utilizar os recursos tecnológicos de forma inteligente durante as aulas, de 

modo a não banalizar a área, ou seja, não utilizar as tecnologias apenas por utilizar, 

mas com propósito e intencionalidade pedagógica.   

As tecnologias no ensino da Matemática criam cenários oportunos para a 

aprendizagem. A seguir discorreremos sobre algumas tecnologias (dentre as diversas 

outras que existem), que podem ser utilizadas durante as aulas de Matemática para o 

Ensino Médio, embora não sejam específicas para este nível de ensino, podendo ser 

utilizadas do Ensino Fundamental ao Superior, logicamente abordando, dentro dessas 

ferramentas, conteúdos próprios para cada etapa. 

 

3.2.1 Calculadora 

 

Criada em 1642, e no decorrer do tempo, sofrendo diversas modificações e 

melhorias, a calculadora é atualmente um elemento extremamente útil e presente no 

dia a dia das pessoas do mundo todo, seja para conferirem as contas domésticas, ou 

fazerem cálculos rápidos em mercados e shoppings, ou ainda para contabilizarem 

objetos, visto que ela está inserida na nossa sociedade e seu uso pode ser explorado 

em sala de aula. 

O uso da calculadora é um tema que divide muitas opiniões, algumas 

contrárias, afirmando que o seu uso dificulta o desenvolvimento do cálculo mental nos 

educandos, ou ainda por alegação de que no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e em concursos não é permitido o seu uso, entre outras razões.  
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Outras são favoráveis, por permitir que os alunos explorem e investiguem mais 

alguns conteúdos da Matemática.  

É importante afirmar que, diferentemente do que o senso comum acredita, a 

calculadora não se destina apenas para aqueles que não sabem ou que não 

conseguem efetuar as operações de cabeça ou manualmente. O seu uso vai muito 

além dessas questões, e aqui abordaremos o uso pedagógico e planejado pelo 

professor.  

Existem vários tipos de calculadoras disponíveis (Básica, Científica, Financeira, 

Gráfica, entre outras), que dependem da finalidade que se destinam, com marcas e 

preços também diversificados. 

 Na etapa do Ensino Médio, seria interessante se os estudantes aprendessem 

a utilizar a calculadora científica, obviamente não em sua totalidade, mas com as 

funções que podem ser utilizadas para conteúdos do Ensino Médio. A imagem a seguir 

mostra um modelo de calculadora científica:  

 

 

Fonte:https://blog.contabilista.com.br/qual-a-diferenca-entre-calculadora-cientifica-e- 

          financeira.html , acesso em 02/02/2022 

             Figura 1: Calculadora Científica 

 

Existem vários modelos de calculadora científica, a da imagem anterior serve 

apenas como referência, e se trata da HP 10s+, que, apenas a título de curiosidade, 

de acordo com a própria fabricante, a empresa HP (2022): 
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[...] Ideal para alunos de Matemática e ciências: Resolva problemas 
matemáticos e científicos de forma rápida e fácil com as 240 funções 
integradas. (HP, 2022). 

 

A calculadora científica apresenta diversas funções que vão além das 

operações fundamentais básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão), e 

possibilitam que o professor proponha atividades em que os alunos do Ensino Médio 

possam explorá-la ao máximo possível, utilizando funções como: raiz quadrada, raiz 

cúbica, logaritmo genérico, decimal e neperiano, exponencial, funções 

trigonométricas, fatorial e muito mais.  

Na ausência do aparelho calculadora, ainda é possível utilizar a calculadora do 

próprio aparelho móvel, como celulares por exemplo: 

 

 

Fonte: https://www.baixaki.com.br/android/download/calculadora.htm , acesso em 02/02/2022 

             Figura 2: Calculadora Científica do Celular 

 

Muitos não sabem, mas as calculadoras dos nossos celulares possuem o painel 

científico, como mostrado em parte na imagem acima, e que pode ser acessado com 

muita facilidade pelo usuário. 

Vale destacar que também existe a possibilidade de utilizar o próprio aplicativo 

da calculadora do computador, tendo em vista que o mesmo já vem instalado nas 

máquinas e permite o acesso do usuário ao painel científico como podemos ver na 

imagem abaixo: 
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Fonte: https://tecnoblog.net/noticias/2019/03/06/microsoft-calculadora-windows-open-source/ ,   

           acesso em 02/02/2022 

             Figura 3: Calculadora Científica do Computador 

 

São infinitas as possibilidades e os desdobramentos que este recurso 

possibilita, além do cálculo mental, tais como a estratégia na resolução de problemas 

e a possibilidade de discussões sobre as respostas dos problemas, uma vez que o 

foco do professor de Matemática não pode ser exclusivamente a realização das contas 

ou apenas dos resultados, mas a interpretação dos textos e dos problemas, que 

também fazem parte do desenvolvimento do aluno.    

Além disso, podemos citar também a própria visão que os alunos têm dos 

cálculos que aparecem nos problemas, pois, quando o uso da calculadora não é 

permitido, os problemas convergem para operações, esteticamente, mais bonitas, 

com resultados exatos e precisos, como por exemplo:  

 

                                                   3² + 1³ =              

 

Um estudante quando vê este problema, o resolve, pois está dentro do 

esperado, porém se o problema aparece na forma: 

 

                                     3,21547² + 1,325654³ =  

 

A chance do aluno travar, sentir receios e ter dúvidas para resolver este 

problema, é muito alta, mesmo com o uso da calculadora, uma vez que ele está sendo 
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treinado desde os anos inicias a resolver problemas matemáticos que são 

esteticamente bonitos, pensados para serem feitos sem o uso da calculadora e com 

resultados exatos, logo, o aluno se vê fora da sua zona de conforto e precisa pensar 

para resolver.  

Outro exemplo que podemos citar é na resolução das Equações Quadráticas, 

em que normalmente o discriminante delta resulta em um quadrado perfeito, como 9, 

16, 25 e 64. Porém, se ao fazer o cálculo, o aluno chegar em 15 ou até mesmo 2,36 

o mesmo pensará que errou o cálculo e irá refazê-lo, pois não faz parte do esperado. 

E ainda assim, quando refaz o cálculo e chega no mesmo valor, deduz que o problema 

está errado ou que não tem solução, quando na verdade o problema possui solução, 

o aluno que não foi ensinado e entender os desdobramentos possíveis. 

Com isso percebemos que a ausência de calculadoras automaticamente 

restringe os problemas que serão abordados pelo professor. Porém, o seu uso 

permitirá investigações por parte dos estudantes, principalmente para que eles 

percebam que as regras que eles aprendem sobre como efetuar as operações 

matemáticas não se aplicam apenas para os Números Inteiros, mas para todo o 

conjunto dos Números Reais. 

Com isso podemos finalizar este tópico com o alerta para não tornarmos a 

Matemática uma terra da fantasia, onde todos os resultados são números 

esteticamente bonitos, fazendo com que os alunos pensem que são os únicos 

resultados possíveis, visto que na vida, poucos são os casos que se assemelham com 

essas situações perfeitas.  

 

3.2.2 Microsoft Excel 

 

Imaginar um mundo hoje sem a utilização das planilhas eletrônicas é imaginar 

um mundo ainda na Idade Média, visto que sua utilização é vasta, e vai desde o uso 

doméstico até o uso nas grandes empresas, e faz parte da vida pessoal, acadêmica 

e profissional de milhões de pessoas ao redor do mundo. 

Nesse sentido, a planilha eletrônica pode ser uma ótima ferramenta para se 

trabalharem conteúdos como: Funções (de diversas naturezas), Gráficos, Matemática 

Financeira, Estatística, e muito mais, além da integração com a disciplina de 

Informática (quando oferecida pela instituição). 
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Existem diversos programas disponíveis para a utilização das planilhas 

eletrônicas, aqui falaremos do Excel (programa da Microsoft), que atualmente é o mais 

utilizado e conhecido no mundo. 

Criado em 1985, o Excel faz parte do Pacote Office da Microsoft (se chama 

pacote pois normalmente existem outros recursos além do Excel, como o Word, Power 

Point, Outlook, One Drive, entre outros),  sendo assim uma de suas aplicações, que é 

voltado para a criação de planilhas eletrônicas, organização e formação de folhas de 

cálculo e fórmulas matemáticas, como descrito pela Microsoft (2022):  

 

O Excel facilita o cálculo de números. No Excel, você pode simplificar a 
entrada de dados com o AutoPreenchimento. Em seguida, obtenha 
recomendações de gráficos com base nos seus dados e crie-os com um 
clique. Ou identifique facilmente tendências e padrões com barras de dados, 
codificação de cores e ícones. (MICROSOFT, 2022)  

 

Seria um desperdício de oportunidade não nos apropriarmos deste recurso 

para elaborarmos algumas aulas com os alunos de forma prática e dinâmica, 

mostrando o desdobramento de objetos matemáticos, ganhando também tempo no 

processo para explorar diversos recursos da ferramenta.   

Seu visual muda conforme passa por atualizações, mas em geral a aparência 

de sua interface é como na imagem a seguir: 

 

 

Fonte: https://www.sos.com.br/noticias/excel/como-interligar-planilhas-no-excel , acesso em   

           03/02/2022 

             Figura 4: Planilha Eletrônica no Microsoft Excel 
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Este recurso não é gratuito, então as instituições de ensino que desejassem 

utilizá-lo precisariam adquirir a licença no site da Microsoft.  

Familiarizar o aluno com o Excel é prepará-lo para a vida que o aguarda, de 

modo a torná-la mais prática se o aluno souber minimamente como fazer um 

orçamento familiar, programar uma viagem, fazer projeções, organizar seu trabalho, 

entre tantas outras opções, utilizando a Matemática que aprende com o professor, 

unida a este recurso prático e rápido, ganhando tempo e ainda possibilitando o uso 

da criatividade para a sua construção.  

Outro ponto também muito útil a respeito do Excel é que ele possui, entre seus 

diversos menus, um que insere equações e outro que insere símbolos como podemos 

ver na imagem abaixo:  

 

 

Fonte: https://exceleasy.com.br/raiz-quadrada-no-excel/, acesso em 04/04/2022 

Figura 5: Menus de Equação e Símbolo da Planilha Eletrônica no Microsoft Excel 

 

Isso facilita, principalmente, o trabalho do professor de Matemática ao montar 

aulas que sejam digitalizadas, pois no menu Símbolo, existem caracteres de diversas 

naturezas que não estão no teclado convencional dos computadores e notebooks, 

como podemos ver na imagem abaixo:  
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Fonte: https://exceleasy.com.br/raiz-quadrada-no-excel/, acesso em 04/04/2022 

             Figura 6: Menu Símbolo da Planilha Eletrônica no Microsoft Excel 

 

A lista de opções de inserção de símbolos é extensa e muito variada (tendo 

símbolos e operadores matemáticos, alfabeto grego, entre outros), certamente poderá 

ajudar o professor de Matemática em seu trabalho de forma rápida e prática, além de 

não excluir também a possibilidade de ensinar o aluno a escrever matemática 

computacionalmente para a entrega de atividades mais sofisticadas. 

