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RESUMO 

A proposta Planilha eletrônica: uma possibilidade tecnológica para o ensino da 

matemática, apresenta uma análise e desenho de material utilizando a planilha 

eletrônica através do relato de experiência com uma turma de alunos do Ensino 

Fundamental II de uma escola pública, no município de Tucuruí-PA. A finalidade é 

enfatizar a importância do uso da planilha eletrônica como ferramenta pedagógica 

para o processo ensino-aprendizagem da matemática e incentivar a integração das 

novas tecnologias na escola. Com ênfase nos estudos sobre o contexto educacional 

da matemática, destaca-se a atuação docente e a integração dos softwares educativos 

na sala de aula, uma vez que os estudantes utilizam os diversos recursos digitais no 

cotidiano de forma descontextualizada. Os resultados da análise demonstraram 

elementos relevantes para o planejamento de novos currículos e práticas pedagógicas 

que correspondam ao atual momento social e tecnológico bem como a realização da 

oficina em que os alunos participantes mostraram suas habilidades, ocasionando 

significativas mudanças para a melhoria da educação matemática. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Educação Matemática, Software Educativo, 

Planilha Eletrônica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento tecnológico, diversos recursos vêm conquistando espaço no 

cenário mundial e o ambiente escolar é palco desta nova conjectura, principalmente 

as tecnologias computacionais que, quando bem empregadas, viabilizam a mediação 

didática no processo educacional. 

Em tempos remotos, a escola era responsável somente pelo ensino e 

aprendizagem de conteúdos tecidos em currículos pré-moldados para o 

desenvolvimento anual, isto é, os momentos de estudo não eram atrelados aos 

momentos de lazer, as notícias externas corriam em jornais e revistas os quais ainda 

não faziam parte da ambiência escolar. 

Uma passagem do trabalho de Leite (2008, p. 69) mostra que: 

“Antigamente era muito claro, o livro, o jornal e a revista 

informavam; o cinema, os parques de diversão, os circos 

divertiam; e a escola ensinava, educava. Hora de estudar 

não era hora de lazer nem de se informar com as notícias do 

momento, só a literatura didática e clássica autorizadas a 

entrar na escola podiam ser acessadas e processadas pelos 

alunos, de modo que pudessem torná-los cidadãos 

instruídos, educados”. (LEITE, 2008, p. 69) 

 

Hoje, a postura cultural sobre a educação adquire uma roupagem diferente de 

se construir o conhecimento, ou seja, novas propostas de ensino entrelaçadas com os 

meios digitais podem proporcionar momentos de aprender com diversão. 

Isso não quer dizer que a escola vai perder o compromisso de “educar” e sim 

de descobrir metodologias inovadoras que contemplem o uso dos aparatos 

tecnológicos para que assumam novos papéis na sociedade contemporânea que 

desafiem os estudantes com atividades dinâmicas através de hipertextos, vídeos, 

jogos, músicas, debates e imagens deixando para trás velhos paradigmas do ensino 

tradicional de memorização. 

Assim, acredita-se numa escola preparada para um ensino com mais 

qualidade e que deixa de ser passiva e aquém de uma nova realidade social, embora 

dependente das ações didáticas daqueles que se comprometem com tal ensino, mais 

até que questões políticas. 

Por isso, proponho a aplicabilidade da planilha eletrônica dentro do contexto 

educacional do ensino fundamental em busca de respostas para o seguinte 



questionamento: Qual a importância da planilha eletrônica como tecnologia 

educativa no ensino da matemática? 

Nesse sentido, retrata-se a ação pedagógica com planilhas interativas para 

uma turma de alunos do Ensino Fundamental II com conhecimento prévio de 

informática instrumental e que ainda não participaram de uma experiência com o 

computador nas aulas de matemática. 

A estrutura do trabalho será desenvolvida a partir de uma reflexão sobre o 

ensino e aprendizagem da matemática. Logo, será abordada a importância de integrar 

as tecnologias no contexto educacional em meio ao advento digital, bem como 

discutir a relação tecnologia x matemática na ação pedagógica e o protagonismo 

docente. 

Em seguida, fazer algumas considerações em relação ao uso de softwares 

educativos e uma análise dos materiais propostos com olhar especial para a planilha 

eletrônica, como possibilidade de recurso pedagógico, ressaltando aspectos 

necessários para assegurar uma aprendizagem significativa. 

E finalmente, relatar uma experiência com planilhas interativas de autoria 

própria, suscitando o laboratório de informática, o público alvo e análise dos 

resultados obtidos como proposta educacional para uma nova perspectiva de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICATIVA ACADÊMICA E PESSOAL DO TEMA 

O desejo por este estudo surgiu durante o desenvolvimento do meu trabalho 

como formadora no Núcleo de Tecnologia Educacional de Tucuruí-PA (NTE-

Tucuruí), pois identifico-me muito com tudo que se refere às mídias e tecnologias 

voltadas para o âmbito educacional e mais ainda por ser professora licenciada em 

matemática e interessada por caminhos que direcionem ao aprendizado da disciplina. 

Ao longo da minha carreira profissional, percebi que muitos alunos temem a 

matemática e a consideram como um “bicho de sete cabeças”, talvez a sua 

complexidade faz com que os educandos passem a estudar apenas para aprovação na 

disciplina e não mais pelo aprendizado de fato. 

A dificuldade que grande parte dos alunos possui em relação à educação 

matemática gera certa inquietação, principalmente pelo reflexo do ensino tradicional, 

o que vem confirmar a realização de um estudo sobre o processo ensino-

aprendizagem da matemática com vistas ao uso da planilha eletrônica em virtude da 

necessidade de incentivar a integração das novas tecnologias na sala de aula. 

Surge então, o interesse em buscar metodologias inovadoras que envolvam o 

estudante com a matemática de forma prazerosa, que despertem o gosto pelo saber e 

que proporcionem a ele, condições de compreender melhor a aplicação do conteúdo 

matemático no dia a dia. 

O aplicativo a ser apresentado faz parte do pacote LibreOffice do Linux 

Educacional 4.0 e apesar de ser um programa de fácil acesso e versátil, ainda é pouco 

utilizado na sala de aula, talvez pela falta de conhecimento quanto ao manuseio ou 

mesmo pela sua variedade de funções que o torna um recurso enriquecedor, porém 

instigante. 

A ideia deste trabalho é enfatizar o contexto educacional da matemática, a 

importância do software educativo no processo ensino-aprendizagem e apresentar 

atividades práticas de minha autoria como aspecto relevante para que surjam novas 

propostas pedagógicas culminando com as análises dos resultados obtidos. 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral:  

Analisar a importância do uso da planilha eletrônica (Calc) como ferramenta 

pedagógica para o processo ensino-aprendizagem da matemática no Ensino 

Fundamental II. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos:  

- Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem na educação matemática em 

vista às mudanças que ocorrem na sociedade; 

- Discutir a integração das novas tecnologias no contexto educacional; 

- Apresentar as funcionalidades da planilha eletrônica (Calc) como instrumento de 

apoio às descobertas e resolução de problemas com foco especial para o ensino da 

matemática; 

- Propor a criação de atividades matemáticas com o uso da planilha eletrônica para 

alunos do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEÓRICO 

Para embasamento deste trabalho foi realizada no primeiro momento, uma 

pesquisa bibliográfica de autores afins, através de consulta de materiais impressos 

(livros) e hipertextos (artigos) por via eletrônica que contribuíram para as reflexões e 

discussões ao longo da dissertação. 

O segundo momento da pesquisa trata-se de um estudo descritivo, através da 

aplicabilidade dos softwares de autoria própria do uso interativo com os objetos de 

aprendizagem produzidos na planilha eletrônica, como espaço de estudo para prática 

de atividades. 

Esta dissertação apresenta o processo de reflexão, análise, desenho de 

materiais e relato de experiência fundamentada na obra de autores renomados como 

Netto (2005), Freire (2008), Leite (2008), Castro (2010), Parente (2010), Santos 

(2010), Borba e Penteado (2012).  

 

4.1. A TECNOLOGIA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

O advento das novas tecnologias de comunicação e informação (TIC’s) é uma 

realidade com a qual as escolas se deparam cada vez mais, tendendo então a uma 

visão estratégica de trabalho em poder analisar, decidir e enfrentar os riscos que estas 

tecnologias podem trazer às instituições de ensino. 

