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RESUMO  

As tecnologias vêm ocupando um espaço cada vez maior na sociedade e está inserida nas mais 
diversas áreas do cotidiano, incluindo no ensino e aprendizagem. Considerando que a matemática é 
vista por muitos como uma disciplina desafiadora, e ensiná-la não é uma tarefa fácil de se realizar, 
surge a necessidade de que os professores abandonem as metodologias tradicionais e introduzam 
inovações na hora de instruir. Desse modo o objetivo geral da pesquisa é investigar como as 
tecnologias podem estar sendo inseridas nas aulas de matemática, procurando saber disso por meio 
de pesquisas direcionadas às tecnologias e o ensino da matemática. Por meio de estudo bibliográfico 
sobre o uso das tecnologias no ensino da Matemática e com uso de metodologia qualitativa, procedeu-
se à observação de como as tecnologias podem ser inseridas como instrumento de ensino, tendo como 
foco a averiguação das contribuições da tecnologia no ensino da Matemática. Através desta pesquisa 
foi possível constatarmos que o ensino dessa ciência milenar requer do professor não apenas o domínio 
dos conteúdos, mas também, é necessário que o mesmo planeje inovações, escolha materiais que 
sirvam de apoio para o trabalho docente, abandonem as práticas habituais e levem seus alunos a 
construírem uma aprendizagem mais significativa e voltada para a realidade, e o uso das tecnologias 
no ensino da matemática é uma forma de proporcionar um mais eficaz ambiente de aprendizagem por 
parte do aprendiz. Para que isso ocorra os profissionais devem ter uma formação voltada para as 
tecnologias, onde se faz necessário a oferta de encontros pedagógicos de cunho formativo, para que 
os docentes possam aprimorar a arte de ensinar utilizando os meios tecnológicos. A calculadora é um 
dos meios tecnológicos mais comum de ser utilizado, mas  não é o único meio que pode ser inserido 
os educadores podem explorar os mais diversos aplicativos e construir uma aula mais dinâmica. Dessa 
forma um exemplo a ser trabalhado é o kahoot, uma plataforma de criação de questionários, pesquisas 
e quizzes, baseados em jogos com perguntas de múltiplas escolha, permitindo assim a docentes e 
alunos a aprofundar, elaborar e produzir conhecimentos. Cabe ressaltar que ele funciona em qualquer 
dispositivo tecnológico que esteja conectado à internet facilitando o despertar e o envolvimento dos 
alunos em momentos de discussões. Interpretamos estudos fundamentados com os autores SANTOS, 
2011; HENZ, 2008; PERIUS, 2012 e outros, amparando a ideia de que trabalhar com o lúdico facilita a 
aprendizagem, mas não pode ser vista apenas como diversão, a ludicidade trabalha o desenvolvimento 
pessoal, social e cultural. 
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