 

3.2.3 Microsoft Equation 

 

Por mencionarmos em escrita matemática, temos o Microsoft Equation que é 

um recurso que faz parte do Microsoft Word que, como visto anteriormente, compõe 

parte do Pacote Office da Microsoft. 

O Microsoft Word é, essencialmente, um programa para a escrita e edição de 

textos, sendo possível trabalhar em outras frentes com ele, entre elas, uma pouco 

conhecida, a parte da escrita matemática para a montagem e edição de equações e 

resoluções de problemas; este recurso do Microsoft Word se chama Microsoft 

Equation, disponível na forma de menu, como podemos observar na imagem abaixo: 
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Fonte: http://www.teclati.com/2012/07/equacao-word.html, acesso em 04/04/2022 

             Figura 7: Menu Símbolos do Microsoft Word 

 

Apesar do menu ser parecido com o do Microsoft Excel, o Microsoft Equation 

possui funcionalidades diferentes.  

Ao clicar no botão Símbolos, aparecerá um painel com diversas opções de 

edição e criação de equações, como é possível observar na imagem abaixo:  

 

 

Fonte: http://www.teclati.com/2012/07/equacao-word.html, acesso em 04/04/2022 

             Figura 8: Painel do Menu Símbolos do Microsoft Word 

 

Este recurso proporciona de forma rápida e intuitiva que o usuário escreva 

matematicamente de forma rápida e bonita dentro do programa, com a grande 
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variedade de caracteres especiais que o mesmo possui (tendo símbolos e operadores 

matemáticos, alfabeto grego, entre outros). 

Este usuário pode ser tanto o professor, para a elaboração/criação de aulas e 

materiais, como do aluno, para a realização de alguma atividade ou trabalho do 

professor.  

Por fazer parte do Pacote Office da Microsoft, também não é um recurso 

gratuito, sendo necessário que as instituições de ensino obtenham a licença no site 

da Microsoft. 

Vale destacar que este recurso também está disponível no Microsoft Power 

Point.   

 

3.2.4 Software GeoGebra 

 

Em Ensino da Matemática por tecnologias, quando falamos em Geometria, um 

dos principais softwares gratuitos que são utilizados é o GeoGebra, apesar dele não 

ser exclusivo para o desenvolvimento de conteúdos da Geometria, como podemos 

observar na definição do próprio GeoGebra (2022): 

 

O GeoGebra é um software de Matemática dinâmica para todos os níveis de 
ensino que reúne Geometria, Álgebra, Planilha de Cálculo, Gráficos, 
Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos em um único pacote fácil de 
se usar. O GeoGebra possui uma comunidade de milhões de usuários em 
praticamente todos os países. O GeoGebra se tornou um líder na área de 
softwares de Matemática dinâmica, apoiando o ensino e a aprendizagem em 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. (GEOGEBRA, 2022) 

 

Criado em 2001, e combinando todos esses temas da Matemática, este 

software dinâmico que se adapta de forma automática às mudanças realizadas em 

qualquer construção inicial dentro do software, possibilitando, além do 

desenvolvimento de competências digitais, o entendimento a respeito do que 

acontece com determinados objetos matemáticos quando alteramos alguns 

parâmetros. 

Na imagem abaixo é possível ver a interface do GeoGebra:  
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Fonte: https://www.dicasdecalculo.com.br/funcoes-geogebra/ , acesso em 03/02/2022 

             Figura 9: Software GeoGebra 

 

A sua fama e uso popularizado por conta da Geometria ocorre devido ao feito 

de ele possibilitar que o professor ganhe tempo nas aulas, não tendo que desenhar e 

redesenhar diversas vezes as figuras geométricas ao mudar parâmetros, e ainda 

ganha na qualidade e precisão das figuras que estão sendo estudadas.  

Portanto o GeoGebra facilita a conexão do conhecimento com o aprendizado 

do aluno, ampliando a sua visão espacial e geométrica.  

 

3.2.5 Software R & RStudio 

 

Se o objetivo é ensinar Estatística com outro olhar, além dos cálculos e da 

planilha eletrônica, este software gratuito é uma grande oportunidade de fazê-lo. 

Criado em 1993, o R é tanto uma linguagem de programação, como também 

um ambiente de desenvolvimento integrado para, principalmente: cálculos 

estatísticos, visualização de gráficos e manipulação de bancos de dados.  

É utilizado tanto no ambiente acadêmico como corporativo para análise de 

dados, e vem ganhando muito destaque na sociedade, principalmente por conta do 

atual momento em que estamos vivendo, pós pandemia, com a chegada da internet 

5G no Brasil e o que pode vir a ser realidade em breve, como Internet das Coisas, 

Inteligência Artificial, Big Data, Realidade Aumentada, Ciência de Dados, entre outros 
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temas (como já falado anteriormente), que podem ser trabalhados, até um certo nível, 

dentro do ambiente R.  

Apesar do que possa parecer, entre as missões do RStudio também existe a 

proposta de trabalho na Educação, conforme descrito pelo próprio RStudio (2022): 

 

[…] RStudio’s mission is to create free and open-source software for data 
science, scientific research, and technical communication. We do this to 
enhance the production and consumption of knowledge by everyone, 
regardless of economic means, and to facilitate collaboration and reproducible 
research, both of which are critical to the integrity and efficacy of work in 
science, education, government, and industry. (RSTUDIO, 2022) 

  

A linguagem de programação R utiliza algoritmos dentro do software RStudio, 

permitindo, entre outras coisas, a análise exploratória de dados (Estatística 

Descritiva), que é a proposta na etapa do Ensino Médio.  

Sua interface é apresentada na imagem abaixo:  

 

 

Fonte: https://biocorecrg.github.io/CRG_RIntroduction/rstudio-interface.html , acesso em   

           03/02/2022 

             Figura 10: Software R & RStudio 

 

Também é possível utilizar o RStudio como calculadora, por meio de 

operadores matemáticos, e como teste lógico, por meio dos operadores lógicos. 

 Além disso, o professor também pode utilizar o software para trabalhar 

funções, matrizes, logaritmo, raízes, entre outros objetos matemáticos, porém, como 
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dito no início deste tópico, o software é uma ferramenta voltada para cálculos 

estatísticos, visualização de gráficos e manipulação de bancos de dados. 

Quando utilizada por alunos, com conhecimentos prévios de lógica de 

programação, pode favorecer o desenvolvimento do letramento estatístico, 

potencializando a visão do educando sobre a Estatística e seus desdobramentos 

contemporâneos, além do desenvolvimento digital.   

 

3.2.6 Plataforma PhET 

 

O projeto PhET: Simulações Interativas da Universidade de Colorado Boulder, 

criado em 2002, possui diversas simulações gratuitas para as áreas:  

1.  Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

2.  Matemática e suas Tecnologias  

A plataforma possibilita de forma rápida a interação do aluno com diversos 

conteúdos, para diversos níveis de ensino, de forma didática e simples, que é 

proposta do projeto, como pode ser lida na descrição a seguir: 

   

PhET oferece simulações de Matemática e ciências divertidas, interativas, 
grátis, baseadas em pesquisas. Nós testamos e avaliamos extensivamente 
cada simulação para assegurar a eficácia educacional. Estes testes incluem 
entrevistas de estudantes e observação do uso de simulação em salas de 
aula. As simulações são escritas em Java, Flash ou HTML5, e podem ser 
executadas on-line ou copiadas para seu computador. (PHET, 2022)  

 

A vantagem em utilizar a plataforma PhET é que, por não ser um software, não 

há a necessidade de baixar um programa, basta acessar o site, filtrar o tema e/ou o 

nível de ensino, e ver os temas para planejar uma boa aula. A sua interface pode ser 

vista na imagem a seguir: 
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Fonte: https://www.erte.dge.mec.pt/tic/portal-de-simulacoes-interativas-phet , acesso em   

           03/02/2022 

            Figura 11: Plataforma PhET 

 

É possível perceber que a Plataforma PhET é um grande laboratório para 

diversas atividades que tornam a aula mais dinâmica e estimula no aluno e curiosidade 

e envolvimento com o que está sendo ensinado pelo professor.   

 

3.2.7 Aplicativo Photomath 

 

Recurso para os aparelhos móveis, o Photomath é um aplicativo desenvolvido 

pela empresa britânica MicroBlink em 2014, que permite ao usuário colocar problemas 

matemáticos ou fotos de problemas no aplicativo, e o mesmo irá resolvê-los passo a 

passo, mostrando até gráficos quando necessário, contribuindo para a aprendizagem 

da Matemática como descrito pela própria empresa:  

 

Aprende a resolver problemas de matemática, verifica os trabalhos de casa e 
estuda para os próximos testes e exames nacionais com o recurso de 
aprendizagem de matemática mais usado no mundo. (PHOTOMATH, 2022) 

 

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nos aparelhos móveis e o seu 

visual segue conforme a imagem abaixo: 
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Fonte: https://photomath.com/pt/ , acesso em 04/04/2022 

             Figura 12: Aplicativo Photomath 

 

A principal vantagem no uso deste recurso é que, caso o aluno esteja sozinho, 

e sem um professor ou colega para ajudá-lo a resolver determinado problema, é 

possível obter a resolução explicada no passo a passo de modo que o aluno tenha 

acesso e tire suas dúvidas, ou ainda, consiga verificar se acertou ou não determinada 

questão, basta apenas “um clique”, já que é um aplicativo móvel.  

De acordo com Cardoso (2021) os aplicativos móveis:  

 

[...] no contexto da Educação Matemática, os ambientes de aprendizagem 
construídos por aplicativos móveis podem potencializar o aprendizado dos 
conteúdos curriculares e dinamizar o processo de ensino, uma vez que a 
prática seja voltada à experimentação Matemática, com possibilidade de 
surgimento e aperfeiçoamento de novos conceitos e, até mesmo, de novas 
teorias. À medida que os dispositivos se tornam mais potentes e funcionais 
aumenta também o seu potencial de apoiar o aprendizado. (CARDOSO, 
2021, p. 179)  

 

Por fim, podemos dizer também que o aplicativo é de fácil entendimento e 

intuitivo, tornando a experiência do usuário tranquila. 