A autora Parente (2010, p. 39) observa que: 

[...] A relação entre meios de comunicação e educação 

mudou, e é importante destacar que os meios e as 
tecnologias diversas são apenas possibilidades que estão aí 

para serem descobertas e usadas da melhor maneira 

possível de forma crítica e contextualizada. (PARENTE, 

2010, p. 39) 

 

A televisão, o jornal e o rádio estabeleceram profundas transformações 

sociais e cognitivas que marcaram a vida diária, no trabalho, no entretenimento e que 

com certeza, foram temas de debates e seminários quanto à influência das mídias 

eletrônicas e digitais sobre a humanidade, principalmente no âmbito educacional, 

transformações estas talvez imperceptíveis. 

Além do quadro negro e do giz, a sala de aula precisa estar suscetível a 

receber recursos como DVD’s, datashows, computadores, internet, projetores, tablets 



e lousas digitais para que professores e alunos tenham acesso, certamente as 

linguagens e o poder comunicativo são destaques desse fato. 

Para Castro (2010, p. 71): 

Os rápidos avanços da tecnologia desde o final do século 

passado vêm trazendo constantes mudanças para a 

sociedade. Estes avanços chegam à escola sob a forma de 

novos recursos pedagógicos. Há trinta anos, a televisão e o 

vídeo foram considerados poderosos instrumentos de 

trabalho para a Educação Brasileira. (CASTRO, 2010, p. 

71) 

 

As mudanças na Educação causadas pelos recursos midiáticos e digitais vão 

além da farta disponibilidade de tecnologias, porque exigem o envolvimento com a 

realidade do meio em que se vive e das experiências que permeiam o processo 

evolutivo da sociedade com base no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Freire (2008, p. 54) afirma: 

A mídia-educação não será a solução para as mazelas da 

sociedade e da educação. No entanto, para o melhoramento 

da sociedade e da educação, faz-se necessária a 

transformação do espectador em cidadão – no que a mídia-

educação pode contribuir significativamente. (FREIRE, 

2008, p. 54) 

 

O acesso à informática na escola passa a ser um direito democrático do 

estudante, desde que os equipamentos tecnológicos sejam vinculados aos conteúdos 

com os mesmos objetivos curriculares em aprender, interpretar e contabilizar, 

garantindo também seu papel de cidadão participativo na sociedade. 

Em uma rápida observação, Borba e Penteado (2012, p.49) deixam claro que 

“uma mídia não extermina outra”, o que ocorre são “transformações ou 

reorganizações”. 

Sendo assim, a tecnologia educacional remete não somente ao uso dos 

recursos digitais, mas também a um enlace entre educação e tecnologia em busca de 

uma aprendizagem significativa, do fortalecimento da comunicação digital e da 

interação colaborativa ultrapassando o simples uso instrumental para atender apenas 

ao mercado de trabalho. 

O trabalho de Netto (2005, p. 136) mostrou que: “A tecnologia educacional 

não se resume à utilização de meios, ela precisa ser considerada como uma 



ferramenta útil de ligação entre o homem e a educação, fazendo com que o 

conhecimento possa ser manipulado e reconstruído”. 

Refletindo-se a respeito da educação brasileira ao longo dos últimos anos, 

imprime-se que o ensino tradicional requer uma mudança constante, haja vista os 

novos desafios que norteiam a esfera educacional, deixando evidente que professores 

e gestores precisam repensar o impacto positivo que os recursos tecnológicos, como 

ferramentas pedagógicas, podem proporcionar para a prática de ensino. 

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico que dialoga com o processo 

educacional não deve ser encarado somente como um suporte modernizador para a 

prática pedagógica, mas também como uma possibilidade de descobertas e 

curiosidades que extrapolam o espaço da sala de aula. 

Por isso, um dos maiores desafios educacionais tem enfoque na mudança da 

escola em se adequar às exigências de uma sociedade globalizada, marcada pela 

rapidez e pela informação, é necessário estar atento para que a Educação não se torne 

defasada em relação à realidade do educando e do meio onde ele está inserido. 

 

4.2. PROTAGONISMO DOCENTE 

Com o avanço tecnológico, diversos recursos vêm conquistando espaço no 

mundo moderno e se renovando a cada dia, levando a uma visão mais crítica, pois as 

informações tornam-se mais acessíveis a todos, principalmente o computador, como 

instrumento facilitador do conhecimento. 

Em virtude destas constantes e progressivas mudanças, as escolas aos poucos 

abrem as portas às novas mídias e tecnologias da informação e comunicação, cujos 

educadores, formadores de opinião, não podem ficar “isentos” dessa realidade. 

No trabalho mostrado por Leite (2008, p. 74), a autora relata que: 

Para que o professor desempenhe seu papel pedagógico 

com competência e sintonizado com os desafios da 

contemporaneidade que inclui a integração da mídia na 

perspectiva da tecnologia educativa (TE), é necessário que 

ele seja um professor alfabetizado tecnologicamente. Isso 

significa que ele precisa possuir domínio técnico, 

pedagógico e crítico da tecnologia. (LEITE, 2008, p. 74) 

 

A princípio, as TIC’s podem parecer um empecilho para a carga de trabalho 

do professor que já não é pequena, porém, olhando de outro ângulo, essas 



tecnologias podem despertar novos interesses e ideias que enriqueçam sua prática 

profissional. 

Por outro lado, situações imprevisíveis e as incertezas não estão fora de 

cogitação e fazem parte da concepção da “zona de risco” discutida por Borba e 

Penteado (2012, p.63). 

Os autores afirmam que: 

[...] ao adentrarmos um ambiente informático, temos que 

nos disponibilizar a lidar com situações imprevisíveis. 

Algumas delas envolvem uma familiaridade maior com o 

software enquanto outras podem estar relacionadas com o 
conteúdo matemático. 

 

Refletir continuamente sobre questões da atualidade é papel do professor que 

precisa aceitar que a influência das inovações sobre o comportamento das pessoas 

desperta curiosidades. 

Mesmo com tanta facilidade digital, alguns professores não se sentem à 

vontade tampouco familiarizados quanto à utilização do computador e outros 

equipamentos na sala de aula, por exemplo.  

Para Boeri e da Silva (2011, p. 07): 

[...] poucos são os professores que utilizam recursos 

computacionais nas suas aulas, seja por sentirem medo de 

serem substituídos, de não saberem manusear a máquina e 

até mesmo por acomodação e falta de vontade de inovar. 

Infelizmente, nem todos percebem a necessidade de se estar 

em constante atualização e aperfeiçoamento. (BOERI; da 

SILVA, 2011, p. 07) 

 

Logo, se faz necessário romper certa resistência dos professores quanto ao 

uso das tecnologias na sala de aula, isso porque não cabe mais pensar em educação 

sem se referir a elas. 

No que diz respeito à formação continuada do professor, deve ser de caráter 

processual e contínua voltada para a realidade do cotidiano escolar, incentivando a 

pesquisa, o desenvolvimento de projetos pedagógicos e de softwares educativos com 

temáticas atuais. 

A capacitação docente é muito importante para articular as tecnologias 

existentes nas escolas com a prática pedagógica como estratégia de ensino-

aprendizagem, pressupõe-se então o pontapé inicial. 

O autor Netto (2005, p. 125) em concordância, afirma: 



[...] a formação dos educadores deve favorecer uma 

reflexão sobre a relação entre teoria e prática e propiciar a 

experimentação de novas técnicas pedagógicas. Isso não 

significa jogar fora as velhas práticas, mas, sim, apropriar-

se das novas para promover a transformação necessária. 

(NETTO, 2005, p. 125) 

 

À luz desta reflexão, o professor não pode ficar de fora pelo seu papel de 

agente transformador sendo, portanto, “alfabetizado tecnologicamente”. É 

fundamental que o educador conheça e reconheça as potencialidades pedagógicas das 

TIC’s, assim ele se sentirá mais seguro e preparado para integrá-las na sala de aula. 

 

4.3. REFLETINDO SOBRE O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Desde as antiguidades, a matemática vem acompanhando o desenvolvimento 

sociocultural das pessoas, presente na rotina do dia a dia, nas compras, nos 

movimentos bancários, entretenimento, em casa, no trabalho e na escola, não poderia 

ser diferente. 

Entretanto, no âmbito escolar, o ensino tradicionalista perdura numa 

metodologia mecânica de trabalhar conteúdos deliberados nos currículos escolares 

com ênfase na memorização, desmerecendo na maioria das vezes, os conhecimentos 

prévios e habilidades discentes que poderiam ser ativadas para otimização do 

conteúdo na sala de aula. 

