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RESUMO 
 

A pesquisa tem como objetivo avaliar a coerência do software TuxMath em 
relação aos descritores curriculares e à facilidade de aprendizado, sob a 
perspectiva do método de percurso cognitivo, a fim de fomentar a utilização de 
jogos no ensino-aprendizagem de crianças do 5º ao 9º ano do ensino 
fundamental.  Para conduzir o método de avaliação do percurso cognitivo no 
software pelo avaliador, consideraram-se os passos de preparação, coleta de 
dados, interpretação, consolidação dos resultados e relato dos resultados, 
utilizando as cinco perguntas de apoio, propostas pelo método. Para cada 
problema de interface encontrado, sugeriram-se recomendações de melhorias, 
objetivando um uso educativo do software. Com base nos dados analisados, 
observou-se que o software contém os conteúdos provenientes dos descritores, 
podendo ser utilizado como ferramenta de apoio ao ensino de números e 
operações em Aritmética e números Racionais. Constatou-se também que a 
representação da interface é fácil de ser compreendida por qualquer educando, 
mesmo no primeiro contato com o software.  

 

Palavras-chave: TuxMath, Descritores, Avaliação de Percurso cognitivo. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The research aims to assess the consistency of the software TuxMath in relation 
to curriculum descriptors and ease of learning, from the perspective of cognitive 
path method, in order to promote the use of games in teaching learning of 
children between 9 and 12 years of elementary school. To conduct the 
evaluation method of cognitive route usability of software by students, we 
considered the steps of preparation, data collection, interpretation, 
consolidation of results and reporting the results using the five questions of 
support for the proposed method. For each interface problem found, it is 
suggested recommendations for improvement to achieve an educational use of 
the software. Based on the data analyzed, it was observed that the software 
contains content from the descriptors and can be used as a support to teaching 
numbers and operations in arithmetic and Rational tool. It was found that the 
representation of the interface is easy to be understood by any student, even in 
the first contact with the software. Hopefully, the results of the analysis, 
contributing to the advancement of the use of games and educational software 
in teaching-learning process of mathematical content. 

 

Keywords: TuxMath, Descriptors, Assessment of cognitive pathway. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As novas Tecnologias da Informação e da Comunicação - TIC vêm 

modificando o modo de vida das pessoas por meio de suas ferramentas 

inovadoras, como destaca Perrenoud (2000), quando faz referência as 

transformações que as TIC vêm causando aos setores da sociedade e da 

economia. Mudanças essas que trazem aos seus usuários facilidade na 

realização de suas atividades pessoais e de trabalho, como também, conforto 

lazer e conhecimento.  

As TIC têm se mostrado presentes, não só no meio social, mas em diversas 

discussões envolvendo seu uso no contexto educacional. Tais aspectos vêm 

sendo observado com o objetivo de trazer para as escolas a tecnologia que os 

educandos utilizam fora das instituições, como também, guiar esses mesmos 

alunos através de aprendizagens envolvendo situações reais do seu cotidiano.  

Para tal, as políticas de inclusão digital em educação têm implantado as TIC 

nas escolas e em diversas áreas do conhecimento através de Programas 

Estaduais e Nacionais de Tecnologias na Educação, como por exemplo, o 

Programa Aluno Conectado, em Pernambuco. Na implementação deste em 

escolas públicas do Estado, é disponibilizado nas máquinas o Kit Pedagógico de 

softwares de diversas áreas, em que se destaca em Matemática o TuxMath, 

como um dos softwares mais utilizados por alunos e professores. Área esta de 

conhecimento em que detém, ao longo dos anos, um número relevante de 

retenção de educandos no ensino fundamental e médio. 

Valente (1999, p. 03) afirma que “a quantidade de programas educacionais e 

as diferentes modalidades de uso do computador mostram que a tecnologia 

pode ser útil no processo de ensino-aprendizado”, observando que nos anos 

iniciais, esta utilização torna as aulas mais dinâmicas, familiarizando os 

educandos com o mundo moderno em que vivem.  

Nesse contexto observa-se um conflito entre professores e estudantes 

quanto ao uso de softwares em ambiente informatizado nas escolas. Até mesmo 

a própria nomenclatura de jogo-game, programa e software se confundem em 

suas falas. Entretanto, reconhecem que não se pode mais evitar usá-los em 
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situações de ensino-aprendizagem de Aritmética e de Racionais em Matemática.          

Além disso, muitas informações chegam mais rápidas ao leitor pela Web, 

afirmando que é possível ensinar conceitos aritméticos com maior visibilidade 

com softwares da área (SILVA, 2012, 2005). Para tal, necessita-se dominar o 

conteúdo matemático, a forma de ensinar, a capacidade técnica e conceitual do 

software, bem como planejar a aula com as TIC da contemporaneidade 

(Ibidem). 

Tal implementação de softwares nas escolas, através do Programa Aluno 

Conectado, fomenta mudanças nos usos de suportes de ensino-aprendizagem. 

No entanto, esta vem ocorrendo em espaço de crise entre a tradição e a inovação 

(CHARLOT, 1987), no dilema entre os avanços e ranços tecnológicos e 

pedagógicos, diante dos limites e possibilidades da realidade dos seus usos nas 

escolas. Questões essas, presentes tanto na educação básica quanto na formação 

de professores ao analisar o processo de implantação e de uso das TIC no meio 

escolar. 

Neste contexto de chegada e de uso, necessita-se investigar se o potencial 

matemático do software TuxMath está sendo utilizado em escolas do ensino 

fundamental, bem como, a maneira como isto ocorre. Elementos estes que 

propiciam aos professores e alunos uma maximização dos processos de ensino-

aprendizagem de conceitos aritméticos e racionais. Para tal, questiona-se a visão 

de sua usabilidade, no âmbito da capacidade de ser mediador na aprendizagem 

e a sua dimensão pedagógica a partir dos descritores curriculares para os anos 

finais do ensino fundamental.  

Para isto, buscou-se como objetivo principal da pesquisa contribuir com a 

investigação sobre o potencial técnico-pedagógico e matemático do software 

TuxMath, para o acesso de professores e educando, utilizando-o para o ensino-

aprendizagem de operações com números inteiros em Aritmética e números 

racionais. Para tal percurso, buscou-se: 

 Levantar na literatura educacional os descritores curriculares de 

Matemática das avaliações externas nacionais e estaduais que orientam o 

ensino-aprendizagem de operações matemáticas de números inteiros e 

racionais.  
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 Caracterizar o software TuxMath conforme seu manual para professores 

e estudantes como um guia de uso. 