De certo, existem diversas outras tecnologias que podem ser utilizadas no 

Ensino da Matemática, não faltam opções, e , como falado anteriormente, é um 
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recurso que precisa ser explorado em sala de aula com os alunos, pois, de acordo 

com Amancio e Sanzovo (2020): 

 

A escola, como qualquer outra instituição da sociedade, faz parte desse 
cenário transformado pela interferência das tecnologias. Ao mesmo tempo, 
tem o papel fundamental de gerar impactos na vida dos alunos, em especial 
no que se refere à formação para o uso benéfico dessas mesmas tecnologias. 
Frente a esse cenário, em que o uso das tecnologias em sala de aula torna-
se possível, o ensino de Matemática precisa ser revisto, sendo plausível a 
inserção de ferramentas tecnológicas no aprendizado da disciplina; para tanto 
se faz necessário definir ações e estratégias que explorem as potencialidades 
desses recursos. (AMANCIO e SANZOVO, 2020, p. 3) 

 

Podemos entender por ações e estratégias que utilizem tecnologias como apoio 

ao Ensino da Matemática, como os cuidados para essa prática docente, assunto este 

que discutiremos mais adiante.    

Citar cada uma das tecnologias que pode contribuir para o Ensino da 

Matemática tornaria este trabalho um imenso dicionário tecnológico, e esta não é a 

proposta, tendo em vista que aqui pretendemos destacar algumas das mais utilizadas 

e recomendadas por professores de Matemática, e que podem auxiliar no processo 

de ensino e aprendizagem desta componente curricular, seja para as modalidades de 

ensino remoto, semi-presencial e presencial. 

Ao revisar a literatura com as tecnologias utilizadas para o Ensino da 

Matemática, verificamos que existem pesquisas, de diversos autores, que tratam 

delas individualmente, e, de modo que seja possível orientar o leitor a dar continuidade 

aos seus estudos referente às tecnologias específicas destacadas neste trabalho, 

elaboramos uma tabela com algumas referências norteadoras que podem ser muito 

úteis para aprofundamento.  

A seguir, mostraremos a tabela de Referências de Tecnologias para o Ensino 

da Matemática: 
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

            Tabela: Referências de Tecnologias para o Ensino da Matemática  
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3.2.8 Recomendações para o uso de Tecnologias  

 

As tecnologias apresentadas até aqui, como comentado anteriormente, são 

algumas entre tantas outras opções disponíveis que podem ser utilizadas pelo 

professor de Matemática em laboratório de informática, no caso da modalidade 

presencial, ou a distância com cada aluno utilizando o próprio aparelho da sua casa, 

em uma modalidade remota ou semi-presencial, que abordaremos no próximo 

capítulo. 

Na eventualidade de o professor ter receio, por não saber como utilizá-las, 

existem diversos cursos, tanto gratuitos como pagos, que são oferecidos tanto em 

instituições físicas, como em plataformas digitais, para que esse aprendizado e 

preparo docente ocorram, indo ao encontro da formação continuada do professor, que 

abordaremos mais adiante.  

De acordo com uma pesquisa realizada por Almeida, M. E. B. e Valente, J. A., 

(2016, p. 79 - 81) os elementos fundamentais para o delineamento de uma política 

pública que permita projetar o futuro das TIC na educação pública brasileira são 

listados conforme segue: 

• Tecnologias como direito humano; 

• Descentralização das políticas em sua definição, planejamento e 

implementação; 

• TIC na educação como política de Estado; 

• Sustentabilidade; 

• Modelo Four in Balance que compõe: 

- Visão Compartilhada; 

- Competências, formação e integração currículo e tecnologias; 

- Conteúdos e recursos digitais, curadoria; 

- Infraestrutura, conexão e solução diversificadas; 

- Currículo, avaliação e pesquisa integrados com as TIC. 

 

Vale ressaltar também que, caso seja necessária uma carga horária maior para 

explorar o uso dessas tecnologias, uma iniciativa do professor ou da instituição de 

ensino, poderia ser a criação de um ou mais itinerários formativos (não confundir com 

formação de nível Médio Técnico), como é possibilitado pelo Novo Ensino Médio, que 
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abordem tais ferramentas, como por exemplo: Administração, Informática, Inteligência 

Artificial, Ciência de Dados e Big Data, entre outras possibilidades que possam 

atender, além do desenvolvimento digital e tecnológico do aluno, uma capacitação 

básica para o mercado de trabalho.  

Até esta parte do trabalho, é possível perceber diversos benefícios que o uso 

de tecnologias pode trazer para a Educação, sobretudo no que se refere ao Ensino 

da Matemática. Porém, é importante destacar, também, alguns alertas com o uso de 

recursos tecnológicos.  

O uso não planejado, excessivo, exclusivo e sem intencionalidade pedagógica 

de tecnologias pelo professor, ou seja, o uso da tecnologia pela tecnologia, pode 

acarretar em grandes problemas para a Educação, principalmente para o Ensino da 

Matemática. Nesse sentido, é importante que haja, no mínimo, o bom senso sobre a 

utilização desses recursos para as aulas.  

 É importante que sejam utilizados recursos tecnológicos que de fato irão 

contribuir com a experiência de aprendizagem, e não somente como uma forma de 

atração ou “circo” para fazer os alunos se divertirem ou ainda visando, por parte das 

instituições de ensino, atrair mais matrículas de alunos por meio das divulgações 

institucionais destacando o uso de tecnologias em salas de aula.    

Indo ao encontro deste raciocínio, Amancio e Sanzovo (2020) afirmam:  

 

É importante destacar que existem diversos softwares disponíveis 
gratuitamente na Internet, e o educador precisa verificar seus pontos positivos 
e negativos antes de adotá-los em sala de aula; afinal não devemos utilizar 
um software nas aulas apenas para tornar a aula diferente; é necessário 
pesquisar e analisar quais softwares matemáticos vão ao encontro da 
proposta do uso do computador em sala de aula e que estejam de acordo 
com a proposta pedagógica do professor e da escola. (AMANCIO e 
SANZOVO, 2020, p. 4) 

 

 Outro ponto importante é que apesar das tecnologias fazerem parte da nossa 

sociedade atual, ela não é autoexplicativa e tão pouco detentora de todo o processo 

de ensino e aprendizagem como afirma Ricieri (2022): 

 

O entendimento das ideias matemáticas através da articulação da linguagem 
dos símbolos, usual e indispensável em todo sistema de ensino, ganha, com 
os experimentos, imagens dessas ideias. Embora provar um teorema e 
construir um artefato sejam atividades distintas e independentes, são 
coerentes e complementares do ponto de vista do ensino moderno da 
Matemática que deve ser orientado a jovens acostumados ao aprendizado 
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visual. Prática exercitada diariamente com o atual uso dos celulares. Assim, 
a ausência de imagens no processo de ensino contribui para agravar o 
desinteresse do aluno pela escola. Essas imagens, provenientes de 
experimentos interessantes, construídos com elementos de descarte, 
formadores do indesejável lixo, permitem, quando manuseados, materializar, 
através do toque, do tato, importantes e únicas propriedades matemáticas. 
Daí os resultados pífios dos programas de ensino de Matemática baseados, 
apenas, nas simulações computacionais. Essas virtualidades, que foram 
levadas às salas de aula nos anos 2000 e resultaram em redundante 
fracasso, tiveram seu mérito didático minimizado pela rotina diária desse 
aluno que aprendeu, ao longo desses últimos anos, a buscar toda e qualquer 
informação passando a ponta dos dedos sobre uma tela de computador. É 
óbvio que os experimentos não devem ser vistos como o fim do processo 
ensino-aprendizado, mas como a etapa inicial dessa busca; pois para ensinar 
é preciso conscientemente surpreender o inconsciente do aluno. (RICIERI, 
2022) 

 

Ou seja, as tecnologias são apenas alguns recursos pontuais que podem ser 

utilizados em sala de aula, a proposta não é que sejam utilizadas de forma ininterrupta 

em todas as aulas, muito menos que substituam o papel do professor, muito pelo 

contrário, este é essencial como mediador pois, como visto anteriormente, as 

tecnologias não são autoexplicativas, como também podemos observar de acordo 

com Cardoso (2021):  

 

[...] o mal uso de um aplicativo, pode comprometer o desenvolvimento dos 
alunos. Para que isso não aconteça é necessário que haja interação com o 
professor e a tecnologia. (CARDOSO, 2021, p. 179) 

  

Devemos destacar também o fato de que, durante a aula, quando os alunos 

tiverem acesso aos recursos tecnológicos, muitos já iniciarão o próprio processo de 

exploração dos recursos, podendo ir para ambientes diferentes e até mesmo 

desconfigurá-lo, entre outras possibilidades, fazendo com que não seja possível 

ensinar. 

Nesse sentido, é importante que o professor, além de passar as orientações 

prévias sobre o uso do recurso tecnológico que for utilizar, coloque restrições ou travas 

nos recursos (quando possível), ou que esteja constantemente em movimento e 

observando os alunos para garantir que todos estejam no mesmo local tecnológico.  

 

3.2.9 Ensino Remoto Emergencial e Semi-Presencial de Matemática 
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O Ensino Remoto Emergencial implementado no Brasil no início de 2020 por 

conta do novo Coronavírus (COVID-19), foi uma forma de manter as atividades 

escolares ativas, de modo a evitar maiores danos e lacunas na aprendizagem dos 

alunos, frente à recomendação do isolamento social. 

 Esse cenário favoreceu a necessidade do uso das tecnologias, como afirma 

Barbosa e Barboza (2021): 

A crise sanitária provocada pela Covid-19 exigiu medidas de distanciamento 
social, e induziu a ampliação do uso de tecnologias digitais em diversos 
setores. Na educação, estas se tornaram ferramentas essenciais para o 
processo de ensino e aprendizagem. (BARBOSA e BARBOZA, 2021, p. 2) 

 

As salas de aula presenciais foram substituídas pelos aplicativos ou 

plataformas para as chamadas web-conferências ou aulas síncronas, que tomaram 

grande espaço, como o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, entre outros, 

que puderam ser complementados com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

como o Blackboard, Moodle, Google Classroom, entre outros, e assim, permitiram a 

continuidade no ensino, porém exigiu mudanças em sua metodologia, em especial 

para o ensino da Matemática, que geralmente utiliza bastante a lousa no presencial.   