De acordo com o autor Netto (2005, p. 129): 

O saber tecnológico é mais que mera aprendizagem de 

competências específicas que simplesmente induzem o 

indivíduo a um processo repetitivo e não crítico; ele é um 

processo que integra a sabedoria já intrínseca do 

trabalhador a novas experiências que lhe proporcionam 

conhecimento, além de prepará-lo para as possíveis 
modificações e avanços que poderão ocorrer em sua área 

profissional. (NETTO, 2005, p. 129) 

 

O ensino da matemática deve estar voltado ao desenvolvimento de 

habilidades básicas que um aluno precisa para a vida, isto é, deve estar em evidência 

desde os primeiros anos da vida escolar para que posteriormente, o educando consiga 

assimilar o conteúdo com menos dificuldades. 

As etapas de uma proposta pedagógica articuladas ao planejamento escolar 

em que se analisa o contexto, refletem-se as possibilidades existentes e prevê ações 



para driblar as prováveis dificuldades, é um processo que vem ao encontro do ensino 

da matemática e cumprir os objetivos pré-estabelecidos. 

O que se deve ter em mente é que a educação matemática é mais que uma 

simples memorização de fórmulas e cálculos repetitivos, ela é uma filosofia de 

variáveis inquietudes flexível ao método de ensino. 

 

4.4. MATEMÁTICA x TECNOLOGIA 

Ao longo dos anos, o mercado digital vem evoluindo rapidamente, a cada 

momento surgem novas tecnologias de comunicação e informação que prometem 

modificar o cotidiano das pessoas e o ambiente educacional, assim como a atuação 

de educandos e educadores nesta conjuntura. 

Ainda segundo Leite (2008, p. 73): 

A escola de hoje, fazendo uso da mídia na perspectiva da 

tecnologia educacional, precisa ir além da metodologia 

tradicional de ensino baseada na transmissão da 

informação, na memorização e no velho ler, escrever e 

contar. A escola contemporânea precisa ser 

problematizadora, desafiadora, agregadora de indivíduos 

pensantes que constroem conhecimento colaborativamente 

e de maneira crítica. (LEITE, 2008, p. 73) 

 

Em se tratando do computador, suas possibilidades e limitações são questões 

que sempre despertaram vários debates entre teóricos ligados à educação pelo fato de 

se mostrar um poderoso agente modernizador que requer um olhar otimista, porém 

uma consciência sensata de sua utilidade educativa. 

Neste sentido, compete ao professor, em especial ao de matemática, a escolha 

ou produção de um software adequado ao nível de aprendizado e à realidade dos 

alunos como auxílio para: a metodologia que favoreça a construção do conhecimento 

matemático, o desenvolvimento do raciocínio, independência na busca de 

informações, além do desenvolvimento cognitivo em aprender também com seus 

próprios erros respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um. 

De acordo com o autor Romero (2006, p.02): 

A Tecnologia vem sendo um dos principais agentes de 
transformação da sociedade, o computador como um meio 

por estar cada vez mais presente nas diferentes atividades 

da população, os softwares educacionais também podem ser 

um instrumento de auxílio com ótimos resultados para o 

professor no processo ensino e aprendizagem da 

Matemática. (ROMERO, 2006, p. 02) 



Por isso, é relevante o estudo da relação íntima entre tecnologia x matemática 

e sua aplicação em atividades didáticas de experimentação e exploração de conteúdos 

que facilitam a participação do alunado no processo de aprendizagem, já que no 

convívio social do estudante, estas vertentes estão interligadas informalmente. 

Sendo assim, torna-se viável idealizar e pôr em prática materiais educativos 

que enfatizem os conteúdos conectados à realidade do aluno, relacionados aos 

problemas do dia a dia, da comunidade local, enfim, do mundo em que vive, 

sobretudo, para a construção do conhecimento matemático. 

 

4.5. SOFTWARE EDUCATIVO NA ESCOLA 

A perspectiva de uma aprendizagem significativa por meio de atividades 

interativas tem alçado objetos de estudo que atendam os objetivos traçados, a 

exploração do conteúdo proposto, um contexto dinâmico e motivador, a 

interatividade e feedback. Nessa via de mão dupla, os estudantes desenvolvem o 

raciocínio, novas habilidades, criatividade e mais autonomia. 

A proposta de utilizar objetos educacionais envolvendo a ludicidade tende a 

viabilizar uma prática de ensino inovadora, uma vez identificados os maiores 

obstáculos que os alunos encontram no ensino da matemática, para dar base à 

utilização ou mesmo produção de um conteúdo digital que supere estes entraves. 

Em conformidade com Borba e Penteado (2012, p. 44): “O trabalho com a 

modelagem e com o enfoque experimental sugere que há pedagogias que se 

harmonizam com as mídias informáticas de modo a aproveitar as vantagens de suas 

potencialidades”. 

Como propósito educativo, os usuários devem ser provocados por situações-

problemas contextualizadas através de estratégias metodológicas concebidas pelo 

material didático para uma melhor compreensão dos conceitos em estudo, no tocante 

à curiosidade e os desafios, essas são as expectativas de um ambiente enriquecido 

pelo processo lúdico, investigativo e experimental. 

Não se pode negar que gradativamente, as escolas começam a integrar o uso 

dos computadores no processo curricular passando pela prática pedagógica até 

atingir o público-alvo que é o alunado, porém, ainda é motivo de ansiedade e 

preocupação. 



A ideia é utilizar as salas de informáticas implementadas nas escolas como 

espaços produtivos fora do contexto da sala de aula convencional permitindo a 

convergência com as outras mídias interativas. 

O trabalho de Santos (2010, p. 108) mostrou que: 

[...] As escolas começam a utilizar os microcomputadores 

em seus currículos e práticas pedagógicas, e aí surgem os 

laboratórios de informática, salas climatizadas fora do 

contexto das salas de aula convencionais, onde ficavam e 

ainda ficam os computadores nas escolas. (SANTOS, 2010, 

p. 108) 

 

Os computadores destes ambientes contam com software livre Linux 

Educacional, em especial, o sistema operacional Linux Educacional 4.0 e seu pacote 

de aplicativos LibreOffice. 

Segundo Santos (2010, p.111): 

Mas estes programas, muitas vezes, são utilizados 

atualmente de forma instrumental, sem nenhuma 

articulação com a vida prática e com o currículo escolar 

para promoção da autoria e a cidadania dos sujeitos 

aprendentes. E muitas escolas ainda nem chegaram a esta 

fase. (SANTOS, 2010, p. 111). 

 

Contudo, é possível interagir pedagogicamente com os programas 

educacionais do Linux, independente da conexão à internet, como editores de texto, 

planilhas eletrônicas, editor de apresentação (slides), que muitas vezes são utilizados 

de forma isolada e descontextualizada do currículo escolar. 

Em se tratando de softwares educativos, o mercado vem se expandindo 

consideravelmente, logo, é preciso estudar e analisar a proposta daqueles intitulados 

“educacionais”, pois o que parece didático para uns pode não ser para outros. 

Conforme o texto de Romero (2006, p. 06): 

O objetivo de um software educativo é favorecer os 

processos de ensino-aprendizagem; são desenvolvidos 

especialmente para construir o conhecimento relativo a um 
conteúdo didático. Entre as características principais de um 

software educativo está o seu caráter didático que 

possibilita a construção do conhecimento em uma 

determinada área com ou sem a mediação de um professor. 

(ROMERO, 2006, p. 06) 

 

Portanto, no momento da escolha, são válidos os seguintes questionamentos: 

O software tem caráter apenas de transmissor de conteúdos ou favorece a 



interatividade? O software apresenta uma interface interessante? É de fácil 

aplicabilidade? O software oferece um conteúdo relacionado com as situações do 

cotidiano? 

Uma boa opção são os softwares de autoria que também seduzem a garotada 

pela sua proposta de entrelaçar textos, imagens, animações e sons num único 

programa, o que configura em hipermídias com destaque para a planilha eletrônica e 

os slides que simulam bem estes tipos de softwares. 

A autora Leite (2008, p. 65) observa que: “[...] ao integrar mídia na prática 

pedagógica, faz-se necessário ressaltar o aspecto predominante transmissor e 

informacional da mídia de massa e o caráter colaborativo, interativo e de autoria da 

mídia digital”. 

Exemplo simples é o emprego de planilhas eletrônicas em projetos e 

atividades voltados para o ensino da matemática como a criação de planilhas 

interativas, tabelas e gráficos dinâmicos. 

Estas possibilidades transformam o laboratório de informática da escola num 

verdadeiro espaço de aprendizagem, desde que gestores e educadores invistam no 

acesso de softwares educativos de autoria e desenvolvam projetos pedagógicos que 

valorizem as relações sociais na comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos e metodológicos, a pesquisa se 

classifica como estudo de caso descritivo, pois possibilita a análise e desenho de 

material utilizando a planilha eletrônica através do relato de experiência com uma 

turma do Ensino Fundamental II. 