 Relacionar o software TuxMath em suas visões técnicas e pedagógicas aos 

conceitos matemáticos propostos nos descritores. 

Inicialmente, o primeiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa 

descrevendo os passos da pesquisa documental e bibliográfica. No segundo 

capítulo buscou-se na literatura científica acadêmica e em Congressos de 

Matemática, de Informática Educacional e da Sociedade de Ciências da 

Computação, trabalhos sobre o TuxMath, abordando seu potencial técnico e 

pedagógico para o ensino-aprendizagem de Matemática. O terceiro capítulo 

descreve a proposta dos Programas de Avaliação Externa, em seus descritores 

sobre operações com números inteiros e racionais. O quarto capítulo refere-se a 

relação entre as Matrizes Curriculares Nacionais de Matemática (2009, 2002), 

em seus descritores, com os conceitos abordados com o TuxMath, comparando 

e apresentando a coerência entre os documentos e a analise técnica do software, 

por último, as considerações finais, no quinto capítulo. 

Com isso, a investigação subsidiou atividades de Matemática no ensino 

fundamental. 
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1.1. METODOLIGIA 

 

A opção de pesquisa escolhida é de natureza qualitativa exploratória, 

documental e bibliográfica (RICHARDSON, 1999), que possibilita subsidiar a 

complexidade do objeto em questão. O percurso definiu-se durante todo o 

processo de investigação, por ser uma investigação sobre o uso do software 

TuxMath na visão de construção de dados a partir da usabilidade.  O método 

qualitativo, segundo Richardson (1999, p. 79) “não emprega um instrumental 

estatístico como base do processo de análise de um problema”. 

Desta forma observa-se que o método científico é caracterizado como um 

conjunto de processos que torna possível conhecer uma determinada realidade 

(OLIVEIRA, 1997). Entendido também como uma escolha de procedimentos 

para descrição e explicação de um contexto ou situação sob, a visão de dois 

critérios básicos definidos por Fachin (2001): a natureza do objetivo ao qual se 

aplica o método e o objetivo que se tem em vista no estudo, buscando através 

destes, resultados coerentes no processo de construção dos dados. 

Ressalta-se ainda nesse sentido, a opção exploratória. Definida por Cervo e 

Bervian (2002, p. 63), como a pesquisa que: 

 

Não requer a elaboração de hipótese a serem testadas no 
trabalho restringindo-se a definir objetivos e buscar mais 
informações sobre determinado assunto de estudo. Tais estudos 
têm por objetivo familiarizar-se como fenômeno ou obter uma 
nova percepção dele e descobrir novas ideias. 

 

A pesquisa exploratória por sua vez tem como fundamento conhecer de 

forma aprofundada o fenômeno da investigação, envolvendo levantamento 

bibliográfico e documental, que tem como objetivo encontrar respostas aos 

problemas formulados por meio de recurso e instrumentos diversos.  

Concebeu-se nesta investigação, a pesquisa documental primária, que 

segundo Lakatos (2003, p.175) pode ser composta por leis, ofícios, relatórios,  

arquivos públicos “municipais, estaduais e nacionais” como os descritores e 

PCN referente ao conteúdo matemático e, a bibliográfica com a pesquisa dos 

artigos relacionados. Conforme Lakatos (2003, p.182) “as fontes bibliográficas 

variam, fornecendo ao pesquisador diversos dados” sendo necessário analisar 

detalhadamente cada um deles. 
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Na pesquisa, o exame técnico e pedagógico do software TuxMath é 

caracterizado segundo sua usabilidade e as orientações mandatórias dos 

descritores nas matrizes nacionais e estaduais de Matemática, observando a 

capacidade do software de ser compreendido. Para tal, utilizar-se-á o método de 

avaliação por inspeção percurso cognitivo.  

A avaliação através deste método não necessita da participação de usuários, 

é construída por um ou mais avaliadores que se põem no lugar do usuário 

procurando realizar tarefas que identifique eventuais problemas disponíveis no 

sistema, destaca Dias (2006). O avaliador percorre a interface inspecionando as 

ações projetadas a serem realizadas pelos usuários, detalhando cada ação 

supostamente produzida. Desta forma deve ser definido o perfil do usuário ao 

qual o sistema esta sendo direcionado, assim como, as tarefas do avaliador, e 

por fim a consolidação dos dados.  

 

1.2. ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

A pesquisa exploratória documental e bibliográfica pressupõem em sua 

estrutura os seguintes passos a serem realizados pelo pesquisador: 

 Levantamento bibliográfico dos temas relacionados ao uso do 

software TuxMath nos anos finais do ensino fundamental, como 

também dos descritores curriculares. 

 Seleção dos descritores que abordam o mesmo tema do software 

pesquisado. 

 Fichamento dos dados encontrados. 

 Relação dos conteúdos dos softwares com os descritores 

curriculares de Matemática do ensino fundamental. 

 Elaboração dos resultados de avaliação do software, na visão 

técnica e pedagógica do seu uso no ensino. 

       O método de avaliação por inspeção percurso cognitivo pressupõe também 

os seguintes passos: 
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Tabela 1: Atividades do método de Percurso Cognitivo, Barbosa et al.(2010) 

 

Atividade Tarefa 

Preparação - Identificar os perfis dos usuários;  

- Definir quais tarefas farão parte da avaliação;  

- Descrever as ações necessárias  para realizar cada 

tarefa e;  

- Obter uma representação da interface, executável 

ou não. 

 

Coleta dos dados  

- Percorrer a interface de acordo com a sequência de 

ações necessárias para realizar cada tarefa;  

- Para cada ação enumerada, analisar se o usuário 

executaria a ação corretamente, respondendo e 

justificando a resposta as perguntas.  

- Relatar uma história aceitável sobre o sucesso ou 

falha em realizar cada ação que compõem a tarefa.   

Interpretação 

Consolidação dos  

Resultados 

- Sintetizar os resultados sobre (o que o usuário 

precisa saber a priori para realizar a tarefa/o que o 

usuário deve aprender enquanto realiza as tarefas). 