Esse novo cenário de escolarização a distância, virtualizada, trouxe muitos 

desafios, tanto para os professores, quanto para os alunos e para as famílias, como 

afirma Barbosa e Barboza (2021): 

 

[...] ausência de formação para os professores utilizarem com eficiência os 
recursos tecnológicos no formato remoto e o reduzido número interações 
virtuais entre aluno, família e professor. (BARBOSA e BARBOZA, 2021, p. 4) 

 

Nesta linha de raciocínio, podemos afirmar e relatar que muitos profissionais se 

depararam com uma nova realidade, a de utilizar os meios tecnológicos para dar 

continuidade ao seu trabalho, ou seja, uma requalificação do trabalho docente foi 

necessária, visto que uma atividade planejada para o modo presencial se difere em 

muitos aspectos de uma atividade planejada para o modo à distância e virtual.  

Uma grande consequência de todos esses desdobramentos foi a carga de  

trabalho maior que os professores tiveram no período, que provocou esgotamento nos 

docentes, que, como mencionado anteriormente, além de estarem se requalificando, 

ainda tiveram que trabalhar em uma jornada maior, e, muitas vezes, sem receber uma 

remuneração proporcional para a demanda, sem mencionar ainda o fato de boa parte 
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dos alunos não ligarem as câmeras e os microfones, uns porque não possuem, outros 

porque não querem mostrar o ambiente em que estão, e outros simplesmente porque 

não desejam, desestimulando ainda mais o docente.       

A escola é um ambiente de encontro e de convivência, nesse sentido, o Ensino 

Remoto Emergencial não buscou ser substituto ao Ensino Presencial, mas temporário, 

assim como o ambiente corporativo adotou no mesmo período o home office.  

Tendo em vista esse fator, e levando em consideração que nem todas as 

crianças possuem disposição ou possuem ao seu dispor os meios para o Ensino 

Remoto, como conexões boas de internet para aulas simultâneas, com velocidade 

adequada, diversos dispositivos, principalmente em famílias com mais de um filho, 

acabam ficando para trás no processo. E até mesmo se algum adulto da casa precisar 

utilizar o equipamento para trabalho remotamente, também pode ser outro fator 

complicador.       

Observando todos esses problemas, veio o chamado popularmente de Ensino 

“Híbrido”, termo utilizado de forma incorreta, visto que na realidade o certo é Ensino 

Semi-Presencial, uma vez que o Ensino Híbrido é uma Metodologia Ativa e não uma 

modalidade de ensino. 

 Esta modalidade semi-presencial veio em um momento de maior flexibilização 

no Brasil, entre o final de 2020 e início de 2021, possibilitando assim, para algumas 

instituições, a aplicação da Metodologia Ativa “Ensino Híbrido”, pois segundo a UFJF 

(2021): 

 

[...] O ensino híbrido acontece quando se mescla períodos on-line com 
períodos presenciais na educação. Para a sua realização é necessário que, 
além da estrutura para a educação presencial, sejam estabelecidas 
condições, em nível de gestão e de ensino e aprendizagem, de 
disponibilização de recursos materiais, como equipamentos e acesso à rede, 
tanto para as instituições como para os estudantes. (UFJF, 2021) 

 

Acaba sendo uma forma de trazer aos poucos os alunos de volta para as 

escolas, pois não devemos nos esquecer que a escola é um ambiente social, e os 

jovens precisam dessa experiência no seu processo de formação. 

Ambas as modalidades trouxeram uma grande oportunidade para explorar 

novas formas de se ensinar Matemática. Entre elas, com o uso de tecnologias, como 

forma de metodologia ativa, no processo de ensino e aprendizagem desta 

componente curricular. Destacando que as tecnologias não são utilizadas somente 
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nas modalidades remota e semi-presencial, mas também na modalidade presencial, 

em um momento pós-pandemia, como afirma Barbosa e Barboza (2021): 

 

[...] é provável que após a pandemia o uso de processos digitais no processo 
de ensino e aprendizagem de matemática e na educação de um modo geral, 
venham a ser inevitáveis. (BARBOSA e BARBOZA, 2021, p. 12) 

 

Como sugestão ao professor de Matemática que atua, ou atuará, nas 

modalidades remota, semi-presencial e/ou presencial de ensino, no que diz respeito 

ao uso de tecnologias no Ensino da Matemática, recomendamos experimentar os 

recursos tecnológicos que já foram apresentados neste trabalho, relembrando mais 

uma vez que os listados aqui não são os únicos, como forma de integrá-los ao 

ambiente virtual ou presencial de ensino, com as tecnologias específicas da área que 

o docente está lecionando. 

Esta iniciativa prepara o docente para uma educação mais tecnológica, além 

de contribuir para a sua requalificação, no que tange uma formação continuada, que 

falaremos mais a seguir.  

 

3.2.10 Formação Continuada de Professores de Matemática 

 

É imprescindível destacar que, para que o professor aplique novas técnicas 

para o Ensino da Matemática, sobretudo utilizando as tecnologias disponíveis, além 

de ter o cuidado com a estratégia e a intencionalidade pedagógica, que foi tratado 

anteriormente, é fundamental também que o mesmo entenda que é necessário 

complementar a sua formação, e ainda, que as instituições de ensino superior que 

formam professores, forneçam os meios necessários para que os licenciandos tenham 

um contato mais próximo com as tecnologias, pois como afirma Amancio e Sanzovo 

(2020):  

 

Para que o professor utilize as tecnologias como instrumento que possa 
facilitar e contribuir na construção de aprendizagens, é preciso que esteja 
sensibilizado e comprometido com uma educação de qualidade. Para tanto, 
pode-se repensar a formação dos professores de modo que sejam 
propiciados espaços de discussão sobre a importância das tecnologias na 
educação, considerando a exclusão sociotecnológica dos professores e suas 
reais necessidades. (AMANCIO e SANZOVO, 2020, p. 3) 
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Desse modo, estaremos preparando docentes cada vez mais atualizados no 

que tange as possibilidades existentes para aprimorar a sua prática em sala de aula. 

Vale destacar que esta formação pode ser a inicial ou a continuada, seja por 

meio de cursos livres, especialização, mestrado, etc, assim como conhecer o que as 

pesquisas recentes recomendam para a área. 

Neste ponto, devemos entender que apenas estas ações, não caracterizam 

por completo o que chamamos de formação continuada de professores, pois de 

acordo com Ramos e Rosalen (2014): 

 

[...] é necessário compreender que o conceito de formação continuada não é 
somente um processo de treinamento profissional, pois desenvolverá o 
profissionalismo do professor. Esse processo é importante para motivar 
novas práticas no ambiente escolar, os quais geram qualidade no ensino.  
(RAMOS; ROSALEN, 2014, p. 23) 

 

Podemos perceber que a proposta de fornecer cursos, treinamentos e 

aperfeiçoamentos para os professores, apesar de ser um start inicial para o processo, 

por si só não basta, pois de nada adianta um profissional ter a formação, mas ainda 

acreditar que não é necessário aplicá-la.  

Como destacado diversas vezes ao longo deste trabalho, existem tecnologias 

que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, porém esses 

recursos ainda não são explorados por grande parte dos professores de Matemática, 

como afirma Amancio e Sanzovo (2020): 

 

Vários são os recursos tecnológicos à disposição dos professores de 
Matemática, desde os mais simples, como a calculadora, até ferramentas 
mais elaboradas, como é o caso dos softwares. Todavia, quando falamos do 
uso de microcomputadores e seus softwares educativos, estamos nos 
referindo a uma potencial ferramenta que ainda não se encontra, de forma 
considerável e aceitável, inserida na prática docente do professor de 
Matemática. (AMANCIO e SANZOVO, 2020, p. 3) 

 

Ou seja, o professor deve buscar, em seu interior, justificativas para querer 

melhorar, querer inovar e querer descobrir mais sobre aquilo que ensina. 

Uma dessas justificativas poderia ser a sua própria motivação pessoal para ser 

professor daquela unidade curricular, no nosso caso, da Matemática, pois, de acordo 

com Modesto (2002): 
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Alguém que não veja nada de belo ou eficaz na Matemática não será capaz 
de despertar nos outros um sentimento de entusiasmo. Um professor que não 
queira, ou não possa, dar vazão à sua própria intuição dificilmente será eficaz 
em estimular a intuição de seus alunos. Sendo assim, o professor não é 
apenas um comunicador, mas também um modelo, símbolo pessoal imediato 
do processo educativo, figura com a qual os alunos podem identificar-se e 
comparar-se. (MODESTO, 2002, p. 14) 

 

Ainda assim, sabemos, a formação continuada de professores oferece 

desafios, tanto com relação ao tempo para colocá-la em prática, tendo em vista que 

normalmente os professores atuam em mais de uma instituição de ensino, e também 

por receberem diversas demandas institucionais que fogem da sua área de formação, 

e que também exigem estudo, pois de acordo com Modesto (2002): 

 

Hoje, os profissionais da educação – o mestre, o professor, o educador, o 
organizador, o trabalhador – vivem um grande paradoxo: a cada dia, mais e 
mais eles são necessários para orientar e desenvolver ações relacionadas a 
uma série de questões da atualidade – sexualidade, prevenção às drogas, 
consciência ecológica, educação para o trânsito, ética, cidadania – e a cada 
dia, mais e mais sua condição, tanto do ponto de vista da formação, quanto 
da remuneração e das condições de trabalho, está sendo estrangulada, face 
a inúmeras situações. (MODESTO, 2002, p. 11) 

 

Outro desafio, é a proposta da BNCC, juntamente com a reestruturação do 

Ensino Médio, que incrementa a visão conteudista deste ciclo, e substitui pelo novo 

modelo, definindo competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, as quais os próprios professores não receberam em formação.  

