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Resumo

Um dos desafios dos educadores é escolher o software que atenda aos objetivos de suas práticas docentes.
O objetivo do estudo foi realizar um mapeamento de software educativos gratuitos de acordo com os conteúdos
de números e operações no ensino de Matemática. O estudo foi realizado com professores do Ensino Fundamen-
tal II de Escolas Públicas. Os resultados indicam que, dos 32 software apresentados aos professores, 63% dos
software gratuitos podem ser usados para ensinar conteúdos que envolvem números e suas operações no Ensino
Fundamental, juntamente com os conceitos elementares da álgebra.

Introdução

Diariamente, convive-se com informações sobre clima, propagandas, porcentagens, saldos, débitos, compras,
vendas e outros dados que demandam a competência aritmética. Este tipo de pensamento inclui o uso ordenado
das operações matemáticas básicas e a compreensão dos processos de cálculo numérico (SAVION; SERI, 2016),
além de destreza para estimar quantidades e capacidade para avaliar a razoabilidade dos resultados.

A construção destas competências ocorre ao longo do Ensino Fundamental e compreende, de forma ascendente,
os pensamentos numérico e algébrico. De acordo com orientações curriculares (BRASIL, 1998; NCTM, 2000),
o desenvolvimento desses pensamentos inclui a exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a
ampliar e consolidar os significados dos números nos diferentes conjuntos numéricos, a partir do uso em contextos
sociais, matemáticos e históricos. As estratégias de ensino devem contemplar também a ideia de proporcionalidade,
incluindo os cálculos com porcentagens.

Estudos consideram o uso da calculadora (LEE, 2006), de materiais concretos (FIGUEIRA-SAMPAIO et al., 2013)
e de computadores e software (FIGUEIRA-SAMPAIO et al., 2012) nas práticas docentes de Matemática para auxiliar
no desenvolvimento da competência matemática que envolve o domínio dos números e do cálculo.

A necessidade de selecionar os software úteis, e até mesmo a dificuldade de encontrá-los de forma acessível,
pode distanciar esses materiais dos professores de Matemática. Na tentativa de auxiliar na escolha dos software e
de apresentar as opções viáveis, o objetivo do trabalho foi mapear os software educativos gratuitos de Matemática
para o desenvolvimento de conceitos e procedimentos relativos ao raciocínio numérico e algébrico.

Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. Foi feita uma pesquisa bibliográfica para o levantamento
de software educativos de Matemática. A busca foi realizada em sites e em materiais de divulgação disponíveis no
formato digital.Para a seleção foram considerados somente software gratuitos, com acesso online ou arquivos de
instalação disponíveis.

Para a identificação de possíveis conteúdos que poderiam ser trabalhados nos software, foram realizados en-
contros com 34 professores de Matemática do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino. As funcionalidades
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dos software foram demonstradas com a realização de exemplos e com a visualização das barras de menu e de
ferramentas, de botões e de telas de instruções.

Um checklist foi elaborado com base nos conteúdos essenciais de um Programa de Matemática do Ensino
Fundamental (NCTM, 2000). Cada professor preencheu o checklist ao final da demonstração de cada software.

Resultados e Discussão

No levantamento dos software educativos gratuitos de Matemática foi possível identificar 32 software com fun-
cionalidades que podem contribuir para o ensino e a aprendizagem de Matemática no Ensino Fundamental II. Na
visão dos professores de Matemática é possível utilizar 63% dos software gratuitos para ensinar conteúdos rela-
cionados aos números e suas operações no Ensino Fundamental, juntamente com os conceitos elementares da
álgebra (Figura 1).

Figura 1: Mapeamento dos Software Educativos Gratuitos para Números e Operações.

O conjunto dos números naturais é usado para resolver situações-problemas com a necessidade de contar,
ordenar e codificar (DEBNATH; BASU, 2015). Portanto, é preciso que o aluno compreenda o significado dos número,
bem como suas propriedades. Para isso, os professores identificaram os software Árvores Algébricas, Borboletas,
Círculo 21 e 99, Criba de Eratóstenes, Diffy, Numeração Romana, Números Primos e Tux of Math Command.

No Ensino Fundamental é comum trabalhar com representações segundo o sistema de numeração romana e o
sistema de numeração hindu-arábico. O software Numeração Romana foi indicado pelos professores para abordar
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a relação entre as representações dos números nos dois sistemas.
Os currículos de Matemática no Ensino Fundamental também incluem o estudo da estrutura multiplicativa de

números naturais (BRASIL, 1998; NCTM, 2000). Nessa estrutura está incluída a representação dos números na-
turais como o produto de números primos. Essa construção inclui os conceitos do máximo divisor comum (MDC)
entre dois ou mais números naturais, do mínimo múltiplo comum (MMC) e as relações de divisibilidade (BROWN;
THOMAS; TOLIS, 2002). Para desenvolver os conteúdos relacionados aos números primos e à construção dos
critérios de divisibilidade, os software Borboletas, Criba de Eratóstenes, Números Primos e Tux of Math Command
foram recomendados. Cada software com suas particularidades.