- Gerar um relatório consolidado com os problemas 

e sugestões de correções. 

Relatos dos 

Resultados 

 

       A participação do pesquisador ao se por no lugar do usuário, realizou tarefas 

no software, inspecionando as ações projetadas a serem realizadas pelos 

usuários, detalhando cada ação supostamente produzida para identificar 

eventuais problemas disponíveis no sistema computacional, esquematizando 

assim a análise técnica do software.  

         Para coletar os dados o avaliador respondeu as seguintes perguntas:  

 O usuário tentará atingir a meta correta? 

                              O usuário saberá qual a opção correta?  

 O usuário perceberá que a ação correta está disponível na 

interface? 

       O usuário perceberá qual das opções deve ser selecionada?  
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 Uma vez encontrado o elemento de interface, o usuário 

reconhecerá que ele produzirá o efeito desejado? 

       O usuário conseguiria ligar a ação correta a o objetivo que está  

tentando atingir? 

 Após a ação correta ser executada, o usuário perceberá que 

progrediu em direção à solução da tarefa? 

       O usuário entenderia que encontrou o que procurava? 

Mediante resolução e análise de tais perguntas descreveram-se em um 

relatório os problemas encontrados destacando os conhecimentos, sucessos e 

insucessos que o individuo necessita ter para utilizar o software.  

       Quanto à descrição da relação entre os descritores e o conteúdo abordado no 

TuxMath, foram destacados os seguintes pontos observados: 

 Relação das contribuições associadas ao uso do software no contexto dos 

descritores. 

 Associação de cada ciclo do ensino fundamental ao conteúdo abordado 

pelo software.  

 Definição dos anos ao qual o software é adequado de acordo com os 

descritores.  

 Descrição dos temas abordados e dos conhecimentos matemáticos que o 

software disponibiliza.    

O Tratamento dos dados será expresso na forma de um formulário 

descritivo do TuxMath conforme as matrizes curriculares identificadas, 

observando o potencial técnico e pedagógico do software para a compreensão 

dos professores em seu uso em sala de aula.  

       Optou-se pelo formulário descritivo por observar que, os dados são 

compostos de muitos registros, sendo necessário automatizar esta tarefa, tanto 

para aumentar a eficiência do processo de análise, como minimizar a ocorrência  

de erros no resultado final.  
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2. POTENCIAL TÉCNICO E PEDAGÓGICO DO SOFTWARE 

TUXMATH PARA O ENSINOAPRENDIZAGEM 

 

A literatura científica que deu suporte a esta pesquisa foi embasada em 

autores que discutem a utilização da tecnologia no meio educacional através de 

recursos facilitadores da aprendizagem como software e jogos educativos.  

      Valente (2008), diz que as tecnologias digitais, além de ampliarem as 

possibilidades de comunicação e expressão, aproximam as pessoas por meio do 

compartilhamento de informações. E quando aplicada a educação através de 

recursos como os softwares educativos garantem aos estudantes habilidades 

cognitivas que tornam o indivíduo competente, ao mesmo tempo lhes permite 

interagir simbolicamente com o meio ambiente em que vivem, relacionando 

suas atividades pessoais de lazer com a construção do seu próprio conhecimento 

(GATTI, 1997).   

Assim, muitos autores como Macedo (2000), defende a utilização dos jogos 

para o ensino da Matemática, observando que esta é considerada pelos alunos 

como uma das disciplinas mais difíceis de ser compreendida, por exigir uma 

maior atenção e raciocínio dos estudantes. Destacam ainda que o software é um 

meio de diversão que acaba por motivar, desenvolver habilidades, estimular o 

raciocínio e a capacidade de compreensão dos conteúdos matemáticos e de 

outras áreas do conhecimento. (TAROUCO et al. 2004, p.120) Afirma ainda que 

os jogos podem ser ferramentas eficientes, pois eles divertem enquanto 

motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que 

é ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador.  

Nessa perspectiva busca-se promover o uso dos softwares nas séries inicias 

da educação básica, observando que a maioria das crianças compõe a geração da 

Era Digital. Conforme Sandra Brasil (2008, p.1), “crianças estas que, a cada dia 

fazem uso das tecnologias inclusive dos jogos como forma de lazer” em oposição 

aos imigrantes digitais, os quais nasceram em um mundo não conectado e 

tiveram de aprender a lidar com as novas invenções. 

Araújo (1992 apud MORATORI, 2003, p. 5) destaca que a utilização de  

software no ensino de Matemática para as crianças "é de fundamental 

importância, pois quando elas brincam, exploram e manuseia tudo aquilo que 



18 
 

está à sua volta, através de esforços físicos e mentais". Observando que nos anos 

iniciais compõem o período mais importante na vida escolar do ser humano, por 

se tratar do momento em que a capacidade logica, critica e todos os processos de 

formação ética e conceitual estão se desenvolvendo (KONRATH, 2005, p. 4). 

Desta maneira o uso de tais ferramentas tem por objetivo facilitar o 

desenvolvimento cognitivo e o raciocínio lógico das crianças como também 

proporcionar ao professor a possibilidade de aprimorar suas praticas 

pedagógicas.  

Portanto, o importante é que cada criança desenvolva competências 

individuais e coletivas suficientes para,  

O mundo atual que exige um profissional crítico, criativo, com 
capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo 
e de conhecer o seu potencial intelectual, com capacidade de constante 
aprimoramento e depuração de ideias e ações. (RODRIGUES, 2002, p. 
26) 

 

       Sendo assim, o ensino da Matemática deve estar associado à forma como o 

aluno resolve os problemas no seu dia a dia como, comprar doces, ir à feira, 

brincar com os colegas, contar palitos, jogar e diversas outras atividades 

divertidas e lúdicas. Prensky (2010. p. 28) afirma que as crianças de hoje 

querem ser “envolvidas e estimuladas” por meio da à aprendizagem lúdica, para 

que os educandos aprendam e desenvolvam o raciocínio lógico com objetos 

reais utilizados no lazer. Nessa perspectiva torna-se necessário que o ensino da 

Matemática esteja veiculado com a rotina das crianças, trazendo situações e 

ferramentas reais do seu cotidiano para o ensino. Fato que consequentemente 

facilitaria a aprendizagem de tal área de conhecimento. 