Sendo assim, o professor precisa ter diversos momentos de formação 

continuada ao longo de sua vida profissional, de modo que possamos ter um Ensino 

de Matemática transformado, pois, ainda de acordo com Modesto (2002): 

 

[...] são entendidos como momentos de formação continuada e para que 
sejam considerados significantes para o trabalho pedagógico do professor, é 
necessário conciliar prática e teoria, com a apresentação de temas atuais, 
mostrando uma maneira diferenciada de se trabalhar com a Matemática, uma 
maneira que vá em direção contrária ao ensino tradicional, possibilitando ao 
professor fazer conexões com questões sociais, para que ele realmente 
ensine algo que tenha utilidade para a vida diária do aluno. (MODESTO, 
2002, p. 84) 

 

Este ponto é importante, visto que a grande proposta da educação é aprender 

a aprender e aprender ao longo da vida, de crianças até adultos, ou seja, desenvolver 

a capacidade de, ao longo da vida, continuar estudando, desenvolvendo assim os 
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conteúdos cognitivos e o próprio ato do aprender a aprender, que implica, como 

consequência direta em uma convivência mais democrática, em uma capacidade de 

trabalho em grupo e tomada de decisão mais assertiva, capacidade reflexiva de 

interação com os saberes, ser menos doutrinário, se basear em evidências, acreditar 

em ciência e utilizá-la de forma crítica, ser reflexivo e crítico para poder produzir novos 

conhecimentos e saberes, entre outros.   

E é com base nos tópicos apresentados até este ponto do trabalho que nossa 

pesquisa seguirá, com o propósito de identificar e analisar desafios e soluções 

apontados/enfrentados por professores de Matemática que atuaram com aulas 

síncronas ou remotas e semi-presenciais no Ensino Médio, durante a pandemia de 

Coronavírus.  
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4  M É T O D O S  E  P R O C E D I M E N T O S  

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Foi realizado um estudo qualitativo, envolvendo a compreensão e a 

interpretação do tema de estudo, pois para Ludwig (2014): 

 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, leva em conta a junção do sujeito com o 
objeto e busca fazer uma exposição e elucidação dos significados que as 
pessoas atribuem a determinados eventos. (LUDWID, 2014, p. 205). 

 

Dentro do estudo qualitativo, foi utilizada a metodologia explicativa, uma vez 

que este projeto possui um caráter exploratório, investigativo e explicativo. A escolha 

do Método de Pesquisa Explicativa ocorreu, pois, esta metodologia para Severino 

(2010): 

 
A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os 
fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da 
aplicação do método experimental/matemático, seja através da interpretação 
possibilitada pelos métodos qualitativos. (SEVERINO, 2010, p. 123). 

           

Também é importante lembrar que, por ser um trabalho em Educação, os 

estudos qualitativos normalmente são os mais utilizados, de modo que obtenhamos 

uma análise mais profunda sobre o tema (tendo em vista que a Educação está 

compreendida entre as ciências humanas e sociais), que normalmente a pesquisa 

quantitativa não percebe. 

 

4.2 Universo e Amostra 

 

O público alvo (universo) da pesquisa, são professores de Matemática do 

Ensino Médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. 

A amostragem de professores, para posterior coleta de dados, foi composta por 

duas etapas: a primeira (Etapa I), sendo não-probabilística por julgamento, com 

relação a área de conhecimento e nível escolar de atuação, uma vez que se tem como 

objetivo que exclusivamente professores de Matemática do Ensino Médio das redes 

pública e privada preencham ao questionário, e este tipo de amostragem não-
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probabilística parte da ideia de que o pesquisador busque apenas participantes que 

possuem características previamente definidas para a amostra. 

A segunda parte (Etapa II), foi uma continuação da amostragem anterior, com 

relação aos professores de Matemática do Ensino Médio que podem responder ao 

questionário, a amostragem foi probabilística, do tipo aleatória simples, visto que o 

questionário foi disponibilizado para este público de modo que todos tivessem as 

mesmas chances de participarem da pesquisa. 

Com estes parâmetros definidos, assim como o cronograma da pesquisa e 

outros documentos, o projeto foi submetido ao CEP da UNIFESP e aprovado em 20 

de setembro de 2021. 

Com relação à amostra da primeira etapa, 44 participantes responderam à 

pesquisa, número este que ultrapassou a quantidade mínima desejada, que era 30 

participantes, número este que é utilizado pela Estatística como critério de tamanho 

de amostra considerada grande e confiável como explica Júnior (2016): 

 

Quando a aleatoriedade pode ser plenamente garantida, números superiores 
a 40 contribuem muito pouco (quase insignificantemente) para melhorar o 
poder conclusivo viabilizado por amostras de tamanho 30 a 40. Em 
contrapartida tamanho de amostras inferiores a 30 não fornecem a força 
necessária para uma conclusividade confiável. (JÚNIOR, 2016)  

 

Tendo este critério atendido, deu-se continuidade com as próximas etapas da 

pesquisa.  

 

4.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados envolveu duas etapas: a primeira foi um questionário, e a 

segunda foi uma entrevista semi-estruturada.  

Falaremos a seguir detalhadamente sobre cada uma delas, mas antes é 

importante mencionar que nas duas etapas houve a validação das questões, pois de 

acordo com Manzini (2004):  

 
Dentre as questões que se referem ao planejamento da coleta de 
informações, estão presentes a necessidade de planejamento de questões 
que atinjam os objetivos pretendidos, a adequação da seqüência de 
perguntas, a elaboração de roteiros, a necessidade de adequação de roteiros 
por meio de juízes, a realização de projeto piloto para, dentre outros aspectos, 
adequar o roteiro e a linguagem. (MANZINI, 2004, p. 1). 
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A validação nas duas etapas foi realizada com um grupo menor de professores, 

individualmente, de modo que fosse possível corrigir e ajustar os instrumentos de 

coleta de dados, como a quantidade de questões, o formato das questões, a posição 

das questões, entre outros.  

Na primeira etapa foram utilizados dados primários coletados por meio da 

aplicação da técnica do questionário, também conhecido como survey ou ainda como 

formulário, que foi elaborado no Google Forms, contendo 23 questões, tanto abertas 

como fechadas, de forma ordenada que foram respondidas eletronicamente e 

individualmente sem a presença do pesquisador, com um tempo médio de 

preenchimento de 5min, no período compreendido entre 28 de setembro de 2021 e 

28 de outubro do mesmo ano, de modo que os participantes, por estarem no 

anonimato, tivessem mais liberdade nas respostas, buscando assim obter dados mais 

sinceros possível.  

A técnica do questionário foi escolhida por fornecer resultados mais objetivos, 

em função de questões objetivas, trazendo uniformidade para a avaliação, pois, ainda 

de acordo com Severino (2010):  

 

As questões devem ser pertinentes ao objeto e claramente formuladas, de 
modo a serem bem compreendidas pelos sujeitos. As questões devem ser 
objetivas, de modo a suscitar respostas igualmente objetivas, evitando 
provocar dúvidas, ambiguidades, ambiguidades e respostas lacônicas. 
(SEVERINO, 2010, p. 125).  

 

Outro ponto importante para a escolha do questionário foi a facilidade na 

obtenção de respostas de forma rápida, economizando tempo com o trabalho de 

campo, e em segurança, tanto dos participantes como do pesquisador, dado o atual 

contexto da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), o qual foi 

recomendado o distanciamento social.  

Esta técnica de coleta de dados também é flexível no tempo, permitindo que o 

participante que recebeu o link de preenchimento, o respondesse no momento em que 

lhe fosse mais favorável.  

O questionário foi encaminhado para os devidos professores de forma digital: 

em formato de link por e-mail, WhatsApp e/ou redes sociais. Ao abrir o link do 

questionário, o participante teve a apresentação da pesquisa, e acesso a outro link 
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referente ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que precisou ser 

lido, e marcado como “Concordo em participar desta pesquisa, e estou ciente do 

exposto no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)”, para 

posteriormente ter acesso às questões. 

Os participantes também foram informados, neste mesmo momento, que seus 

dados estão protegidos em conformidade com a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD).   

A segunda etapa da coleta de dados foi a realização de uma entrevista semi-

estruturada com 5 professores, dentre os 44 que responderam ao questionário na 

primeira etapa.  

O convite foi enviado eletronicamente por e-mail aos professores selecionados 

randomicamente (de modo individual), com o agendamento de data e horário. Esta 

segunda etapa foi realizada de forma remota e individual por meio da plataforma 

Google Meet (por  conta do atual contexto da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), o qual foi recomendado o distanciamento social), com um 

tempo médio de 30min de duração, no período compreendido entre 06 de julho de 

2022 e 30 de julho do mesmo ano.  

A escolha de utilizar esta segunda técnica de coleta de dados ocorreu para 

auxiliar no aprofundamento do entendimento de algumas questões relativas à 

pesquisa, pois para Manzini (2004): 

 

a entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 
confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 
outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para 
o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais 
livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 
alternativas. (MANZINI, 2004, p. 2) 

 

Ou seja, esta técnica possibilita que seja possível extrair dados dos 

participantes que são subjetivos, como o olhar, o comportamento, tom de voz e formas 

de se expressar, por exemplo, tendo como objetivo o aprofundamento das análises 

posteriores.  

Também foram utilizados dados secundários de modo que sirvam como 

complemento e justificativa para os resultados obtidos nas duas etapas de coleta de 

dados.  
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4.4 Tratamento dos Dados 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram transportados para uma planilha 

Excel onde foi realizada primeiramente a validação dos dados, ou seja, a verificação 

se todas as perguntas foram respondidas corretamente e exclusão de respostas de 

participantes que não atendam ao critério de inclusão da pesquisa: ser professor de 

Matemática do Ensino Médio, da rede pública ou privada, de qualquer região do Brasil.  

Na sequência foi realizada a tabulação, agrupamento e codificação dos dados 

da pesquisa, deixando a base de dados organizada (formato tidy). 

Por fim, com o arquivo Excel pronto, foi dado o início às análises, utilizando a 

Estatística Descritiva, tabelas e instrumentos de visualização de dados (gráficos), de 

modo que facilitasse posterior discussão e compreensão dos mesmos, assim como a 

sua coerência com a realidade. 

 

4.5 Limitações do Método 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, vale destacar que existe a 

possibilidade dos participantes terem respondido ao questionário de forma que 

acreditassem que fosse agradar o pesquisador ou fornecerem respostas que estão 

dentro dos padrões socialmente tidos como corretos por receio de julgamentos e 

críticas.  

Com relação ao instrumento de coleta de dados, o questionário, existe a 

possibilidade de preenchimento incorreto dos participantes em função de não 

compreensão da pergunta, podendo ocasionar em uma uniformidade de respostas.  

Ainda com relação ao questionário, não é possível validar se as questões foram 

respondidas de fato pelo público alvo da pesquisa, visto que o pesquisador não esteve 

presente no momento da coleta dos dados.
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5  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  

 

Neste capítulo, apresentaremos uma análise qualitativa das respostas do 

questionário e posteriormente da entrevista, realizados com os professores de 

Matemática do Ensino Médio que participaram. 

