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Introdução 

O software vem sendo usado por vários 

profissionais em suas áreas.  Segundo Setzer 

(1994) devido a esse uso universal, cada vez 

mais crescente, é necessário ensinar tanto o 

que eles são como a usá-los em aplicações 

de utilidade geral, mostrar como podem ser 

bem e mal empregados e quais os benefícios 

e malefícios que trazem à sociedade e aos 

indivíduos. 

Desta forma é importante se analisar a 

utilização de software no ensino da 

matemática. 

 
Desenvolvimento 

Segundo Matos Filho et al. (2008) no ensino 

de Matemática, o computador pode ser um 

importante recurso para o professor e um 

elemento de motivação para os alunos.  

A utilização de softwares pode dar a aula uma 

maior velocidade. De acordo com Laudares e 

Lachini (2000) a máquina executando 

atividades repetitivas e mecânicas, ações 

antes realizadas pelo professor, com 

considerável consumo de tempo e de energia.  

A máquina é uma ferramenta auxiliadora de 

complementação e não substitui a figura do 

professor. 

Para Laudares e Lachini (2000) os docentes 

sustentam que a máquina não substitui o professor, 

uma vez que “ele é o elo de ligação entre o aprendiz e 

a ciência”. 

Assim o estudante segundo Laudares e Lachini (2000) 

adquiri dois saberes:a linguagem computacional 

através do uso do sistema informatizado e a 

linguagem do cálculo. 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que a utilização de software no ensino da 

matemática é uma forma de complementar e agilizar o 

ensino da matéria. Pois o professor continua com seu 

papel garantido como transmissor do conhecimento. 
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