De acordo com o PCN (Brasil 1997, p.61) “a conquista dos objetivos 

propostos para o ensino fundamental depende de uma prática educativa que 

tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo”. Nessa 

medida, não só as ferramentas são importantes, mas também o desempenho e o 

conhecimento que os professores possuem sobre o equipamento utilizado, visto 

que, o desenvolvimento da autonomia dos alunos depende tanto dos suportes 

materiais quanto intelectuais e emocionais. 

       Segundo Gros (2003), os softwares têm o potencial de auxiliar o professor 

quando este é utilizado de forma critica, onde o educador busca meios 
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adequados para aplica-lo. Nessa perspectiva é necessário que se conheça quais 

conteúdos e benefícios o software escolhido aborda, observando, se este pode 

ser utilizado de forma a contribuir no ensino-aprendizado das crianças.  

Portanto torna-se necessário, segundo Melo (2013, p.16),  

à compreensão de que  tais softwares, antes de qualquer outra 
atribuição, sejam adequados e compatíveis com a proposta 
curricular para as séries iniciais  e  apresentem  elementos  para  
que  eles,  os  softwares, sejam  com  mais  facilidade 
incorporados aos currículos,  aos planejamentos dos professores 
e ao  Projeto  Político  Pedagógico das escolas. Entendemos que 
um dos grandes entraves para o uso das tecnologias na escola 
tem sido a ausência de articulação curricular e, 
consequentemente, a dificuldade para que esses se integrem no 
planejamento dos professores, ou seja, que estejam mais 
presentes no cotidiano das escolas. 

   
A avaliação de um software educacional não envolve apenas as 

características pedagógicas que este oferece é necessário também analisar o que 

sua interface dispõe para os usuários, observando aspectos de usabilidade 

influentes na interação do aluno com o sistema. Além destes, outro ponto ainda 

mais importante destaca-se em analisar se tal software atende as competências 

propostas pelos descritores curriculares para o ensino fundamental. 

O TuxMath é um jogo de matemática básica que envolve números racionais 

e aritmética, oferecendo também operações com fração, objetivando 

desenvolver o cálculo mental e o raciocínio lógico assim como somar 

dificuldades apresentadas na resolução de problemas com operações básicas.    

O software pesquisado utiliza “simples direct media layr” (SDL) para a 

parte gráfica, sendo escrito na linguagem de programação C. Suas abordagens 

são internacionalizadas em muitas línguas. Além de ser portátil rodando em 

vários sistemas como o Linux, Windows, Macos e Bios.  

       Tal software envolve desafios lúdicos, colando a Matemática como plano de 

fundo, favorecendo o engajamento do jogador, explorando as funções mentais 

como memória, comparação, classificação, concentração e raciocínio lógico. 
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3. PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA E SEUS 

DESCRITORES SOBRE OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS E 

RACIONAIS 

  

Os descritores curriculares especificam detalhadamente quais 

conhecimentos os educandos devem possuir ao concluir cada etapa de 

escolaridade. Estes compõem as matrizes curriculares que podem ser divididas 

sobre a visão de dois pontos básicos do que se pretende avaliar, são eles: o 

conteúdo programático a ser avaliado em cada período de escolarização e o nível 

de operação mental necessário para a realização de determinadas tarefas.  Tais 

pontos caracterizam os conteúdos específicos aplicados a cada disciplina, como: 

Português e Matemática.  

Neste contexto as avaliações são realizadas através de provas como a do 

SAEPE e a Prova Brasil, aplicadas à 4º série ou 5º ano e 8º série ou 9ªano do 

ensino fundamental, que tem por objetivo avaliar as competências e habilidades 

adquiridas por cada aluno brasileiro. 

       A Prova Brasil teve seu inicio em 2005, mediante discursões e propostas 

curriculares de alguns estados e municípios, tendo como base fundamental as 

Matrizes Curriculares Nacionais (MCN).  Porem, sua primeira aplicação só 

aconteceu em 2007 pelo Ministério da Educação (MEC). 

       Já o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) foi criado 

com a finalidade de monitorar o padrão de qualidade do ensino de escolas do 

Estado. Adicionalmente à prova, busca identificar os fatores que interferem no 

desempenho de escolas, tanto estaduais quanto municipais. 

 

3.1. DESCRITORES 

 

A Tabela 2 apresenta os descritores de Matemática das MCN, referentes ao 

5º e 9º ano do ensino fundamental, destacando os conteúdos relacionados ao 

ensino de números inteiros, racionais e operações. 
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Tabela 2: Descritor curricular referente ao ensino da Matemática – Prova 

Brasil. 

Descritores    Descrição Anos 

Prova     

Brasil 

Números e operações   5ª ano 

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou subtração de 

números naturais.   

D18 - Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de 

números naturais.   

D19 - Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou subtração: juntar, alteração 

de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais 

de uma transformação (positiva ou negativa).  

Números e operações 9ª ano 

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação).   

D19 – Resolver problema com números naturais envolvendo 

diferentes significados das operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação).  

D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação).  

Número Racional 

D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com números 

racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação).  

D26 – Resolver problema com números racionais que envolvam 

as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação). 
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A Prova Brasil destaca conteúdos sobre números e operações para o ensino 

fundamental desde o 5º ano, envolvendo cálculos com números naturais e as 

quatro operações, sendo estas, trabalhadas com mais ênfase a partir do 8º ao 9º 

ano. Já os números racionais são trabalhados apenas no 9º ano enfatizando a 

resolução de problemas envolvendo as quatro operações e divisão com 

potenciação.  

Tabela 3: Descritor curricular – MC / SAEPE. 

Descritor   Descrição Anos 

SAEPE  Números e operações  

D017- Calcular o resultado de uma adição ou subtração de 

números naturais. 

D018 - Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de 

números naturais. 

D019 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou da subtração. 

D020 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da multiplicação ou divisão. 

E012 - Resolver problemas com números racionais expressos na 

forma de fração envolvendo diferentes significados.   

 

5ª ano 

        

Já o SAEPE apresenta conteúdos apenas para o 5º ano do ensino 

fundamental, envolvendo a resolução de problema com os números racionais 

que são expressos na forma de frações, expondo também o calculo com números 

naturais e as quatro operações.  