Apresentaremos nossas análises sob o ponto de vista da Educação Matemática 

e avaliaremos soluções aplicadas por esses professores. 

 

5.1 Resultados do Questionário – Etapa I 

 

Serão apresentadas aqui as análises da primeira fase da coleta de dados da 

pesquisa (questionário); os participantes, quando necessário, serão indicados por P1, 

P2, P3, P4, ... , P44, de modo a manter o anonimato dos mesmos, e as questões serão 

indicadas por Q1, Q2, Q3, Q4, ... , Q23. 

Os gráficos que servirão como visualização rápida dos dados coletados foram 

elaborados automaticamente pelo Formulário do Google (Google Forms), e extraídos 

de lá para o presente trabalho.  

 

Q1) Sua idade é: 

(   ) Até 25 anos 

(   ) De 26 a 35 anos  

(   ) De 36 a 45 anos  

(   ) Acima de 45 anos  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

             Gráfico 1: Idade dos participantes 
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O objetivo desta questão era iniciar a identificação do perfil dos participantes, 

iniciando com a faixa etária; conforme podemos observar no gráfico de setores  acima, 

a faixa etária predominante foi de 36 a 45 anos, sendo esta fatia correspondente a 

43,2% dos participantes como observado no gráfico acima, enquanto que a minoria 

são os mais jovens de até 25 anos (6,8%). 

 

Q2) Você é do sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

(   ) Prefiro não dizer  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

            Gráfico 2: Sexo dos participantes 

 

Dando continuidade nas questões de perfil, nesta buscamos identificar o sexo 

declarado ao nascer (biológico), predominante dos participantes, e como pode ser 

observado no gráfico acima, o resultado foi masculino, compondo mais da metade do 

resultado (63,6%). A proporção masculina ser maior do que a proporção feminina já 

era esperada, tendo em vista que normalmente homens tendem a seguir para a área 

de Exatas quando terminam a educação básica, fato este que é explicado pela 

Psicologia, Sociologia, Antropologia e outras áreas afins. 

Uma pesquisa realizada em 2019 pelo Quero Bolsa, que contou com 120 mil 

participantes que realizaram o Teste Vocacional, gerou os seguintes resultados:  
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             Fonte: https://querobolsa.com.br/revista/homens-possuem-mais-facilidade-na-area-de-exatas-

do-que-mulheres-informa-

pesquisa#:~:text=Assim%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20afirmar%20que,humanas%20se

%20sobressaem%20com%2044%25. , acesso em 21/03/2022 

             Gráfico 3: Resultado da Pesquisa do Quero Bolsa 

 

Q3) Qual a sua maior titulação acadêmica? 

(   ) Bacharel  

(   ) Licenciado 

(   ) Especialista  

(   ) Mestre  

(   ) Doutor  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

            Gráfico 4: Nível de escolaridade dos participantes 

 

Nesta questão, além de continuar o entendimento do perfil dos participantes, a 

intencionalidade foi iniciar um entendimento sobre a busca pela formação continuada 

dos mesmos, e como observado no gráfico acima 68,2% dos participantes buscaram 
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uma formação continuada após a formação inicial (mais da metade), sendo elas 

Especialização, Mestrado e Doutorado.   

 

Q4) Você é docente da rede: 

(   ) Pública  

(   ) Privada 

(   ) Pública e Privada  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

             Gráfico 5: Rede de atuação dos participantes 

 

Aqui o objetivo era verificar as redes de atuação dos participantes, visto que 

existem diferenças significativas entre elas em função da realidade de cada uma. No 

gráfico acima vemos que mais da metade dos participantes atuam na rede pública.  

 

Q5) Você é docente do Ensino: 

Categorias:       Fundamental I       Fundamental II      Médio       Superior 

                                     □               □          □        □ 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

             Gráfico 6: Níveis de atuação dos participantes 
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Nesta questão, os participantes marcaram os níveis de ensino que lecionam, 

podendo escolher mais de uma opção, vale destacar que todos atuam pelo menos no 

Ensino Médio, conforme o objetivo da pesquisa.   

 

Q6) Você é professor de Matemática? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

Esta questão obteve 100% de resposta Sim, visto que era prerrogativa ser 

professor de Matemática para participar da pesquisa, contudo, a questão se fez 

presente apenas para validar o enquadramento dos participantes. 

 

Q7) Há quanto tempo leciona Matemática? 

(   ) Até 2 anos  

(   ) De 3 a 5 anos  

(   ) De 6 a 8 anos  

(   ) De 9 a 11 anos  

(   ) Mais de 11 anos  

Aqui obtivemos majoritariamente a resposta Mais de 11 anos, compondo 45,5% 

dos participantes, com a intencionalidade de compreendermos o tempo de experiência 

em sala de aula dos participantes.  

 

Q8) Em qual cidade/estado você leciona atualmente? 

Nesta questão buscamos mapear as regiões que se encontram os 

participantes. As respostas vieram dos seguintes Estados: Roraima, Goiás, Minas 

Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Sendo a maior 

parte das respostas vindas do Estado de São Paulo (26 participantes). 

Neste ponto é importante relembrar que o questionário foi disponibilizado em 

diversos meios digitais, de modo que qualquer professor de Matemática do Ensino 

Médio tivesse a oportunidade de participar da pesquisa.  

 

Q9) Você é um profissional que busca formação continuada? 

(   ) Sim 

(   ) Não  
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Esta questão serve de complemento para a Q3, e em concordância com o 

resultado anterior, aqui obtivemos 100% das respostas marcadas como Sim, o que 

aumenta a confiança no resultado anterior.   

 

Q10) Você acredita que a formação continuada contribui para um melhor 

preparo docente? 

(   ) Sim  

(   ) Não  

Nesta questão, novamente obtivemos 100% das respostas marcadas como 

Sim, em concordância com Q3 e Q9. 

 

Q11) Como tem sido a sua experiência para ensinar Matemática durante o 

Ensino Remoto Emergencial? 

(   ) Muito ruim  

(   ) Ruim  

(   ) Moderada  

(   ) Boa  

(   ) Muito boa  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

             Gráfico 7: Experiência dos usuários com o Ensino Remoto Emergencial 

 

Aqui a intencionalidade é iniciar o entendimento sobre a experiência em ensinar 

Matemática durante o Ensino Remoto Emergencial, de tal forma que obtemos o 

resultado:  

 

                  Experiência Negativa (Muito ruim + Ruim) = 11,3%  
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                                   Experiência Neutra (Moderada) = 36,4% 

                       Experiência Positiva (Muito boa + Boa) = 52,3% 

 

Estes resultados parciais nos chamaram a atenção, visto que se analisado 

isoladamente, poderíamos concluir que mais da metade dos participantes obtiveram 

uma experiência positiva com o Ensino Remoto Emergencial, indo no sentido oposto 

do que foi observado e relatado por grande parte dos docentes no período do Ensino 

Remoto Emergencial.   

  

Q12) Quão próximo você era das tecnologias para a Educação antes da 

pandemia causada pelo COVID-19? 

(   ) Nunca utilizei  

(   ) Usava raramente  

(   ) Usava às vezes  

(   ) Usava regularmente  

(   ) Usava sempre  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

            Gráfico 8: Frequência de uso das tecnologias em sala de aula antes da pandemia 

 

Aqui conseguimos entender melhor o resultado da questão anterior (Q11), visto 

que os percentuais de participantes que já tinham um contato com as tecnologias 

antes da pandemia de forma regular e contínua (sempre), já somam 59,1%, fazendo 

com que seja razoável pressupor que este fato não tenha tornado a experiência 

negativa no ensino durante a pandemia.   
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Q13) Por meio de qual ferramenta você lecionou / leciona para os alunos de 

forma remota? 

□ Microsoft Teams  

□ Zoom 

□ Google Meet 

□ Whatsapp Vídeo Chamada 

□ Skype 

□ Blackboard 

□ Google Education  

□ Centro de Mídias Estadual / Federal  

□ Outros: _________________________________________________________ 

Nesta questão, foi observado que as ferramentas mais utilizadas para o ensino 

remoto foram: Google Meet (81,8%), Google Education (38,6%) e Whatsapp Vídeo 

Chamada (34,1%). 

 

Q14) O conteúdo de Matemática era / é aplicado de qual forma? 

□ Slides prontos  

□ Paint ao vivo  

□ Whiteboard ao vivo  

□  Lousa digital ao vivo  

□  Mesa Digitalizadora ao vivo  
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□ Outros: _________________________________________________________ 

Nesta questão buscamos identificar qual a forma da aplicação do conteúdo da 

Matemática, dentro das ferramentas destacadas na questão anterior.  

Os participantes poderiam escolher mais de uma opção, e os três maiores 

percentuais mostraram que 56,8% dos participantes utilizaram slides prontos, 38,6% 

utilizaram mesa digitalizadora ao vivo, e 27,3% utilizaram lousa digital ao vivo.  

 

Q15) Qual recurso você utilizou para a escrita Matemática (uso de caracteres 

especiais), ao montar o conteúdo e aplicá-lo aos alunos? 

□ Microsoft Excel  

□ Microsoft Equation  

□ Lousa Digital 

□ Mesa Digitalizadora     

 □ Escrita manual em papel 

 □ Outros: _________________________________________________________ 

O objetivo desta questão foi levantar a forma como os participantes escreviam 

matematicamente durante as aulas, visto que a Matemática utiliza de muitos 

caracteres especiais que não estão disponíveis no teclado convencional, tais como o 

alfabeto grego, operadores matemáticos e outros símbolos. 

Podendo escolher mais de uma opção, os 5 maiores percentuais mostraram 

que 40,9% dos participantes utilizaram a mesa digitalizadora, 34,1% utilizaram escrita 

manual em papel, 31,8% utilizaram o Microsoft Equation, 29,5% utilizaram o Microsoft 

Excel e 20,5% utilizaram a lousa digital.   

 

Q16) Cite os conteúdos da Matemática que você tem mais dificuldade em 

ensinar de forma remota. (separar os conteúdos por vírgula). 
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Nesta questão buscamos mapear quais tópicos da Matemática ofereceram 

maior desafio durante o ensino remoto, e o resultado foi bem diversificado, dentre eles 

podemos destacar os que mais apareceram: Álgebra, Geometria, Probabilidade & 

Estatística e Trigonometria.   