A pesquisa qualitativa abordada nesta dissertação busca evoluir na 

compreensão da importância do uso da planilha eletrônica como ferramenta 

pedagógica para o processo ensino-aprendizagem da matemática e assim, incentivar 

a integração das TIC’s na escola. 

 

5.1. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS MATERIAIS 

Evidencia-se atualmente que diante das rápidas transformações socioculturais 

e de uma forte tendência digital, o ambiente educativo perpassa pela exigente 

integração das novas tecnologias a serviço da comunidade escolar, até porque os 

jovens já estão intimamente conectados com essa nova era e utilizam os diversos 

recursos eletrônicos no seu cotidiano conforme suas necessidades, graças à ousadia e 

curiosidade. 

Logo, relacionar tecnologia e matemática torna-se um aspecto relevante no 

aprendizado que direcione os educandos a uma formação matemática em especial à 

inclusão digital. Em contrapartida, muitas escolas ainda se mantêm numa realidade 

contraditória onde aulas tradicionais e métodos convencionais de ensino prevalecem 

e não satisfazem mais as expectativas dos alunos. 

Por isso, esta dissertação propõe a aplicabilidade da planilha eletrônica dentro 

do contexto matemático do Ensino Fundamental em busca de respostas para o 

seguinte questionamento: Qual a importância da planilha eletrônica como TE no 

ensino da matemática? 

A justificativa para a escolha da planilha eletrônica na matemática é 

justamente o potencial de desenvolver tantas outras habilidades em conformidade 

com os objetivos pré-definidos. 

O desenvolvimento deste trabalho pode contribuir para o planejamento de 

novos currículos e novas práticas pedagógicas que correspondam ao atual momento 



social e tecnológico e prezem pela construção do conhecimento matemático, uma vez 

que muitas experiências são possíveis de realização com o uso de softwares. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

Para o processo de produção dos três aplicativos propostos, foi realizado um 

estudo com apoio do trabalho mostrado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 

2007) e desenvolvido através do diálogo com a professora da turma. São eles: 

 

 “Medida Divertida”: o objetivo deste aplicativo é fazer com que o estudante 

compreenda, de forma intuitiva, o conceito das medidas de comprimento, sistema 

métrico e mudança de unidade. Sendo assim, as páginas ilustrativas apresentam 

alguns conceitos do conteúdo incluindo um conversor de unidades e uma sequência 

de atividades dinâmicas e contextualizadas. 

 

 “Gráficos Dinâmicos”: a finalidade deste objeto é fazer com que o educando 

tenha noção e interprete tabelas e gráficos (coluna, barra) contextualizados. Sendo 

assim, são propostas páginas ilustrativas com representações gráficas e sequência de 

atividades interativas. 

 

 “Tabuada Divertida”: o objetivo deste material é fazer com que o aluno 

desenvolva o raciocínio rápido e manuseio com o teclado e mouse de forma intuitiva 

com a tabuada de multiplicação. Sendo assim, as páginas ilustrativas apresentam 

conceitos sobre os fatores da operação básica de multiplicação e uma tabuada 

divertida e moderna. 

 

O primeiro ambiente colorido e ilustrado dos aplicativos é o Menu (figura 1) 

com links para acesso aos conteúdos, exercícios e créditos de autoria. 

Vale ressaltar que o ambiente disponibiliza um campo amarelo solicitando o 

nome do usuário para iniciar o estudo interativo. 

 

 

 



Figura 1. Menu do aplicativo “Medida Divertida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

O conteúdo é apresentado em planilhas coloridas e ilustradas para facilitar a 

sua aplicação, conforme figura 2. No final das páginas, o usuário poderá explorar o 

ícone Voltar para retornar ao menu principal e Respostas para acesso aos resultados. 

 

Figura 2. Conteúdo do aplicativo “Gráficos Dinâmicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

Durante a construção dos objetos educacionais, foi utilizada uma metodologia 

simples com linguagem de fácil compreensão para que o aluno seja capaz de 

manusear células, interpretar e principalmente identificar o uso de cada conteúdo 

estudado em casos diferenciados. 



Os exercícios propostos abordam o contexto escolar pela vivência e 

conhecimento dos alunos sobre o seu ambiente de estudo de forma objetiva e 

subjetiva. Nos exercícios, o usuário tem a oportunidade de digitar dados numéricos 

como resposta nos quadrinhos coloridos e fazer a confirmação pelo teclado em cada 

questão. Em seguida, conferir se acertou ou errou através de mensagens automáticas 

como “Muito bem!” ou “Tente novamente!”. 

Para estimular o acesso, algumas páginas contam também com botões de 

Conversor no canto superior direito do aplicativo “Medida Divertida” que dispõe 

uma nova planilha para converter medidas de comprimento a serem utilizadas em 

que o aluno poderá retornar à atividade e dar continuidade à sua prática. 

A página de créditos da autoria (figura 3) apresenta um cabeçalho da 

instituição onde a autora desenvolve seus trabalhos pedagógicos, foto e formação 

acadêmica. No final da página, há citação da referência bibliográfica de autores 

conceituados, utilizada durante a produção dos objetos de estudo, os quais 

contribuíram significativamente para a realização deste projeto. 

 

Figura 3. Créditos de autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

As cores divertidas nas páginas favorecem a percepção do aprendiz quanto às 

células de preenchimento, resolução automática e resposta final. É muito importante 

que o aluno explore a ferramenta, sua aplicabilidade e os seus ícones de acesso como 

voltar ao menu ou direcionar aos exercícios contextualizados. 



5.3. DESCRIÇÃO DO ENFOQUE OU PARADIGMA DE ANÁLISE 

ADOTADO 

O software educativo surge como ferramenta pedagógica que propicia o 

desenvolvimento prático dos conteúdos curriculares de forma lúdica e atraente, sendo 

um suporte a mais para contribuir com novas metodologias de ensino-aprendizagem. 

A criação dos objetos de aprendizagem propostos nesta dissertação parte da 

necessidade de aprofundar estudos com foco no raciocínio lógico para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Apesar dos recursos motivacionais, da interatividade e as possibilidades 

pedagógicas, é importante avaliar os princípios diretores dos materiais que podem 

definir a qualidade a respeito do contexto e do currículo em que operam, segundo a 

proposta de Cabero (2001), como requisitos para viabilizar a usabilidade técnica e 

pedagógica do aplicativo que atenda a diversidade de usuários. 

 

5.4. CRITÉRIOS E/OU CATEGORIAS PARA A ANÁLISE 

A avaliação é uma tarefa minuciosa, pois necessita de um embasamento 

teórico. Este estudo foi baseado em alguns critérios da European Academic Software 

Award (Baumgartner e Payr, 1997) para análise do material em questão. 

Quanto à exatidão do conteúdo abordado nos objetos de aprendizagem, são 

temas que continuam atuais, mesmo quando os dados das atividades são 

modificados, as situações fazem parte do cotidiano. Já no que diz respeito à 

funcionalidade, os objetos de estudo não dependem da conexão com a internet. 

Os aplicativos propostos são acessíveis exclusivamente ao sistema 

operacional Linux Educacional 4.0 ou às versões mais avançadas do Linux para que 

haja uso efetivo desses recursos tecnológicos, não podendo ser utilizados em 

ambientes do Windows devido às configurações diferentes de sistemas. 

Em relação à relevância, os materiais didáticos deverão ser utilizados para 

reforço da aprendizagem desde que, os alunos tenham conhecimentos prévios como 

os conceitos, ciência do conteúdo e também já tenham contato anterior com recursos 

computacionais. 

Em relação à interatividade, os objetos de aprendizagem permitem que o 

usuário contribua no processo devido à ligação direta entre uma função e outra que 



leva o estudante a ficar curioso e tentado a descobrir o próximo passo, havendo 

também possibilidades de adaptação por parte dos professores. 

Quanto à aprendizagem, os objetos de estudo são softwares de apoio à 

exercitação de atividades colaborativas bem organizadas e funcionais, atendem a 

uma proposição de ensino-aprendizagem instrucional e sequencial curricular. 

Quanto à navegação, no sentido dos acionamentos de voltar, conversor, 

respostas e links de acesso; observa-se no aplicativo, visualização e sinalização de 

imagens e botões bem definidos. 

A interface disponibiliza de forma organizada na tela, ícones de 

navegação padronizados em aparência, cor, tamanho e localização para o contexto 

proposto durante a execução do programa facilitando o clique com o mouse. 

Quanto ao uso do computador, os softwares propostos permitem o 

entretenimento do estudante com as ferramentas computacionais como o uso das 

ferramentas da planilha eletrônica por meio do mouse e teclado. 