       A observação de tais descritores demostram que os conteúdos abordados no 

documento devem ser vistos como peças fundamentais no desenvolvimento 

intelectual do educando para conhecimentos futuros. 
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4. O SOFTWARE TUXMATH EM SUAS VISÕES TÉCNICAS E 

PEDAGÓGICAS AOS CONCEITOS MATEMÁTICOS PROPOSTOS 

NOS DESCRITORES 
 

O avanço das tecnologias no meio educacional tem fomentado discussões 

sobre novas práticas e métodos no processo de ensino-aprendizagem, visto que, 

a cada dia as mídias têm se popularizado nas escolas, o que vem gerando 

reflexões acerca do papel das instituições e dos professores diante de tal 

situação.   

       Segundo Barbosa e Silva (2010), as TCI podem modificar não apenas nossas 

ações, mas também a forma como as fazemos. Nessa perspectiva a utilização de 

jogos educacionais mostra-se significativa no processo de ensino aprendizagem. 

Observando que tanto software como os jogos, deve oferecer uma interface 

interativa aos seus usuários com o objetivo de tornar o aprender mais atrativo e 

eficiente, mudando principalmente a metodologia tradicional utilizada por 

muitos professores e instituições. 

Visão esta que tende a favorecer o ensino de Matemática, buscando torná-lo 

mais prazeroso e eficiente, diminuindo a incidência de exclusão de alunos nas 

escolas, considerando a dimensão técnica e pedagógico-didática do software, 

que por sua vez oferece para os educandos à aprendizagem lúdica, como 

também interação, elaboração de conhecimento e aprendizagem.   

       Nesse contexto a disponibilização dos programas educacionais pelo governo 

federal visa contribuir para o avanço da educação, buscando melhorias no 

ensino aprendizado de crianças e adolescentes por meio de programas como o 

“Aluno conectado” e Proinfo, e os softwares educacionais, como os do 

“Educandos”. O TuxMath e diversos outros softwares tem por objetivo 

aprimorar e garantir uma aprendizagem diferenciada de acordo com as 

exigências do mercado de trabalho atual. 
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4.1.  RELAÇÃO ENTRE OS DESCRITORES E OS CONCEITOS 

MATEMÁTICOS DO TUXMATH 

 

A funcionalidade que o TuxMath oferece para os educandos deve ser de 

suma importância nos seguintes aspectos: aprendizagem, interação, processo 

cognitivo, elaboração de conhecimento e aprendizagem. Tais aspectos estão 

relacionados em como o software se apresenta para o usuário, sendo necessário 

uma analise de suas características técnicas. 

       Desta forma o software pode ser definido de acordo com os seguintes ciclos 

do ensino fundamental: 

 1º ciclo: 1º a 4º ano. 

 2º ciclo: 5º ano. 

 3º ciclo: 7º ano. 

Esta definição elaborou-se de acordo com a visão de Piaget (1995) que 

define a classificação de jogos baseados na evolução das estruturas mentais dos 

educandos, destacando que, em cada fase do desenvolvimento das crianças 

existe um nível de jogo adequado ao seu desempenho.  

      As abordagens observadas nos descritores permitem identificar em 

Matemática, que um dos pontos mais relevantes observados são os números e 

operações, conteúdo este abordado pelo software TuxMath de forma lúdica e 

interativa. 

      Na verdade, números e operações aritméticas, segundo a análise dos 

descritores são conteúdos aplicados desde o 1º até o 9º ano do ensino 

fundamental, sendo trabalhado com mais vigor a partir do 4º ano. Tal proposta 

de educação matemática deve ser aplicada respeitando as diferenças individuais 

de cada educando, visto que, a forma de aprender não é igual, alguns aprendem 

com mais rapidez já outros são mais lentos. 

Sendo assim o objetivo do TuxMath é trabalhar esses conceitos ampliando 

tanto o raciocínio como a lógica dos educandos. Assim como fundamenta a 

formação de conhecimentos que futuramente trarão às crianças facilidade na 

operacionalização de conteúdos matemáticos mais extensos, favorecendo 

também, o aprimoramento dos conhecimentos básicos da Matemática, que por 
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sua vez são os princípios para a aprendizagem de outros conceitos tanto com os 

números racionais e aritmética quanto computacionais de física, química e a 

resolução de problemas pessoais. Destaca-se ainda que o software trabalha com 

o objetivo de torna os educandos: 

 Capazes de resolver mentalmente as quatro operações. 

 Resolver operações com números negativos e positivos. 

 Além de aprender a solucionar cálculos sem a necessidade da 

calculadora.  

          A Tabela 4, apresenta como o software aborda os conteúdos propostos 

pelos descritores em relação ao ensino de números e operações, e números 

racionais.  

Tabela 4: Relação entre os descritores e o software TuxMath. 

Descritor Conteúdos do Software correspondentes    

Números e Operações     O tema é abordado através de operações que 

envolvem o cálculo de adição com fatores menores e 

maiores que 10, multiplicação, subtração e divisão. É 

apresentado também cálculos com operações de 

números negativos e positivos, assim como a 

multiplicação e divisão, multiplicação e adição de 

números negativos em um mesmo nível do software. 

Outro ponto importante a ser destacado é que a cada 

nível alcançado, altera-se o plano de fundo exibindo 

cenários diversos como: planetas, constelações, 

facilitando a interação do usuário com a interface.  

Números Racionais          Com relação aos números racionais, apenas o nível 

“Fractions” trata o tema, envolvendo frações com 

números inteiros, os quais são representados como 

asteroides. A função do educando é identificar as 

frações e destruir os asteroides que representam os 

racionais corretos.   
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Tais abordagens demonstram a importância que deve ser dada ao ensino da 

Matemática, tendo em vista que a sociedade de hoje exige seres críticos, ágeis,  

capazes de trabalhar em grupos e individualmente com responsabilidade. 

Aspectos estes que, através do ensino por meio de jogos e softwares, são 

trabalhados com ênfase no desenvolvimento intelectual do educando através da 

ludicidade, no qual o educando aprende a seguir regras ao mesmo tempo em 

que se diverte. 

