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Introdução 

Desde o início do desenvolvimento da 

informática, começaram a surgir os primeiros 

softwares desenvolvidos para a educação. Com o 

avanço da tecnologia nas últimas décadas a 

informática tornou-se presente na sociedade e 

está cada vez mais presente nas escolas. Porém, 

nem todos os professores e escolas estão 

preparados para a incorporação de novas 

tecnologias. Nesta leitura, serão apresentados 

aspectos e fatores acerca dos quais será 

relevante refletir antes de inserir softwares 

matemáticos nas aulas de matemática. 

Acreditando ser a melhoria na aprendizagem a 

única justificativa para a inserção dos 

computadores nas escolas a pesquisa buscou 

questionar principalmente: quais as possíveis 

contribuições da incorporação de softwares 

educacionais para a educação matemática 

durante os anos finais do ensino fundamental II. 

Desenvolvimento 

A metodologia utilizada foi a de pesquisa 
qualitativa, através de levantamento bibliográfico, 
com leitura e análise de dados descritos em 
forma de texto dissertativo monográfico. As 
informações obtidas durante a pesquisa foram 
analisadas da seguinte maneira: Informática 
educativa, definição e aspectos gerais; softwares 
matemáticos e a relação de suas características 
de programação com o ensino da Matemática, e 
finalmente as possíveis contribuições da 
utilização desses recursos para a aprendizagem 
dos estudantes do ensino fundamental II. Tal 
desenvolvimento foi dado à pesquisa uma vez 
que os especialistas alertam para a necessidade 

de um planejamento cuidadoso e crítico para o 
trabalho com informática, para tal os professores 
devem estar conscientes dos aspectos dos 
recursos e softwares que serão utilizados, assim 
como das possíveis contribuições que ele poderá 
esperar para a aprendizagem de seus alunos 
durante as aulas com informática. 

Considerações Finais 

A informática educativa poderá trazer diversos 
benefícios para a educação. Dentre várias 
contribuições os especialistas destacam a 
possibilidade de incentivar a autonomia dos 
estudantes, tornando-os agentes responsáveis e 
conscientes sobre o seu processo de 
aprendizagem. Porém os especialistas alertam à 
necessidade de os professores estarem 
capacitados para trabalhar com informática em 
sala, pois, a simples inserção de computadores 
nas escolas não trará benefícios para os 
estudantes. Será a prática pedagógica em que a 
informática estiver inserida que definirá os 
resultados do trabalho. Sendo assim, faz-se 
fundamental uma formação crítica e consciente 
dos professores antes de qualquer trabalho com 
informática 
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