A adaptabilidade favorece a reutilização deste objeto de aprendizagem sem 

nenhum tipo de custos, por isso é flexível nos ambientes do Linux Educacional 

podendo readaptar-se aos novos conteúdos e aos requisitos do ensino-

aprendizagem que contemplam a resolução de problemas práticos e 

contextualizados e aplicar os conhecimentos adquiridos no cotidiano. 

Neste sentido, os objetos de estudo contribuem para aspectos novos e 

interessantes da educação multimídia através do computador, até porque eles 

exploram as funcionalidades da planilha eletrônica como fórmulas, botões de 

listagem e hiperlinks, além do feedback imediato que oportuniza ao estudante 

reformular sua estratégia de resolução. 

É importante analisar as propostas dos softwares educacionais para o contexto 

escolar e por que não questionar as possibilidades pedagógicas e de interatividade 

que são oferecidas aos usuários como recurso de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 



5.5. INSTRUMENTO DE ANÁLISE 

Uma das propostas desta dissertação é a criação de uma tabela descritiva 

como instrumento de medição para analisar os objetos de aprendizagem, 

fundamentada em autores indicados como Cabero (2001), considerando os objetivos 

que se pretende atingir e que pode servir de referência para avaliação de materiais 

didáticos. 

 

QUADRO DESCRITIVO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 

FICHA AVALIATIVA 

Tipo de Objeto Software digital 

Título Medida Divertida/Gráficos Dinâmicos/Tabuada Interativa 

Acesso Offline 

Endereço URL http://marilenematematica.blogspot.com  

Disciplina Matemática 

Conteúdo 
Medidas de comprimento/Análise de gráficos/Tabuada de 

multiplicação 

Recurso Computador (sistema operacional Linux Educacional 4.0) 

Categoria 6º ano – Ensino Fundamental II 

Documentação Planilha Eletrônica 

Concepção Pedagógica Instrucionista, contextual e curricular 

Aspectos Técnicos Linear e estático 

Aspectos Físicos Visual 

Proposição Atividades contextualizadas 

Público Professor e Aluno 

Conhecimento Básico 

Interatividade Parcial 

Interdisciplinar Não 

Adaptabilidade Sim 

Interface Agradável e simples 

Navegação (ícones) Funcional e clara 

Objetivos 

* Revisar o conteúdo proposto;  

* Interpretar e resolver as atividades através do processo 

intuitivo; 

* Avaliar o aprendizado e feedback. 

Fonte: a autora, 2013 

http://marilenematematica.blogspot.com/


5.6. DESCRIÇÃO DO ENFOQUE ADOTADO PARA O DESENHO DOS 

MATERIAIS PROPOSTOS 

O computador, entre outras tecnologias, favorece o trabalho coletivo do 

professor na sala de aula e o laboratório de informática da escola é o espaço propício 

para que os alunos interajam com aplicativos digitais de forma mais participativa e 

prazerosa fugindo da mesmice da aula convencional. 

A autora Campos (2001, p. 01) em concordância, afirma:  

As características pedagógicas que facilitam a identificação 

de um software de qualidade como: ambiente educacional, 

pertinência em relação ao programa curricular e os aspectos 

didáticos; evidenciam a conveniência e a viabilidade da 

utilização do software em situações educacionais. 

(CAMPOS, 2001, p. 01) 

 

A priori, um projeto que visa colocar em prática tal reflexão, precisa definir o 

público alvo ao qual se pretende envolver. Esta tomada de decisão é o primeiro 

passo para a idealização de um software educativo que contemple a elaboração do 

roteiro e os objetivos a serem cumpridos. 

Em seguida, a definição do conteúdo a ser desenvolvido é primordial, 

levando em conta os interesses e dificuldades apresentados pelo público escolhido, 

isto é, um tema relevante que atenda ao nível de escolaridade e à formação cidadã 

sem perder o foco do contexto. 

Em relação à interface, páginas coloridas e ilustradas num ambiente simples 

e intuitivo estimulam o usuário a interagir, interpretar e identificar o conteúdo 

estudado durante a execução do programa facilitando o uso do mouse e teclado, 

mesmo com pouca noção de informática. 

Um fator interessante e que favorece o compartilhamento de informações 

refere-se ao formato dos softwares educativos produzidos com imagens até mesmo 

simulações que caem no gosto da meninada, lógico que a seleção do formato e 

linguagem vai depender também dos objetivos os quais se pretende atingir. 

Em seu propósito estratégico, os objetos educativos oferecem oportunidades 

de criar espaços de aprendizagens contextualizadas com situações pertinentes ao real 

e permitem abordar conteúdos de natureza mais complexa como apoio à prática 

docente e que já garantem uma aprendizagem significativa, visto que as dificuldades 

encontradas até o momento são consequências dos métodos tradicionais de ensino. 



Esse entendimento de produção de objetos de aprendizagem em prol da 

dinamização do conteúdo e qualificação educacional é norteado por um processo 

avaliativo e delineador de aspectos que podem ser alterados conforme a necessidade. 

Ao final da concepção, o material ainda estará sujeito à avaliação a fim de garantir o 

feedback traçado nos objetivos do projeto. 

 

5.7. DESCRIÇÃO DO GRUPO ALVO A QUE SE DESTINA O MATERIAL 

O universo da pesquisa é formado por uma turma de 34 alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental II de uma escola municipal de Tucuruí, estado do Pará. A coleta 

de dados foi realizada através de um questionário (Apêndice 1) aplicado de forma 

presencial e elaborado com questões fechadas, dos quais se verificou que somente 21 

alunos responderam ao questionário. 

A análise dos dados obtidos ocorreu de forma descritiva e quantitativa. 

Em relação ao uso do computador no cotidiano, a pesquisa demonstra que 

14% dos estudantes não utilizam o equipamento, 19% usam o computador para 

digitar os trabalhos escolares e outras atividades e 67% para acesso à internet, o que 

aponta o computador/internet como instrumentos bastante explorados para atividades 

virtuais. 

Os alunos foram questionados também quanto ao uso do computador para 

realizar alguma atividade matemática, mais da metade (57%) declarou que “não 

utilizam” e quanto à familiaridade com a planilha eletrônica, 81% afirmaram “não 

conhecer o programa”. 

Nesse caso, é preciso um trabalho de incentivo à integração do conteúdo 

matemático contextualizado com os recursos computacionais para o 

desenvolvimento de atividades mais dinâmicas e interativas que exijam a 

interpretação e o raciocínio lógico. 

Quanto ao uso de materiais educativos matemáticos, a maioria em torno de 

81% respondeu “não fazem uso” e apenas 19% informaram ter acesso somente às 

tabuadas digitais. Este fato aponta a falta de projetos pedagógicos na escola que 

envolvam os alunos nos espaços de informática. 

Em se tratando da sala de informática da escola, 76% dos entrevistados 

afirmaram que “frequentam de vez em quando” o laboratório, enquanto 24% “nunca 



frequentaram” até porque a sala estava desativada há pouco tempo atrás para 

reforma, logo, esta foi a primeira vez que alguns alunos conheciam o ambiente. 

Esses resultados foram primordiais para o planejamento da oficina e a 

metodologia utilizada que motivaram a organização de um experimento que 

estimulasse estes alunos considerando suas dificuldades. 

 

5.8. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA ONDE SE INSERE O MATERIAL 

A planilha eletrônica ou Calc é um aplicativo com diversas ferramentas que 

permite manipular valores numéricos, tabelas dinâmicas, construção de gráficos, 

assim como a contabilidade de uma empresa, relatórios e as simples despesas com 

supermercados, por exemplo. 

Este programa do sistema operacional Linux (figura 4) possui recursos 

específicos com mais de 300 funções que possibilitam contextualizar fórmulas 

numéricas com situações do cotidiano. 

 

Figura 4. Planilha Eletrônica (LibreOffice Calc) do Linux Educacional 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 



Funções como SOMA, MÉDIA, MOEDA, RAIZ, ROMANO e muitas outras, 

executam uma ou mais operações com valores específicos denominados argumentos 

que podem desencadear outras funções básicas ou mesmo complexas para se obter o 

resultado desejado. 

Os ambientes interativos de aprendizagem propostos nesta dissertação levam 

a situações descritas numa linguagem a ser executada pelo computador, o qual 

fornece a resposta esperada, logo após as devidas alterações em busca do resultado 

correto, assim a tarefa é finalizada com êxito. Dentre as funções utilizadas, pode-se 

citar: 

 AGORA – retorna a data e a hora atuais. 

 ALEATÓRIOENTRE – retorna um número aleatório entre os números 

especificados. 

 CAIXA DE COMBINAÇÃO – é uma caixa de listagem de uma linha com 

uma lista suspensa na qual os usuários escolhem uma opção. 