A relação entre o conhecimento e a sociedade, exige dos educandos 

iniciativas, e mais do que nunca a capacidade de "aprender a aprender", 

impondo novas demandas no contexto educacional que garantam condições e 

instrumentos adequados para o processo de formação do educando. Além disso, 

é necessário que o ensino favoreça não só a potencialidade do trabalho 

individual, mas também, ao trabalho coletivo. Fatos que implicam no 

desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, tornando-os capazes de 

interagir com a sociedade contemporânea em que vivem, 

 

4.2.     RELAÇÃO ENTRE INTERFACE E USABILIDADE    

 

A interface é o meio de comunicação entre o sistema computacional e o 

usuário. Podendo esta ser instigante ao usuário ou dependendo de suas 

características, a origem da rejeição de um determinado sistema. De acordo com 

Moran (1981), a interface dispõe de aspectos tanto físico, perceptíveis quanto 

conceituais.  

 Visando tornar a comunicação usuário - sistema o mais amigável possível. 

Desta forma, para que haja uma boa interação, esta deve oferecer facilidade de 

navegação, fornecendo sequências simples e consistentes de interação, para que 

o usuário não se perca enquanto procura seu objetivo, destacando claramente, 

as alternativas a cada passo realizado, sem confundir nem deixar o individuo 

inseguro. 

Portanto, é importante que a interface disponha de elementos que 

despertem o interesse e curiosidade do usuário em utilizar a ferramenta, sem se 
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sentir desconfortável. Assim Schneiderman (1998), afirma a necessidade de se 

avaliar as interfaces com métodos específicos, que caracterizem a facilidade de 

uso e aprendizagem dos usuários, como a usabilidade Esta busca através das 

heurísticas encontrar respectivos problemas de interface que ocorrem em um 

sistema.   

Nielsen (1993), afirma que a usabilidade possui relação com a facilidade de 

aprendizagem de uso da interface, destacando também a satisfação do usuário, 

observando como este se comporta em decorrência desse uso.  Sugere-se ainda, 

que a usabilidade seja o fator que garanta ao produto dispor de serviços fáceis 

de usar, eficiente e agradável, permitindo ao usuário fazer o que quiser na forma 

em que achar melhor, sem nenhuma frustração, (RUBEM; CHISNELL, 2008). 

 

4.3. USABILIDADE EM SOFTWARE EDUCACIONAL 

 

A usabilidade é sinônimo da facilidade de uso, caracterizada pela eficiência 

e qualidade de um software de permitir ao usuário, a memorização das 

operações realizadas evitando a quantidade de erro cometida pelos indivíduos. 

Assim um dos principais pontos a serem avaliados em relação à qualidade 

de um software educativo é a facilidade de aprendizado que se relaciona com o 

tempo e os esforços tanto mentais quanto físicos realizados pelo o usuário na 

compreensão de como utilizar o sistema interativo (NIELSEN, 1993), 

observando que os alunos da Era Digital são ágeis e rápidos. Nesse sentido, 

torna-se necessário que o software seja de fácil aprendizado, eficiente e 

disponha de atributos adequados ao perfil dos educandos permitindo-lhes um 

ambiente agradável e fácil de ser utilizado.   

 

4.4. PERCURSO COGNITIVO   

Donald Normam, em 1986, concebeu a engenharia cognitiva como tentativa 

de aplicar conhecimentos da ciência cognitiva na construção de sistemas 

computacionais, observando os aspectos cognitivos utilizados pelos usuários na 

interação com o sistema.   

       Traz como base para sua implementação o método de avaliação percurso 

Cognitivo, proposto por Wharton  et al (1994).  Segundo Soares (2004, p.53) 
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“tem como enfoque a avaliação da facilidade de aprendizagem e a identificação 

dos processos cognitivos realizados pelo o usuário no momento de sua primeira 

interação com o sistema”. Diferencia-se da avaliação heurística por não 

necessitar de usuários no processo de analise e seus dados são construídos 

através de conhecimentos teóricos sobre avaliação de especialistas que advogam 

pelo usuário, observando se o objeto proporciona uma boa experiência ao 

individuo. 

Assim o percurso cognitivo é caracterizado como método de inspeção. Estes 

são “conhecidos como métodos analíticos ou de prognóstico e caracterizam-se 

pela não participação direta dos usuários do sistema na avaliação”, segundo 

Dias (2006, p.46). Investigando aspectos referentes a usabilidade de acordo 

com um conjunto de normas ou propostas heurísticas que especificam a 

facilidade de aprendizado do sistema. Geralmente os métodos de inspeção são 

adotados por projetistas de sistemas no processo de desenvolvimento de 

interfaces, buscam encontrar através de critérios e regras de avaliação 

problemas de usabilidade que futuramente possam causar algum tipo de 

dificuldade na interação com o usuário. 

         Considera-se que as pessoas quando se deparam com algo novo, ou com 

determinado sistema que não conhecem, preocupam-se apenas em usa-lo e não 

se sentem a vontade em ler manuais ou qualquer outro tipo de informação, 

sendo importante explorar tudo o manual oferece. Adicionalmente deve-se 

salientar que os software através de sua “própria interface guiem os usuários 

pela sequência de ações esperadas para realizar suas tarefas”, conforme Barbosa 

et al (2010, p.322). Visto que, a dificuldade do individuo em não conseguir 

interagir com o sistema gera o desinteresse em utiliza-lo.  

 

4.4.1. APLICAÇÃO DO PERCURSO COGNITIVO 

• Breve Descrição do Sistema 

TuxMath é um software de matemática que tem por objetivo trabalhar a logica 

através das quatro operações e números racionais. A versão analisada é a 1.7.2 

disponível no site: < http://www.baixaki.com.br/site/dwnld45841.htm >.  
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• Perfil de Usuário Considerado 

Alunos do ensino fundamental com idade media entre 9 e 15 anos. 

 

• Tarefa  

O usuário deseja jogar um jogo arcade de adição, para aprimorar seus 

conhecimentos matemáticos. 

 

– Sequência correta de ações: 

1. Selecionar a opção Play Alone.  

2. Selecionar a opção “Jogar Jogo Arcade”. 

3. Selecionar a opção “Cadete Espacial”. 

4.  Sair do nível de adição. 

5.  Retorna ao “Menu Principal”. 

 

 – Avaliação: 

• 1 – Selecionar a opção Play Alone. 