Os números racionais podem ser escritos em uma variedade de formas tais como fracionária, decimal, percen-
tual, índices e taxas (BEYRANEVAND, 2004). Os software Círculo 3, Diffy e Porcentajes foram apontados pelos
professores como capazes de auxiliar na fluência das operações com números decimais, pois permitem atividades
envolvendo a adição, a subtração e a visualização em termos relativos do número decimal, respectivamente. O
pensamento proporcional, incluindo a compreensão de razão, proporção e proporcionalidade, também é necessário
para o estudo de Matemática, de Ciências e em aplicações práticas (LUNDBERG, 2011). O software Porcentajes
pode ser usado para a compreensão do conceito e cálculo de juros simples e para o cálculo da quarta proporcional.

Os alunos enfrentam dificuldades com a notação dos números na forma fracionária. Os professores escolhe-
ram o software Fracciones Equivalentes para auxiliar na compreensão da forma fracionária. A escolha deveu-se à
representação de frações por meio da divisão de inteiros em partes congruentes, pela sua relação com a escrita
simbólica numerador/denominador e pela visualização do modelo parte-todo. O software também pode auxiliar na
construção do conceito de frações equivalentes por meio do modelo parte-todo. O aluno altera a quantidade de
partes nas quais o inteiro foi dividido sem alterar a divisão inicial do inteiro. Essa funcionalidade é extremamente útil,
pois torna a causa e o efeito observáveis para o aluno (WAY, 2011).

Entre as dificuldades de ensino do conceito e das operações com números inteiros encontram-se a percepção
da lógica dos números negativos (BRASIL, 1998) e a atribuição de significado em quantidades negativas (FUADIAH,
2015). Os professores consideraram que os software Árvores Algébricas, Círculo 0, 21 e 99, Diffy, Tic Tac Go e Tux
of Math Command podem contribuir para minimizar essas dificuldades.

Atividades baseadas em construções geométricas têm melhorado o desempenho dos estudantes no que se
refere à competência de magnitudes incomensuráveis e à representação de números irracionais no eixo real (VOS-
KOGLOU; KOSYVAS, 2011). O software GeoGebra, indicado pelos professores para a visualização dos números
irracionais, permite ensinar por meio de construções. Com uma construção fundamentada no Teorema de Pitágoras,
os alunos têm a representação visual do número irracional e podem compará-lo com a unidade.

À medida que os problemas matemáticos vão se tornando mais complexos é preciso que a modelagem seja feita
do ponto de vista algébrico. Nesse sentido, a ênfase dada às operações aritméticas passa a ser o uso de símbolos
para representar números e expressar relações (STAR et al., 2015). Para o tratamento de expressões simbólicas, os
software Árvores Algébricas e GeoGebra foram indicados para as expressões algébricas; e os software GeoGebra
e Raízes para o trabalho com equações.

Uma vez compreendida a resolução de equações lineares, a ideia é estendida para a compreensão dos sis-
temas de equações. Para o trabalho gráfico com os sistemas lineares os professores recomendaram os software
GeoGebra, Graficador, Graph, MathGV e Winplot. Todos os software permitem a plotagem simultânea dos gráficos
associados às equações, sendo possível estimar se o sistema possui uma única, nenhuma ou infinitas soluções,
caso as retas sejam concorrentes, paralelas ou coincidentes, respectivamente.

Os professores identificaram os software GeoGebra, Geonext, GrafEq, Graficador, Graph, MathGV, SpeQ Mathe-
matics e Winplot para o trabalho com as funções polinomiais de 1° e 2° graus. Uma das principais características
desses software é a possibilidade de introduzir a lei da função e, simultaneamente, permitir a observação do gráfico
sobre o domínio visível e a representação tabular dos valores de entrada e saída neste domínio.

Conclusão

Os software apresentam interfaces simples e intuitivas. Alguns software permitem a configuração do idioma. Os
símbolos e o caráter universal da Matemática facilitam a utilização dos software em qualquer dos idiomas dispo-
nibilizados. Em alguns casos, é possível realizar a atividade com auxílio de lápis e papel ou apenas com cálculo
mental.

A relação software e conteúdo de Matemática no mapeamento facilita a seleção do recurso pelo professor,
favorecendo uma prática docente que pode auxiliar o aluno na compreensão da Matemática, no desenvolvimento da
fluência computacional e na aquisição de uma atitude positiva em relação à Matemática.
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