 

Q17) Ao sentar para preparar a sua aula de Matemática de forma remota, quais 

são as dificuldades tecnológicas ao montar / elaborar conteúdos / materiais? 

O objetivo desta questão foi destacar o ponto crítico entre o planejar 

mentalmente a aula e elaborar fisicamente a aula, frente o uso das tecnologias 

disponíveis, entre os motivos podemos destacar as que mais apareceram: gravação 

de vídeos, gestão de tempo, escrita matemática, desenhos geométricos e 

conexão/acesso à internet.   

 

Q18) Quais recursos tecnológicos seriam necessários para facilitar o seu 

trabalho durante a elaboração de conteúdo / material de Matemática de forma 

remota? 

Após a experiência dos participantes, optamos por buscar conhecer quais 

seriam os recursos tecnológicos que ajudariam ou solucionariam os problemas no 

processo do ensino da Matemática de forma remota.  

Dentre todas as respostas podemos destacar as que mais apareceram: internet 

de qualidade, curso de capacitação, lousa digital, mesa digitalizadora, câmera e 

microfone.  

 

Q19) Durante as aulas remotas de Matemática, você faz uso de quais softwares 

/ plataformas para simulação de conteúdos da Matemática? 

□ Microsoft Excel  

□ R & RStudio  

□ GeoGebra 

□ Plataforma PhET 
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□ Vídeos do YouTube 

□ Outros: _________________________________________________________ 

Nesta etapa do questionário, buscamos conhecer ferramentas tecnológicas 

complementares e específicas da área que os participantes utilizaram para realizar o 

trabalho, podendo escolher mais de uma opção, e como resultado, os 3 maiores 

percentuais foram: 70,5% utilizaram vídeos do YouTube, 56,8% utilizaram o 

GeoGebra e 50% utilizaram o Microsoft Excel. Observamos que houve baixa 

variabilidade de tecnologias específicas para o Ensino de Matemática. 

 

Q20) Na sua opinião, quais foram as possibilidades que o modo remoto trouxe 

para o Ensino da Matemática que antes no modo exclusivamente presencial não 

eram consideradas? 

A intencionalidade desta questão foi trazer uma reflexão dos participantes 

sobre a sua práxis. 

Mostraremos algumas respostas selecionadas: 

P5: Muitos aplicativos, resolução de exercícios com lousa digital, aproximar do aluno 

e da família por meio da comunicação pelo WhatsApp, participar de eventos em 

qualquer local do mundo, fazer capacitações para professor  

P12: O uso dos softwares de geometria dinâmica que antes eram quase inutilizados 

nas aulas presenciais, foram muito explorados após pandemia. 

P14: O uso complementar dos recursos tecnológicos, as plataformas colaborativas, o 

menor uso de papel. 

P39: Maior contato e uso de ferramentas tecnológicas. 

P42: Adoção ampla de metodologias ativas, personalização, gamificação. 

 Podemos observar com base nessas respostas que apesar do momento ter 

sido difícil, houve pontos positivos que merecem ganhar destaque.  

 

Q21) Se o ensino voltar a ser 100% presencial no futuro, você pretende continuar 

usando alguma tecnologia no ensino de Matemática? Se sim, qual? De que 

forma? 

A intencionalidade da questão foi entender se, diante dos aprendizados 

tecnológicos adquiridos, como seria a prática docente dali em diante. 
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Apenas 1 participante respondeu “Não”, os outros 43 responderam 

positivamente e de modo geral disseram que utilizariam todos os recursos que usaram 

na pandemia e explorariam outros mais. 

 

Q22) Pensando no período pós-pandemia, qual o modo de ensino que você 

optaria por ensinar Matemática? 

□ Presencial 

□ Remoto 

□ Semi-Presencial 

□ EAD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

             Gráfico 9: Modalidade de Ensino 

 

Podendo optar por mais de um item, o resultado acima mostra que mais da 

metade dos participantes considerariam trabalhar no modo Semi-Presencial, ficando 

acima apenas do modo presencial por 1 ponto a menos.   

 

Q23) Considerando a sua experiência com o ensino remoto / semi-presencial, 

na sua opinião, os cursos de Licenciatura em Matemática deveriam incluir com 

mais ênfase disciplinas com foco no uso de Tecnologias para o Ensino de 

Matemática?   
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(   ) Sim 

(   ) Não  

 

Figura 23: Disciplinas com uso de tecnologias na formação inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023 

             Gráfico 10: Formação inicial deveria ter disciplinas com uso de tecnologias 

 

Como desfecho, e após a experiência dos participantes, todos acreditam que 

os cursos de licenciatura em Matemática deveriam incluir com mais ênfase disciplinas 

com foco no uso de Tecnologias para o Ensino de Matemática. 

 

5.2 Resultados da Entrevista – Etapa II  

 

Serão apresentadas aqui todas as respostas, de forma resumida, juntamente 

com as análises da segunda fase da coleta de dados da pesquisa; os participantes 

serão indicados por P1, P2, P3, P4 e P5, de forma aleatória, ou seja, o participante 

P1 desta fase da pesquisa não equivale ao participante P1 da fase anterior 

(questionário), de modo a manter o anonimato dos mesmos, e as questões serão 

indicadas por Q1, Q2, Q3 e Q4. 

 

Q1) Pode falar um pouco sobre a sua experiência com o ensino remoto 

emergencial? 

A intencionalidade desta questão foi entender melhor a experiência dos 

participantes, de modo que pudessem falar mais sobre a mesma, obtivemos as 

seguintes respostas: 

P1: Hoje em dia é mais tranquilo, porém o maior desafio para o ensino remoto 

é a comunicação. É mais confortável por não ter que chamar a atenção e se preocupar 

com o que o aluno está fazendo, mas a falta de comunicação é um problema. 
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P2: Experiência difícil, baixa conexão de internet, alunos de zona rural (40% do 

campo), e 80% os pais trabalham na agricultura, tentaram tecnologias, materiais 

impressos. 2 anos sem contato. Dificuldade com informática básica para capacitar.  

Atualmente defasagem muito alta, além da ansiedade presente, mas gostaram de 

estar presente 

P3: Um verdadeiro desafio, senti muita dificuldade para montar os materiais, 

pois não haviam no teclado os símbolos para a escrita matemática, sem contar a falta 

de interação com os alunos. 

P4: Razoavelmente boa, a instituição de ensino em que trabalho, forneceu 

equipamento para os professores e uma ajuda com gasto de internet. Principal 

problema foi garantir que os alunos estavam realmente aprendendo do outro lado da 

tela, pois além de não ligarem as câmeras, poucos também respondiam com 

microfone.  

P5: Excesso de trabalho, preocupação em aprender sobre as tecnologias e 

simultaneamente atender com qualidade os alunos, que se distanciaram muito mais, 

tanto de mim quanto dos conteúdos.  

Podemos observar pelas respostas dos participantes, que o fator internet de 

qualidade e o contato com os alunos  foi o que mais impactou na experiência com o 

ensino remoto emergencial.  

 

Q2) Quais as tecnologias você utilizou para ministrar as aulas remotas de 

Matemática? 

Nesta questão, a intencionalidade foi verificar se alguma tecnologia nova 

surgiria como resposta, ou algum comentário adicional. Obtivemos as seguintes 

respostas: 

P1: Power Point, Mesa Digitalizadora (mais próximo do aluno), aumentou o 

interesse do aluno (percepção), GeoGebra para Geometria.    

P2: Programas com vídeo, filmando e utilizando materiais concretos. 

P3: Google Meet, Paint, Excel, R e Plataforma PhET. 

P4: GeoGebra, Excel e Power Point. 

P5: Zoom para as aulas síncronas e o Google Classroom para a postagem de 

materiais, atividades e provas. 



82 

 

  

Aqui podemos observar que apesar de terem sido citadas diversas ferramentas 

tecnológicas, houve um padrão com relação ao Excel, GeoGebra e Power Point. 

 

Q3) Quais as suas maiores dificuldades ao ensinar Matemática no modo remoto 

emergencial? 

Para esta questão, a intencionalidade, assim como na primeira questão, foi 

coletar mais informações a respeito das dificuldades de parte dos participantes da 

pesquisa, durante o ensino remoto emergencial de Matemática, de modo que 

pudessem falar mais a respeito. Obtivemos as seguintes respostas:  

P1: Construção Geométrica e Gráfica, prender a atenção do aluno (não sabe 

ficar quieto e prestar atenção), resgatar o aluno é difícil, atender alunos especiais. 

P2: Contato com o aluno, e dificuldade em analisar como está o entendimento 

do aluno, e não havia feedback com a aprendizagem com o aluno. 

P3: Elaboração dos materiais e manter a atenção dos alunos na aula, ao invés 

de navegarem pela internet.  

P4: Procurar formas de prender a atenção dos alunos, para que eles não se 

dispersassem com as redes sociais (Instagram, Tik Tok, Twitter, entre outras.)  

P5: Internet de qualidade. 

Podemos observar que a boa conexão com a internet novamente se fez 

presente nos relatos, além do fator prender a atenção dos alunos, ou seja, as 

tecnologias fizeram parte das dificuldades, porém o foco das mesmas não ficou preso 

nelas.   

 

Q4) Para você, o que seria necessário para melhorar a experiência com as aulas 

remotas de Matemática? 

Buscando destrinchar ainda mais as necessidades dos participantes da 

pesquisa, a intencionalidade desta questão foi verificar o que mais poderiam falar 

sobre fatores que consideram necessários para melhorar as aulas remotas de 

Matemática. Como resultados obtivemos as seguintes respostas: 

P1: Melhorar a conexão da internet 

P2: Conexão com a internet, saber utilizar as ferramentas, ter um material 

apropriado para isso, ter atividades próprias para esta modalidade. 
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P3: Um programa prático para a escrita matemática, pois eu levava em média 

de 3 a 4 horas para confeccionar os materiais (resoluções de exemplos e exercícios 

no passo a passo.  

P4: Apoio das famílias para conscientizar os alunos da importância de se 

manterem conectados e prestando atenção nas aulas remotas.  

P5: Treinamento sobre as tecnologias que auxiliam no ensino da Matemática, 

e claro, boa conexão de internet.  

Por fim, podemos observar que novamente o fator conexão com internet foi 

levantado, além do fator conhecer as tecnologias disponíveis para o ensino remoto de 

Matemática.  

A partir dos resultados, verificamos, de modo geral, que os desafios 

enfrentados por professores de Matemática que atuaram no ensino remoto e semi-

presencial de Matemática no Ensino Médio foram: 

- Acesso à internet; 

- Conhecimento das tecnologias disponíveis; 

- Treinamento com as tecnologias; 

- Comunicação com os alunos. 