 CONCATENAR – agrupa várias sequências de caracteres de texto em uma 

única sequência. 

 CONVERTER_ADD – converte um número de um sistema de medidas para 

o outro. 

 CONT.SE – calcula o número de células não vazias em um intervalo que 

corresponde a uma determinada condição. 

 HIPERLINK – são referências realçadas no texto em várias cores e ativadas 

por meio de um clique no mouse atribuídas a textos e figuras. Com ele, os 

leitores podem saltar para uma informação específica dentro de um 

documento. 

 SE – verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for 

verdadeiro ou falso. 

 

O processo de construção do conhecimento, ou seja, de resolução de 

problemas é tão importante quanto o resultado final e as experiências em torno da 

planilha bem como as alterações podem ser provocadas de forma rápida. 

O Calc, como a planilha também é conhecida, apresenta uma característica 

fundamental, o recálculo automático que acontece quando algum valor relacionado à 



fórmula em questão for alterado. Este processo garante a atualização constante da 

planilha. 

Essa é uma especialidade da planilha eletrônica em estimular a reflexão 

utilizando estratégias para que o aluno ao responder a atividade venha também a 

acertar, errar e corrigir até alcançar o resultado satisfatório. 

A escolha e a construção dos aplicativos matemáticos na planilha eletrônica 

foram baseadas em assuntos discutidos na sala de aula em que a professora da turma 

destacou os conteúdos mais necessários perante os interesses e dificuldades relatados 

pelos estudantes. 

 

5.9. DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA DE MATERIAIS E/OU ATIVIDADES 

A seguir será apresentada a metodologia das atividades propostas nos 

softwares educativos de autoria elaborados com 3 a 4 atividades de problematização 

e perguntas abertas. São elas: 

 

 “Medida Divertida” 

A primeira atividade descreve uma situação simples em que o aluno deve 

somente calcular a distância de uma cidade à outra e definir a unidade, conforme 

ilustração (figura 5). 

 

Figura 5. Exercícios do aplicativo “Medida Divertida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 



Na segunda atividade, é apresentada uma situação em que o problema 

descrito requer a transformação de unidades. Para isso, o aluno terá que definir a 

operação básica (multiplicação ou divisão), por (10, 100, 1000) e também poderá 

resolver a questão utilizando o botão Conversor na parte superior direita da página 

para converter a unidade e chegar ao resultado correto. Vale ressaltar que o professor 

poderá alterar o valor indicado na questão para diversificar a atividade. 

A terceira atividade convida os alunos a aprenderem a medir e calcular a 

altura relacionando à medida de comprimento. Com a manipulação de uma trena e 

auxílio do professor, pretende-se que o aluno encontre a altura do colega em 

centímetros e transforme para metros. Dessa maneira, discutindo com os colegas e 

associando a teoria à prática, eles poderão calcular o comprimento utilizando a 

planilha eletrônica. 

Por fim, a quarta atividade expressa uma pergunta fechada para assinalar o 

instrumento que não é utilizado para medir o comprimento, atividade esta para testar 

conhecimentos prévios. 

 

 “Gráficos Dinâmicos” 

Na primeira atividade do aplicativo (figura 6), o problema descrito requer o 

quantitativo de meninos e meninas para as turmas do 6º ano A, B e C. Para isso, o 

estudante terá que preencher uma tabela com valores aleatórios e acompanhar a 

simulação automática do gráfico de colunas com cores distintas que facilitam a 

percepção para responder as perguntas abertas e receber o feedback. 

Figura 6. Exercícios do aplicativo “Gráficos Dinâmicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 



A segunda atividade apresenta um plano cartesiano simples em que o 

educando deve apenas indicar corretamente os pontos dos pares ordenados 

representados por alguns empreendimentos ilustrativos (igreja, jardim, clube, escola, 

praça e banco) no plano. 

Por fim, a terceira atividade convida os aprendizes a analisarem um gráfico de 

barras que representa o tempo de decomposição de alguns objetos na natureza. Dessa 

maneira, pode-se relacionar o conteúdo matemático com meio ambiente e 

compreender melhor por meio da planilha. 

 

 “Tabuada Interativa” 

A atividade consiste em que o estudante primeiramente registre o momento 

inicial digitando o horário delimitado na planilha, conforme horário vigente. 

Em seguida, o primeiro campo de entrada exige que o aluno entre com o valor 

correto da multiplicação de números aleatórios entre 0 e 10 e confirme com a tecla 

Enter. 

Se o valor inserido estiver certo ou errado, uma mensagem de retorno é 

exibida, seguindo-se sucessivamente para outras operações com as setas do teclado 

(direita, esquerda, superior e inferior). 

A atividade apresenta o número de erros e acertos como feedback e é 

finalizada quando todas as respostas estiverem digitadas corretamente, assim, a 

planilha irá gerar o tempo total de realização da atividade. 

Portanto, pode-se dizer que o conteúdo é relevante já que o educando vai 

trabalhar com a matemática mental em que o raciocínio lógico será utilizado no 

desenvolver da tabuada. 

Com tais características, o uso destes softwares com conteúdos digitais e 

interativos, no que tange currículo e aprendizagem, são materiais de fácil acesso e 

auxiliam na aplicabilidade do conteúdo. 

A tabuada interativa pode ser conferida na figura 7. 

 

 

 

 



Figura 7. Exercício resolvido no aplicativo “Tabuada Interativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Considerando a tipologia dos materiais propostos e o público alvo a que se 

destina relatados no capítulo anterior, foi possível realizar uma oficina com alunos do 

Ensino Fundamental II de uma escola municipal de Tucuruí-PA e posteriormente, a 

análise dos resultados partindo-se da observação participante no processo, aspectos 

estes apresentados a seguir. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA 

O laboratório de informática da escola municipal está localizado no 2º 

pavimento da instituição. O ambiente é climatizado e equipado com 20 

computadores, sendo aquisição pública e privada, sem conexão à internet. 

O espaço que acaba de ser reformado, funciona apenas nos turnos da tarde e 

noite, com 01 (um) Assistente de Programas lotado para atendimento aos alunos e 

professores como forma de integrar as mídias disponíveis na escola: computador, 

DVD e projetor digital. 

Dentre as máquinas existentes no espaço pedagógico, 09 (nove) 

computadores são multiterminais e mais 01 (um) servidor, são do Proinfo Integrado 

com sistema operacional Linux Educacional 3.0 que deveriam atender a uma 

demanda de 18 usuários, porém 02 (dois) apresentaram problemas. 

Além disso, estas máquinas fazem parte dos programas governamentais do 

Ministério da Educação (MEC) com o intuito de dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem nas escolas públicas brasileiras, portanto, tornaram-se o foco de acesso 

para a oficina. 

A proposta de otimizar os laboratórios de informática das escolas vai além da 

absorção do conteúdo e pede uma cultura tecnológica de base para refletir as relações 

entre os meios midiáticos, as competências intelectuais e as relações com o saber que 

a escola pretende formar. 

 

6.2. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As experiências foram realizadas com alunos do 6º ano, antiga 5ª série, 

relativas ao estudo e revisão de conteúdos normalmente trabalhados em sala de aula 

por métodos tradicionais de ensino como: medidas de comprimento, análise de 



gráficos e tabuada da multiplicação; por apresentarem dificuldades de aprendizado e 

necessitar de novas atividades para exploração e compreensão. 

A intenção deste experimento é mostrar que é possível o planejamento de 

metodologias práticas que explorem o computador, relacionando-o aos 

conhecimentos prévios dos educandos com maior êxito do que uma simples 

representação no papel. 

Um dos motivos pela escolha da planilha eletrônica é por se tratar de um 

programa conhecido, de fácil acesso, mas pouco utilizado pedagogicamente e que já 

vem instalado nos computadores das salas de informática das escolas públicas. 

E como educadora articuladora, foi imprescindível fazer uso de metodologias 

que satisfaça as necessidades de uma educação contemporânea, reformulando 

problemas e ajustando a contento que viabilizem a compreensão do contexto. 

A metodologia teórica se deu na sala de aula onde os conteúdos foram 

apresentados e discutidos com a turma de forma contextualizada pela professora de 

matemática utilizando o livro didático, no 1º semestre do ano corrente. 

A metodologia prática ocorreu no laboratório de informática da própria escola 

(figura 8), onde a turma foi convidada a participar da experiência com aplicação de 

três planilhas dinâmicas de autoria própria visando a experimentação dos conteúdos 

matemáticos, no 2º semestre. 

O imprevisto ocorreu com a ausência de um monitor para dar suporte técnico 

na parte de hardware e software e organizar o espaço, pois nem todas as máquinas 

estavam em funcionamento, por isso, os alunos foram alocados em dupla. 

