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RESUMO

 RESUMO 

Atualmente, boa parte dos professores de escolas públicas e privadas, ainda adotam apenas os livros didáticos e/ou apostilas para elaborar e ministrar suas aulas. Isso não era

um problema até alguns anos atrás, pois a tecnologia ainda não havia “conquistado” um expressivo número de usuários, sendo esses, em grande número, compostos por

crianças e jovens em idade escolar. Negar as várias utilidades dos recursos tecnológicos hoje em dia é algo que quase ninguém cogita, já que facilmente podemos perceber a

presença da tecnologia em quase tudo o que fazemos no dia a dia, seja no lazer, no trabalho ou nos estudos. Entretanto, muitos profissionais da área da educação ainda resistem

em utilizá-los em suas aulas e um dos grandes motivos é por não saberem qual a melhor maneira de aproveitá-los. Logo, diversificar o modo mecânico, como muitas vezes vem

sendo ensinado nas escolas, com utilização de softwares de ensino da matemática, pode ser uma alternativa para melhorar uma realidade que assombra nosso país, já que mais

de treze milhões de brasileiros são analfabetos funcionais Além de softwares, é pertinente contar também com a internet, que é uma ótima saída para despertar o interesse dos

alunos, que estão diariamente conectados. As programações dos meios de comunicação aos quais os alunos têm acesso nos dias atuais são mais atraentes que as atividades

tradicionais propostas e oferecidas em sala de aula e por isso, causa desinteresse nos aluno, e também pode fazer com que eles se ausentem da escola ou não queriam

participar das aulas. Para os professores não precisarem entrar constantemente numa “disputa” pela atenção dos alunos, tem sido cada vez mais comum o uso da tecnologia em

sala de aula, e sabendo usá-la, é possível obter resultados bastante positivos. E com essa necessidade, nada melhor que a própria escola, através do ensino, mostrar aos alunos

o melhor modo de aproveitar esse recurso para o aprimoramento do saber. A internet pode oferecer uma variedade de recursos e benefícios ao processo de aprendizagem.

Atualmente, em muitas escolas, o ensino da Matemática ainda está pautado e fundamentado em fórmulas prontas, sem demonstrações palpáveis que estimulem o raciocínio e

uma dedução lógica e muitas vezes não mostram possíveis utilizações no cotidiano, tornando, assim, a Matemática uma matéria desinteressante e vista até como inútil, o que

prejudica o ensino da Matemática em alguns dos pontos que mais afetam sua estrutura, que seriam o embasamento e a construção de argumentos matemáticos futuros. Sem

esta base a Matemática perde o sentido e deixa de ser uma ciência lógica e passa a ser um teste de memória para fórmulas. O ensino atual exige “o despertar” nos professores

de Matemática e, uma grande disposição e criatividade para conseguir atingir em seus alunos as habilidades e competências necessárias para os futuros profissionais deste

mundo moderno e tecnológico. Muitos desses profissionais, ainda carregam marcas do ensino tradicional, onde predominava a memorização de conteúdo, ainda há obstáculos a

serem vencidos pelos docentes nas escolas de hoje. Assim, para ocorrer esta mudança, muitos docentes têm investido tempo em pesquisar recursos que possam proporcionar

aos alunos oportunidades para complementação do que é trabalhado no contexto escolar. Desta forma, as pesquisas em ensino de matemática possuem, atualmente, um grande

objetivo de proporcionar ao professor métodos que vão além da Matemática tradicional, que despertem a curiosidade e o gosto pela Matemática, mas que também ensinem

conceitos que irão tornar o aluno um cidadão atuante na sociedade, com capacidade de aplicar conhecimento adquirido à sua vida cotidiana. A informática é uma importante

ferramenta para fazer essa transformação no ensino. Assim este trabalho traz através do aplicativo gratuito, disponível para diversas plataformas de celular, metodologias

tecnológicas que tem a finalidade de aproximar o aluno na aula de matemática e oferecer um ensino capaz de uma melhor assimilação e compreensão o conteúdo. Expondo as

respostas obtidas por meio do questionário criado pela autora do projeto, na qual foi possível observar em turmas que possuía em sua maioria alunos que não gostavam da

Matemática, o Geogebra facilitou a compreensão do conteúdo aplicado, foi notório a participação e motivação exposta dos discente quando puseram a executar a Matemática

através do próprio celular. Outro fato perceptivo foi a receptividade com materiais manipuláveis como o Tangram, que possibilita, sem restrição, o raciocínio do aluno para resolver

uma determina questão, motivando e demonstrando a flexibilidade do aplicativo que dispõe suas variadas ferramentas, possuindo a finalidade de aplicação de vários conteúdos

matemáticos. O presente trabalho não busca superar a aula tradicional de matemática, que apresenta de forma rígida e resumida um contexto e traz consigo exercícios de fixação

,mas busca agregar junto à aula, atividades dinâmicas, que proporcionam a motivação através manuseio de materiais concretos ou virtuais e chamar o interesse do discente de

forma que possa através do celular ou outro recurso tecnológico em mãos, possibilitar uma diferente função para determinado instrumento, dispondo assim variadas maneiras de

utilizar a ferramenta de forma educacional, aplicando conteúdos matemáticos rígidos fora da sala de aula, agregando-os ao seu cotidiano. 
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