 >   

Figura 1: Tela inicial do jogo < passo 1>. 

 

            Pergunta 1:  O usuário tentará atingir a meta correta? 

» Não, os usuários não estão familiarizados com a linguagem(idioma) do 

software, que apesar de ser simples é dividida entre o inglês e o português, 

podendo o individuo clicar em todas as opções disponíveis buscando a que o 

interessa.  
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Pergunta 2: O usuário perceberá que a ação correta está 

disponível na interface? 

» Não, o usuário pode não saber qual das opções é a correta. 

  

 Pergunta 3: Uma vez encontrado o elemento de interface, o 

usuário reconhecerá que ele produzirá o efeito desejado? 

» Não, o usuário após clicar na opção “Play Alone” é direcionado a uma 

segunda tela, nesta o usuário precisa varrer todo o (menu  jogar) até encontrar a 

opção correta e ser direcionado a uma terceira tela (sub-menu).  

 

 Pergunta 4: Após a ação correta ser executada, o usuário 

perceberá que progrediu em direção à solução da tarefa? 

» Sim, o usuário reconhece que esta mais próximo de atingir seu objetivo, 

que é o de jogar um jogo arcade de adição. 

 

• 2 – Selecionar a opção “Jogar jogo arcade”. 

  

Figura 2: Menu jogar, <passo 2>. 

           

 Pergunta 1: O usuário tentará atingir a meta correta? 

»Sim, o conjunto de opções é pequeno e o campo “Jogar jogo arcade” está 

bem visível aos olhos do usuário. 

 

Pergunta 2: O usuário perceberá que a ação correta está 

disponível na interface? 

» Sim, apesar do item está presente entre vários outros no menu. 
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 Pergunta 3: Uma vez encontrado o elemento de interface, o 

usuário reconhecerá que ele produzirá o efeito desejado?  

» Não, o usuário pode entender como se o próximo ação a ser realizada é 

jogar. 

 

Pergunta 4: Após a ação correta ser executada, o usuário 

perceberá que progrediu em direção à solução da tarefa? 

 » Sim, depois de acessada a opção “Jogar jogo árcade” o usuário pode 

escolher e jogar vários níveis da mesma operação. 

 

• 3 –  Selecionar a opção “Cadete Espacial”. 

 

Figura 3:  Sub-menu, <tela depois do passo 2>. 

 

Pergunta 1: O usuário tentará atingir a meta correta?  

» Sim, apesar dos textos não demostrarem especificamente que as opções 

são operações de adição. 

 

Pergunta 2: O usuário perceberá que a ação correta está 

disponível na interface? 

» Sim, mesmo com vários níveis disponível no menu o usuário consegue 

perceber que cada opção escolhida apresentara um nível mais difícil sendo a 

primeira “Cadete Espacial”  a mais fácil.  
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Pergunta 3: Uma vez encontrado o elemento de interface, o 

usuário reconhecerá que ele produzirá o efeito desejado? 

» Sim, mesmo que o usuário nunca tenha jogado entendera que ao clicar 

na opção poderá realizar seu objetivo. 

 

Pergunta 4: Após a ação correta ser executada, o usuário 

perceberá que progrediu em direção à solução da tarefa? 

» Sim, ao selecionar a opção o usuário encontrará o nível desejada  

percebendo que esta seria a ultima ação para chegar ao objetivo desejado. 

 

• 4– Sair do nível de  “adição” . 

 

Figura 4:  Primeiro nível do jogo, <passo 3>. 

 

Pergunta 1: O usuário tentará atingir a meta correta? 

» Sim, o usuário consegue localiza no canto direito da tela um botão 

vermelho com o X. 

 

Pergunta 2: O usuário perceberá que a ação correta está 

disponível na interface? 

» Sim, o usuário ao encontrar o botão vermelho, concluí que ao clicar irá 

sair do nível em que se encontra e será direcionado ao sub-menu. 

 

 Pergunta 3: Uma vez encontrado o elemento de interface, o 

usuário reconhecerá que ele produzirá o efeito desejado? 
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» Sim, por ser o único botão disponível na tela o usuário logo percebera 

que ao clicar na opção o jogo será finalizado. 

 

 Pergunta 4: Após a ação correta ser executada, o usuário 

perceberá que progrediu em direção à solução da tarefa? 

» Sim, ao clicar no botão o usuário retorna para o conjunto de opções do 

sub-menu. 

 

• 5 – Retorna ao “Menu Principal”. 

   

Figura 5: Sub-menu, < passo 4>.    Figura 6: Menu jogar.  

 

Pergunta 1: O usuário tentará atingir a meta correta? 

»  Sim, o texto “Menu Principal” é  visível e claro. 

 

Pergunta 2: O usuário perceberá que a ação correta está 

disponível na interface? 

» Sim, o usuário não encontrará dificuldades para identificar a opção 

“Menu Principal” percebendo que se encontra com o texto em português na base 

inferior da tela. 

 

 Pergunta 3: Uma vez encontrado o elemento de interface, o 

usuário reconhecerá que ele produzirá o efeito desejado? 
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» Sim, o texto é simples qualquer usuário perceberá que a opção o levara 

ao inicio do jogo. 

 

 Pergunta 4: Após a ação correta ser executada, o usuário 

perceberá que progrediu em direção à solução da tarefa? 

» Sim, após clicar na opção “Menu Principal” será levado a tela de inicio 

sub-menu onde encontrou a opção “Jogar jogo árcade”, caso queira ir a tela de 

inicio é só clicar em “Menu Principal” novamente. 

 

4.4.2. CONSTATAÇÕES  

 

O que o usuário precisa saber a priori para realizar as tarefas. 

 Ter o mínimo de conhecimento da língua inglesa. 

 Ter conhecimentos prévios sobre números racionais e divisão de 

números negativos com positivos. 

 Ter atenção ao navegar sobre a interface do software. 
 

            O que o usuário deve aprender enquanto realiza as tarefas. 

 Memorizar onde estão as opções de acesso a cada fase do jogo.  

 Perceber e reconhecer onde estão localizadas as opções que 

propiciem a execução das ações necessárias para cumprir as 

tarefas. 