Figura 8. Turma do 6º ano de uma escola municipal em Tucurui-PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 



A proposta iniciou-se pela exploração do programa Planilha Eletrônica (Calc) 

do sistema operacional Linux Educacional 4.0 por meio do projetor digital, com 

detalhes técnicos, apresentação das barras de ferramentas e algumas funções básicas 

de aritmética. 

A primeira experiência com o aplicativo “Medida Divertida” foi muito 

interessante pela sugestão de trabalho coletivo em que um dos problemas solicita que 

cada um medisse a altura de um colega com a ajuda de uma trena, como pode ser 

visto na figura 9. 

Figura 9. Atividade de medição com trena do aplicativo “Medida Divertida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

A partir desta prática, houve uma pequena discussão entre os envolvidos, pois 

pensavam que o instrumento servia apenas para medir na unidade “metro” e fizeram 

algumas colocações, reforçando o processo de construção dos seus próprios 

conceitos. 

A atividade mobilizou toda turma provocada pela dinamização do aplicativo, 

bem como a possibilidade de conceber novos aspectos matemáticos a partir da 

interação entre professor – alunos – tecnologias. 

Esse evento mostrou que é possível e relevante desenvolver atividades 

práticas com a integração das tecnologias ao mesmo tempo. 



Logo, passou-se para a segunda experiência com o aplicativo “Gráficos 

Dinâmicos” que não se trata unicamente em analisar gráficos de colunas e barras, 

mas cada aluno construir uma tabela simples para simular dados inerentes à escola 

em que estuda como o número de meninos e meninas, tornando-se possível a 

visualização no gráfico. 

Em alguns momentos, foi preciso promover a socialização dos resultados 

obtidos, os alunos experimentaram bastante o aplicativo, antes mesmo de 

conhecerem conteúdos de funções matemáticas e fizeram uma análise comparativa 

das situações série/sexo que influenciaram o comportamento automático do gráfico, 

principalmente quando um determinado valor era alterado. 

Por fim, a metodologia da “Tabuada Interativa” não remete ao modelo de 

tabuada tradicional, muitas vezes confundida como um instrumento arcaico, pois a 

cada inicialização, a tabuada é renovada em números aleatórios com mensagem final 

do tempo em que o aluno levou para realizar a atividade, isso fez com que os alunos 

se interessassem e interagissem mais com o aplicativo (figura 10). 

A resolução de problemas matemáticos associada com o uso do computador, 

mais precisamente com a planilha eletrônica, é menos enfadonha do que o uso de 

lápis e papel, por exemplo. Pode-se dizer então que os objetivos em exercitar os 

conhecimentos multiplicativos de 0 a 10 foram alcançados. 

Por outro lado, o software deixou a desejar pela única proposta multiplicativa, 

haja vista a possibilidade em oferecer outras tabuadas interativas que mesclem as 

demais operações aritméticas, isso ficou claro face às expectativas e anseios que 

levaram os alunos a indagarem durante a atividade. 

Figura 10. Alunos interagindo com o aplicativo “Tabuada Interativa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 



Nesse sentido, foi realizado um roteiro de entrevista (Apêndice 2) com a 

professora da turma após a concretização da oficina, no intuito de focalizar e analisar 

os resultados obtidos mais a frente. 

Em entrevista com a professora da turma, ela afirmou que utiliza o 

computador para planejar as aulas e provas, organizar trabalhos e pesquisar na 

internet, sites educacionais como o portal do professor. 

A educadora reconhece que “é importante o uso do computador pelos alunos 

porque é possível revisar conteúdos na prática utilizando softwares educativos”. 

Após a reforma do espaço, ela assim declarou “já levei e pretendo continuar 

levando os alunos ao laboratório para acessarem os jogos matemáticos do Linux 

como Tuxmath e futuramente apresentar outros conteúdos digitais”. 

Em se tratando da planilha eletrônica, a educadora produz além de tabelas e 

gráficos, a relação de frequência e quadros avaliativos e diz: “para se propor novas 

atividades, necessita-se de tempo, de planejamento considerando que a maioria dos 

alunos ainda não tem noção de planilha”. 

Com relação à experiência, a professora relata: “os alunos ficaram animados 

para irem ao laboratório e conseguiram interagir muito bem com as planilhas. Eles 

queriam logo começar a mexer e ajudavam uns aos outros, se empenhavam em fazer 

tudo direitinho. Eles gostaram bastante da tabuada!”. 

No mais, a experiência foi marcante para todos os envolvidos; à professora da 

turma, a experiência da interatividade e revisão de conteúdos diferenciada que 

repercutem direta e indiretamente nas tarefas mais simples; aos alunos, a experiência 

do aprendizado significativo e prazeroso de forma atuante no processo; à 

idealizadora concluinte do curso de Mestrado em Educação, a possibilidade viável de 

criar e promover estratégias de investigação e experimentação de conteúdos 

utilizando os recursos do computador que facilitam a participação efetiva do alunado. 

O desenvolvimento deste trabalho é preponderante para que projetos 

inovadores surjam em conjunto com o uso da informática e outras tecnologias, pois 

dificilmente este grupo de alunos realizaria tal atividade na escola. 

 

 

 



6.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerando a dimensão do questionário (Apêndice 1), verificou-se que dos 

21 alunos da turma que responderam ao questionário, 81% declararam ter pouco 

conhecimento sobre informática. 

Em relação aos dados obtidos no estudo, o gráfico 1 demonstra que grande 

parte da turma utiliza mais o computador para acesso à internet. 

 

Gráfico 1. Uso do computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

A realidade dos alunos envolvidos no projeto apontou a necessidade de se 

promover novas oficinas relacionadas com a informática, devido ao pouco ou 

nenhum conhecimento do sistema Linux Educacional, embora muitos estejam 

familiarizados com o sistema Windows, o que facilitou o acesso do computador 

propriamente dito. 

A pesquisa revelou que muitos alunos frequentam a sala de informática da 

escola “de vez em quando”, porém, a maioria destes não realiza atividades 

matemáticas com uso do computador. 



Este evento assinala o motivo pelo qual estes alunos estão pouco inseridos em 

projetos matemáticos associados com o uso do espaço. Nesse caso, é preciso um 

trabalho de incentivo que mostre a importância dos recursos tecnológicos para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

A estatística mostra-se também insatisfatória quando mais da metade dos 

entrevistados afirma que não faz uso de materiais didáticos de matemática, isto é, 

fica bitolada apenas às tabuadas digitais sem interesse em explorar outros programas 

lúdico-educativos, dados evidenciados no gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Uso de materiais didáticos de matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2013 

 

Este fato me desafiou a desmistificar o “problema” e torná-los simpatizantes 

com softwares livre e educativos, em especial aos matemáticos, que podem 

identificar as limitações do aluno, indicar os erros para correção dos métodos 

adotados e observar as estratégias dos usuários. 

Por meio da interatividade computacional com os conteúdos matemáticos, 

conclui-se que houve a participação ativa dos alunos nas atividades digitais em que 

se mostraram interessados em manusear a planilha eletrônica e demais aplicativos do 

Linux, ao mesmo tempo em que trocavam informações enquanto utilizavam o 

computador pedagogicamente. 



A desatualização ou inoperância do sistema operacional de algumas máquinas 

e a falta de alguns periféricos foram os empecilhos encontrados para atender a 

demanda de alunos correspondente ao número de computadores existentes. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos foram analisadas e observou-se 

que: 

 Os exercícios propostos foram respondidos com louvor, embora a ocorrência 

de inúmeras tentativas através do feedback para se chegar ao resultado 

correto; 

 Os educandos não apresentaram maiores dificuldades em lidar com as 

ferramentas da planilha eletrônica para o estudo da matemática; 

 Não houve registro de problemas mais sérios com o conteúdo matemático e 

os materiais digitais durante a oficina. 

 

De um modo geral, estima-se que os alunos correspondam sempre ao êxito na 

realização das tarefas. Do contrário, ocorre o erro e o desafio em adotar estratégias 

que o superem. 

Nestas condições, faz-se necessário um repensar sobre o uso dos laboratórios 

de informática como metodologia contínua, com vistas a um maior acesso da própria 

comunidade escolar como uma ação didático-pedagógica inserida no currículo anual 

da escola em que o professor seja o mentor desta prática em utilizar os recursos a 

favor do planejamento das aulas. 

Outro fator relevante é o contato prévio dos alunos com o computador, ou 

seja, para iniciar os trabalhos com a planilha eletrônica, os educandos precisam 

conhecer melhor o equipamento. Este processo vem de encontro às concepções 

ultrapassadas do ensino tradicional à medida que o aluno constrói o próprio 

conhecimento a partir de suas relações sociais decorrentes da sua vivência. 

