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I. RESUMO

Resumo – Atualmente, devido à grande quantidade de tecnologias usadas no 

dia-a-dia, observa-se que a computação num geral tem importante papel no que diz 

respeito ao ensino-aprendizagem. Assim sendo, faz-se necessário conhecer novos 

softwares, bem como conhecer os programas empregados por outras instituições de 

ensino em salas de aula, em especial no ensino da matemática, já que o uso destes 

auxilia  no  processo  ensino-aprendizagem.  O  exercício  da  docência  exige  do 

profissional, recursos pedagógicos para a facilitação do ensino da matemática, já 

que  esta  é  muitas  vezes  vista  por  grande  parte  dos  alunos  como uma matéria 

bastante  difícil.  Neste  contexto  a  proposta  deste  trabalho  é  saber  quais  são  os 

principais  softwares  usados  no  ensino  da  matemática,  através  de  entrevista 

realizada  por  meio  de  e-mails  direcionados  aos  coordenadores  dos  cursos  de 

licenciatura de matemática das faculdades e universidade que não serão citadas. 
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II. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, muito se tem visto de avanço em tecnologias num geral, 

mesmo  assim,  observa-se  que  ainda  há  muitos  professores  que  parecem  não 

concordar com uso de outras ferramentas além do giz e lousa no ensino e em suas 

aulas num geral. Observa-se que os computadores ainda têm sido pouco utilizados 

como ferramenta de pesquisa e ensino em escolas, já que muitas escolas ainda têm 

pequenas  quantidades  destes  ou  mesmo  por  que  professores  ainda  preferem 

métodos tradicionais. Porém, com o maior acesso da internet tem crescido a busca 

por materiais que auxiliem o professor na docência do ensino fundamental, ensino 

médio e superior.

Sabe-se que o computador é fonte de atração para as crianças que tem nessa 

ferramenta a possibilidade de entender matemática de maneira lúdica. Para sanar as 

dificuldades básicas e usuais na matemática, podem ser usados inúmeros softwares 

como ferramentas  úteis  e  versáteis.  Por  exemplo,  usando  o  Geogebra,  pode-se 

ensinar  facilmente  funções  de  forma  geral  e  seus  gráficos,  já  que  fica  fácil  a 

visualização  de  curvas  e  pontos  importantes.  Ou  seja,  observa-se  que  essa 



ferramenta pode ser útil na prática do professor. Este tem em mãos material com 

amplas possibilidades. A discussão do melhor uso do mesmo faz-se importante. 

Este trabalho busca questionar  se os professores de uma amostragem das 

universidades brasileiras têm aplicado os softwares como ferramenta para o ensino 

dos  alunos.  Ensinar  o  professor  a  ensinar  também  é  parte  da  metodologia 

pedagógica.  É  preciso  atentar  para  a  preparação  do  futuro  professor  quanto  à 

utilização  de  softwares,  assim  como  fomentar  a  discussão  de  novas  práticas 

pedagógicas.  A discussão  é  necessária,  pois  o  professor  é  o  mediador  entre  o 

ensino e seus alunos.

III. OBJETIVOS

Esse trabalho tem como principal objetivo conhecer os softwares utilizados 

pelos professores das faculdades brasileiras, elencá-los e assim também divulgar 

novas ferramentas para o ensino de matemática. 

IV. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa de campo, tendo como 

principal instrumento um questionário respondido por e-mail pelos Coordenadores 

dos cursos de Licenciatura em Matemática.

V. DESENVOLVIMENTO

Foi  desenvolvido  um  questionário  no  Google  Drive,  com  trinta  softwares, 

como  sendo  os  mais  utilizados  nas  salas  de  aulas.  Foi  localizado  no  site  das 

faculdades,  o nome e e-mail  dos coordenadores dos Cursos de Licenciatura em 

Matemática  e  enviado  o  questionário  para  responderem.  Com  a  chegada  da 

resposta, as mesmas são tabuladas no Microsoft Excel.

VI. RESULTADOS PRELIMINARES

Os  resultados  preliminares  mostram  que  dos  trinta  softwares  citados  no 

questionário, somente dois são utilizados na maioria das faculdades, quais sejam: 

GeoGebra (8 faculdades) e Windows Pacote Office (7 faculdades). Apesar disso, 

existem outros softwares utilizados,  porém com menor expressão,  que são eles: 

CabriGeometrell  (1),  Calc  3D  (1),  Compasses  and  Ruler  (1),  Graphmatica  (1), 



Kmplot  (2),  Kseg  (2),  Lindo  (2),  MathaLab  (2),  Mathematica  (2),  Tangram (1)  e 

WinGeo (1).

Figura 1 – Distribuição Quantitativa dos Programas
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