 

4.3.4  RESULTADOS  

 

Com a análise dos dados obtidos a través da avaliação com o percurso 

cognitivo, pode-se percebe que os insucessos na execução das tarefas realizadas 

ocorreram por fatores e dificuldade da interface, fato que acarreta prejuízos ao 

uso do software. A seguir são relatados alguns dos problemas encontrados: 

 Na ação de clicar no botão “Play Alone”, pelo fato do texto não ser 

em português dificultando a ação. 

 No “Menu Inicial” o usuário passa algum tempo perdido 

procurando a opção “Play Alone” por não compreender que o 

termo em inglês  é sua opção desejada. 
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 Depois de clicar na opção “Play Alone” o usuário é direcionado a 

uma segunda tela, mais antes de realizar a ação o individuo 

acredita que o seu próximo passo é jogar, fato que acarreta na 

desmotivação em continuar jogando. 

 Na ação de clicar em “Jogar Jogo Arcade”, o usuário acredita que  

aproxima ação a ser realizada  por ele é jogar, quando na verdade é 

direcionado a um sub-menu relacionado a escolha do nível do 

jogo.  

 

4.5. PROPOSTA DE MELHORIAS  

 

Diante dos problemas identificados sugere-se como proposta de melhoria 

para interface do software os seguintes pontos: 

 No “Menu Inicial” sugere-se que todas as opções com textos  estejam em 

português como mostra a figura 7. Facilitando a identificação da 

função do ícone pelo usuário. 

 

Figura 7: Tela inicial do jogo com a proposta de melhoria 
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 Nas ações de clicar na opção “Play Alony” e “Joga Jogo Arcade”,

 

Figura 8: Proposta de melhoria para o menu jogar. 

 

Os campos devem ser apresentados de forma clara reduzindo o numero de 

telas para chegar ao nível que o usuário deseja jogar, sugere-se que as opções do 

nível do jogo permaneçam na mesma tela, diminuindo o tempo de procura pela 

opção escolhida, assim como eliminar a desmotivação do usuário em estar 

procurando.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

O processo de avaliação de software consiste em classificar os elementos 

chaves que caracterizam seu uso adequado, seja para educação ou não. Desta 

forma, avaliar um software sobre a visão técnica e pedagógica é um dos mais 

importantes meios de identificar as principais funções da ferramenta, podendo 

ser observado quais impactos seu uso causaria ao usuário. Com isto, auxiliaria 

assim aos educadores em suas aulas, observando que muitos professores não 

utilizam a ferramenta por falta de conhecimento de seu potencial.  

Portanto, os resultados obtidos diante da avaliação comprovam que o  

TuxMath é um software que aborda conteúdos matemáticos, do universo 

aritmético e dos racionais, condizentes com o contexto apresentado pelos  

descritores curriculares das Matrizes Curriculares em Matemática, somando 

todos os processos que levam os educandos a construírem seus conceitos e 

habilidades na aprendizagem de forma lúdica. Destaca-se também, as 

características técnicas de interface do software que definem o TuxMath como 

uma ferramenta de fácil uso, tanto por crianças como por professores, visto que 

o principal problema encontrado é a linguagem dos textos das opções. Diante 

disto, constatou-se que a interface do software é fácil de ser compreendida por 

crianças e jovens de 5º a 9º anos. 

       Nas dimensões pedagógicas, constatou-se que este software seria um aliado 

do professor na mediação conteúdo, mídias e educando, podendo proporcionar 

uma aprendizagem mais eficaz e com melhor qualidade de compreensão 

conceitual. Nesta investigação buscou-se avaliar a contribuição deste software 

para o desenvolvimento lógico dos educandos, para reduzir as chances de que  

ao chegar nos anos finais tenha dificuldades nos conteúdos que envolvam 

números e  operações. 

Constatou-se sobre o potencial técnico e pedagógico do software TuxMath, 

para o trabalho de professores e estudantes, no ensino-aprendizagem de 

operações com números inteiros e racionais em Matemática  que o 

desenvolvimento conceitual dos alunos diante do Software  seria bem mais 

rápido e eficiente que em sala de aula, de forma convencional, quadro, giz e 

material concreto. Observa-se que a utilização do software estimula o raciocínio 
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lógico das crianças tornando o conteúdo matemático mais agradável, 

aprendendo a calcular com mais facilidade. O TuxMath, no entanto, exige maior 

velocidade do raciocínio para calcular, estando os educandos também obrigados 

a pensar com frequência e ritmo ágil, isso os faz responder aos estímulos, 

aprendendo bem mais rápido que na sala de aula convencional. 

O desafio desta pesquisa foi buscar a relação entre os descritores 

curriculares, os saberes escolares, a avaliação do software em uma metodologia 

de usabilidade e a proposição de melhorias na ferramenta, tendo em vista a 

realização de uma analise coerente e própria a ser consultada pelos interessados 

no tema desse trabalho.    

Como trabalhos futuros recomenda-se a avaliação de usabilidade do 

software por completo, visto que, o desenvolvimento de um software educativo 

ou educacional envolve muito mais que só linguagens de programação. Aspectos 

como, prazer e atenção são elementos integrantes de uma avaliação, que não 

foram investigados nesta pesquisa e, por ser o software educativo,  deve ser 

muito mais interativo que os outros por objetivar a aprendizagem e não só a 

diversão do usuário. 

Recomenda-se, ainda, como resultados principais: aproximar o potencial 

técnico e pedagógico do TuxMath aos descritores curriculares existentes como 

mandatórios no ensino de Matemática e, que cada vez mais, os softwares 

produzidos para educação tenham seu conteúdo e interface analisados, visto 

que não se deve buscar desenvolver somente softwares com interface instigante 

ao usuário, mas seu verdadeiro objetivo é fazer com que o ensino aprendizagem 

se efetive permanentemente, atingindo a qualidade almejada em Matemática 

através de uma mídia interativa.  

Espera-se como resultado da pesquisa, trazer os docentes e demais 

interessados no tema, a compreensão do real sentido de se utilizar ferramentas 

tecnológicas no ambiente escolar, especificamente em Matemática, área desta 

investigação, a partir da disseminação da pesquisa nos sistemas de ensino. 

       Por fim pretende-se com este trabalho possibilitar ao docente a adoção dos 

softwares de maneira que auxilie os educandos no processo de ensino 

aprendizagem exitoso. 
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