É admirável o trabalho do educador em incorporar as tecnologias em sala de 

aula, sobretudo, participar da produção de materiais mais ricos e criativos, tendo em 

vista a atuação do professor como mediador deste processo lúdico. 

Refletindo sobre a declaração da professora da turma, observa-se que o uso 

pedagógico das novas tecnologias atrelado ao conteúdo matemático é fator de grande 

relevância para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, que a partir da 



conscientização docente, podem-se esperar mudanças de paradigmas na prática de 

ensino. 

Os resultados obtidos foram otimistas repercutindo também na área 

sociocultural pelo desenvolvimento de habilidades que podem ser trabalhadas com 

noções de informática: uso do computador como recurso de interação, trabalho 

coletivo, mais autonomia, independência e autoestima; são fatores que confirmam a 

importância das tecnologias no cotidiano dos alunos. 

Estes resultados coincidem com a proposição exposta no início deste estudo 

em que através da aplicabilidade da planilha eletrônica como valioso apoio 

matemático, pode-se sugerir atividades não só de análises de tabelas e gráficos, mas 

também de experimentação e exploração de conteúdos. 

Na mesma linha, coincidem com Netto (2005, p. 142) que descreve: “O 

desafio está em despertar-lhes o prazer e as habilidades de escrever, trocar 

informações, buscar informações, enriquecer o diálogo com pessoas de outras 

culturas, olhar o mundo além da escola”. 

Iniciativas como esta viabilizam o processo de inclusão digital nas escolas e 

proporcionam novas oportunidades de aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSÕES 

O emprego das novas tecnologias assume maior relevância, porquanto o 

conhecimento tecnológico perpassa uma aprendizagem de competências específicas 

determinadas pelo currículo escolar e integra-se a um saber empírico de novos 

experimentos, o que contribui para uma formação cidadã e profissional. 

Com este estudo, os estudantes têm papel fundamental no espaço educativo, 

tornando-se agentes participativos à medida que se mostra em constante busca de 

informações, um indivíduo mais autônomo e criativo dentro do seu convívio social 

por um aprendizado que supere os muros da escola. 

Acredito que inserir as novas tecnologias no recinto escolar não é suficiente 

para se afirmar que haverá a tão esperada “mudança educacional”, até porque elas 

não são a solução para os problemas existentes. O computador como instrumento 

representante dessas tecnologias pela sua gama de funções e interatividade pode 

favorecer as atividades dos aprendizes, mas não indica se de fato houve uma 

compreensão do conteúdo. 

O que se discute é a forma como o computador está sendo empregado e como 

o aluno está sendo desafiado por ele durante a realização das tarefas. 

Analisando as metodologias dos objetos de aprendizagem em questão, desde 

a produção à implementação destes na sala de aula, a formação dos educadores ainda 

é um grande desafio para que se incorporem propostas inovadoras na prática docente. 

De fato, promover capacitações para professores em lidar com o manejo e a 

integração pedagógica das TIC’s na sala de aula é uma exigência educacional que 

visa a um rompimento parcial com o ensino tradicionalista em nome de uma nova 

cultura escolar. 

Não se trata do simples processo de produção, o diálogo entre currículo x 

conteúdo x proposta pedagógica é ponto fundamental para conceber estratégias 

metodológicas mescladas em atividades educativas em que muitas vezes, a produção 

é mais simples do que se imagina, utilizando os próprios recursos do computador. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida ao longo desta dissertação e a análise 

dos resultados apresentada no capítulo anterior, conclui-se que as planilhas 

matemáticas por corresponderem ao nível dos alunos permitiram a participação 

discente na resolução dos problemas em que o poder de refletir e decidir é colocado à 



baila a contento de uma nova realidade com o propósito de minimizar determinadas 

dificuldades de aprendizagem. 

O desafio para o desenvolvimento do projeto estabeleceu uso de leituras 

diversas, pesquisas, relatos de experiência e análises a respeito da relação tecnologia 

x matemática. 

Diante da abordagem deste trabalho, creio que é plenamente possível o uso da 

planilha eletrônica na sala de aula e que as propostas apresentadas nesta pesquisa 

sejam um ponto de partida para a melhoria na educação matemática. 

Ressalto que a preocupação em “ouvir” os alunos prevaleceu neste trabalho, 

considerando também o interesse dos referidos educandos em contribuir com o 

projeto e que esta experiência incentive o acesso ao laboratório de informática da 

escola. 

Espera-se que os estudantes tenham percebido as relações existentes entre o 

computador e os conteúdos matemáticos com atividades práticas do cotidiano que 

possibilitam uma aprendizagem significativa, de forma divertida e prazerosa, mesmo 

sem acesso à internet, levando para seu meio social todos esses aprendizados. 

E mais ainda, que os professores se sintam motivados a utilizar a planilha 

eletrônica com o intuito de gerar novas atividades contextualizadas para o 

planejamento didático que até então são vistas apenas em sala de aula por meio dos 

moldes tradicionais. 

Nesta perspectiva contemporânea, a sala de aula e demais espaços 

colaborativos da escola enquanto ambientes de aprendizagem para os educandos 

serão também ambientes de formação continuada para os educadores, fortalecendo 

uma relação cíclica que tende a perpetuar-se, a que os professores enquanto ensinam, 

aprendem e os alunos enquanto aprendem, ensinam. 

Ao final do estudo a que me propus, resultou nesta Dissertação que exigiu 

uma reflexão de valores e conceitos relevantes com base e fundamentação teórica de 

autores com os mesmos ideais em relação ao tema por mim apresentado, Planilha 

Eletrônica: uma possibilidade tecnológica para o ensino da matemática. 
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8- APÊNDICES 
 

8.1- APÊNDICE 1 

 

Esta pesquisa pretende investigar como os alunos do 6º ano de uma escola municipal 

de Ensino Fundamental do município de Tucuruí fazem uso do computador e com 

isso traçar o perfil dos envolvidos. 

Para atingir tais objetivos, preciso de sua colaboração no preenchimento deste 

questionário. 

No formulário será solicitado seu nome, porém sua identidade será preservada. 

Marque com X na alternativa que mais o identifica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESTIONÁRIO 

 

NOME: _______________________     IDADE: ________    SEXO: __________ 

SÉRIE: ________                                    TURNO: ________ 

 

1) Você tem conhecimentos sobre informática? 

(    ) bastante               (    ) pouco                (    ) nenhum 

 

 

2) Você utiliza o computador para: 

(    ) usar a internet                                       (    ) digitar trabalhos da escola 

(    ) outros                                                    (    ) não uso 

 

 

3) Utiliza o computador para realizar alguma atividade relacionada à disciplina 

Matemática? 

(    ) sim                       (    ) não 

 

 

4) Você conhece o programa planilha eletrônica/excel? 

(    ) sim                       (    ) não 

 

 

5) Em casa ou na escola, você já utilizou algum material educativo de matemática? 

(jogos digitais, perguntas e respostas e outros) 

(    ) sim, quais? _________________________________________          (    ) não 

 

 

6) Você frequenta a sala de informática da sua escola? 

(    ) todos os dias                   (    ) de vez em quando 

(    ) nunca, por quê? _________________________________________________ 

 

Obs: Os dados coletados serão analisados e divulgados na publicação da minha 

dissertação de Mestrado em Educação (FUNIBER). 

A participação é muito importante para a fundamentação do meu trabalho e 

disponho-me para quaisquer esclarecimentos. Contato: marilene_prof@hotmail.com. 

mailto:marilene_prof@hotmail.com


8.2- APÊNDICE 2 

 

Esta entrevista pretende investigar como a professora dos alunos do 6º ano de uma 

escola municipal de Ensino Fundamental do município de Tucuruí faz uso do 

computador e com isso traçar o perfil. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1) Como você utiliza o computador no seu cotidiano? 

 

2) Professora, você acha importante que os alunos tenham acesso ao computador na 

escola? 

 

3) Você já levou ou pretende levar sua turma para realizar alguma atividade de 

matemática na sala de informática da escola? 

 

4) Você sabe trabalhar com a planilha eletrônica/excel? 

 

5) Professora, você achou interessante a experiência com as planilhas propostas 

como materiais didáticos apresentadas aos alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Os dados coletados serão analisados e divulgados na publicação da minha 

dissertação de Mestrado em Educação (FUNIBER). 

A participação é muito importante para a fundamentação do meu trabalho e 

disponho-me para quaisquer esclarecimentos. Contato: marilene_prof@hotmail.com. 

mailto:marilene_prof@hotmail.com