Tais fatores certamente são um problema para o ensino, pois, de acordo com 

Souza e Miranda (2020):  

 

Nesse  novo  cenário,  o ensino  passa  a  ocorrer  por  meio  de  uma 
plataforma virtual, com professores e estudantes sem formação e domínio 
das ferramentas digitais. Ademais, muitos vivem em localidades sem acesso 
à internet ou com conexão instável. Vale ressaltar que há casos de 
professores e estudantes que  não  possuem  computador pessoal  e  seus  
aparelhos  móveis,  única  forma  de  acesso  à internet,  por  vezes,  não  
suportam  o  tráfego  de  muitas  informações  e  a  utilização  de  certos  tipos  
de aplicativos. (SOUZA e MIRANDA, 2020, p. 84) 

 

Levando em consideração que tais problemas não são exclusivos do Ensino de 

Matemática, saber que isto ocorre é muito preocupante, ainda mais se relembrarmos, 

conforme explicado anteriormente neste trabalho, de que a Matemática já era um 

desafio antes do ensino remoto e do semi-presencial, quando havia mais controle, por 

parte do professor, sobre as variáveis no momento da aula. 

Em um cenário onde esse controle sobre as variáveis que ocorrem durante as 

aulas de Matemática diminui, e foge do alcance do professor, isso certamente 

compromete de modo significativo o Ensino de Matemática. 



84 

 

  

Nessa direção de raciocínio, Souza e Miranda (2020) complementam: 

 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo ensino remoto diz respeito à   
efetividade da aprendizagem, uma vez que estar conectado não significa, 
necessariamente, dedicação  às  aulas online. Um estudante conectado a  
uma aula na plataforma virtual de ensino, pode desligar a sua câmera, a 
pedido do professor ou por vontade própria, com a justificativa de melhorar a  
conexão. Durante este período, ele pode estar desenvolvendo outras 
atividades paralelas às atividades propostas pelo professor. Portanto, não há 
como ter certeza se os estudantes estão realmente conectados e 
efetivamente presentes no ambiente virtual onde são desenvolvidas as  
atividades síncronas e assíncronas propostas pelo professor. (SOUZA e 
MIRANDA, 2020, p. 84) 

 

Com isso, faz-se necessário que, tanto as instituições de ensino, como as 

famílias dos alunos, estejam empenhadas, juntamente ao professor, para que todos 

contribuam fazendo a sua parte, tendo em vista que o professor, sozinho, não resolve 

todos os problemas, seja na modalidade remota, semi-presencial ou presencial de 

ensino. 

Ou seja, é importante compartilhar a responsabilidade, e com esta 

corresponsabilidade, construir um cenário oportuno para o ensino e aprendizagem da 

Matemática. 
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6  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar desafios e 

soluções tecnológicos apontados/enfrentados no Ensino de Matemática por 

professores que atuaram com aulas síncronas ou remotas e semi-presenciais no 

Ensino Médio em contexto pandêmico de COVID-19. Para isso foi realizada uma 

pesquisa com 44 professores na primeira etapa e com 5 professores na segunda 

etapa. 

Conforme observado, os principais resultados da pesquisa indicam que mesmo 

com mais da metade dos participantes terem formação continuada, boa experiência 

com o ensino remoto e semi-presencial e já utilizarem algumas tecnologias em sala 

de aula antes da pandemia de COVID-19, o ensino remoto e semi-presencial de 

Matemática no Ensino Médio ofereceu (e ainda oferece) desafios, como a elaboração 

dos materiais, qualidade de conexão de internet, tanto para professores quanto para 

alunos, conhecimento e adaptação com as tecnologias, tanto para o ambiente virtual 

de aprendizagem, quanto com as tecnologias específicas da área de Matemática 

como as calculadoras, o Microsoft Excel, o Microsoft Equation, Software GeoGebra, 

Software R & RStudio, Plataforma PhET, aplicativo Photomath, que podem estar 

relacionados com as instalações da instituição de ensino que o docente atua, a 

formação inicial e/ou continuada dos docentes, o interesse do professor em pensar 

diferente a sua metodologia de Ensino de Matemática, entre outros fatores.  

Acreditamos, como parte da solução dos problemas identificados 

anteriormente, que as instituições de ensino, assim como as políticas públicas, devem 

fornecer as condições mínimas necessárias para que os professores e alunos 

consigam interagir e aproveitar ao máximo as aulas nas modalidades remota e semi-

presencial de ensino, tendo em vista que o professor, sozinho, não consegue resolver 

todos os problemas ao seu redor, além de existirem fatores que não fazem parte das 

atribuições do professor.  

Estimular o professor a pensar diferente sua metodologia de Ensino de 

Matemática, por meio de melhores condições de trabalho, melhor remuneração, de 

modo a valorizar a categoria.  

Uma possibilidade vislumbrada é a proposta de uma formação continuada de 

professores de Matemática do Ensino Médio que atuam nessas modalidades de 
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ensino, contemplando também a modalidade presencial, tendo como objetivo fornecer 

o conhecimento necessário sobre essas tecnologias e descobrir novas possibilidades 

de integrá-las ao Ensino de Matemática, seja no Ensino Médio ou em outros níveis de 

ensino, pois, como comentado durante o trabalho, tais tecnologias apresentadas aqui, 

dentre diversas outras que existem, não são específicas para o Ensino de Matemática 

no Ensino Médio, e podem ser aplicadas desde o Ensino Fundamental ao Ensino 

Superior, respeitando, logicamente, os conteúdos de cada etapa. 

Esta formação continuada pode ocorrer na forma de curso ou minicurso, com 

aulas em laboratório de informática (na modalidade presencial), ou com cada 

participante utilizando o seu próprio computador (nas modalidades remota e semi-

presencial). 

 Seria oportuno aplicar esse curso ou minicurso durante eventos acadêmicos 

das áreas da Educação e Ensino, que sejam voltados tanto para professores quanto 

para alunos, sendo ofertado de modo gratuito ou com baixo custo, para que a variável 

financeira não seja um fator limitante de inclusão. 

O curso pode ser dividido em vários módulos, onde em cada módulo é 

apresentada uma tecnologia diferente, contendo a teoria, exemplos e exercícios para 

serem praticados exclusivamente nas respectivas tecnologias.  

Também, como alternativa de solução, existe a publicação de materiais de 

caráter instrucional (treinamento), que sirvam de guia, ou tutorial, para que 

professores e alunos possam ler e praticar de forma autônoma, sendo ofertados 

também, tanto de forma gratuita ou de baixo custo.  

Existe a possibilidade de ocorrerem treinamentos, cursos e minicursos com 

esses professores, nas próprias instituições de ensino que trabalham, por meio de 

parcerias prévias. 

Como podem ver, existem diversas possibilidades que podem proporcionar 

essa experiência tecnológica e formação continuada para os professores de 

Matemática, é necessário usar e abusar da criatividade para colocar em prática esse 

movimento que certamente renderá bons frutos para o Ensino de Matemática, além 

de possibilitar aos alunos experiências com a Matemática de uma forma mais alinhada 

ao momento de revolução tecnológica que estamos vivenciando, conforme descrito 

ao longo do trabalho.    
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Propomos, portanto, que esta pesquisa não se encerre com este trabalho, 

tendo em vista que sempre há mais para ser descoberto e explorado, de modo que 

são necessárias novas pesquisas sobre o tema
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A P Ê N D I C E  

 

APÊNCICE A – Modelo de Recrutamento dos Participantes da Pesquisa 

 

 

 

MODELO DE RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA (ETAPA I) 

 

Texto que será enviado aos participantes por e-mail e/ou WhatsApp de modo 

individual: 

 

Prezado(a), bom dia/tarde. 

Você está sendo convidado(a) a participar da segunda parte da pesquisa “USO DE 

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E SOLUÇÕES EM AULAS REMOTAS 

E SEMI-PRESENCIAIS DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO", que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ensino de Ciências e 

Matemática (PECMA), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A mesma 

tem como objetivo identificar e analisar desafios e soluções tecnológicos 

apontados/enfrentados no Ensino de Matemática por professores que atuaram com 

aulas síncronas ou remotas e semi-presenciais no Ensino Médio em contexto 

pandêmico de COVID-19. 

Sua participação é essencial! É papel da universidade, pública, plural e democrática, 

o desenvolvimento de propostas na educação básica e auxílio em políticas públicas 

educacionais, contudo, tais ações só podem se efetivar mediante a compreensão da 

realidade e características de cada instituição.  

Contamos com você!  

 

Acesse este link para ter acesso ao questionário e demais informações: 

https://forms.gle/h7AQi5snpFffHCgaA   

 

https://forms.gle/h7AQi5snpFffHCgaA
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Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre o estudo, pode falar diretamente 

com a responsável pela  pesquisa:  

Profª. Dra. Marilena Aparecida de Souza Rosalen: marilena.rosalen@unifesp.br 
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APÊNCICE B – Modelo de Recrutamento dos Participantes da Pesquisa 

 

 

 

MODELO DE RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA (ETAPA II) 

 

Texto que será enviado aos participantes por e-mail de modo individual: 

 

Prezado(a), bom dia/tarde. 

Você está sendo convidado(a) a participar da segunda parte da pesquisa “USO DE 

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E SOLUÇÕES EM AULAS REMOTAS 

E SEMI-PRESENCIAIS DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO", que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ensino de Ciências e 

Matemática (PECMA), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A mesma 

tem como objetivo identificar e analisar desafios e soluções tecnológicos 

apontados/enfrentados no Ensino de Matemática por professores que atuaram com 

aulas síncronas ou remotas e semi-presenciais no Ensino Médio em contexto 

pandêmico de COVID-19. 

Sua participação é essencial! É papel da universidade, pública, plural e democrática, 

o desenvolvimento de propostas na educação básica e auxílio em políticas públicas 

educacionais, contudo, tais ações só podem se efetivar mediante a compreensão da 

realidade e características de cada instituição.  

Contamos com você!  

 

Esta etapa será realizada de forma online, pelo Google Meet, acesse este link para 

ter acesso à sala: meet.google.com/kkf-bcjx-znb        
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Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre o estudo, pode falar diretamente 

com a responsável pela  pesquisa:  

Profª. Dra. Marilena Aparecida de Souza Rosalen: marilena.rosalen@unifesp.br 
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A N E X O S  

 

ANEXO A – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
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