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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou realizar um estudo investigativo, tipo estudo de caso, visando 

identificar de que forma se dá a integração das TDIC na rotina e ação docente de 

professores de matemática da rede estadual de educação de Goiás, tendo como foco a 

inserção das TDIC como metodologia de trabalho pedagógico destes professores. 

Buscamos no software IRAMUTEQ, uma ferramenta par auxiliar a análise dos dados e 

na discussão das categorias.  Os instrumentos de coleta de dados foram dois questionários 

aplicados a professores de matemática da rede estadual de educação de Goiás buscando 

entender e refletir sobre a ação docente e as implicações ao uso, ou não, das TDIC nas 

aulas de matemática. Tivemos como público alvo de investigação 123 professores de 

matemática da rede estadual do município de Goiânia participante da oficina: 

MATEMA_TIC: OFICINA COM TÓPICOS DE MATEMÁTICA COM O USO DAS 

TECNOLOGIAS que responderam os dois questionários. Nas discussões aprofundamos 

o conhecimento sobre as inter-relações entre as atividades dos professores e as questões 

postas pelo uso das tecnologias tendo em vista refletir sobre as suas concepções a respeito 

de sua prática quando instigados quanto aos usos, ou não, das tecnologias de informação 

e comunicação. Convidamos todos a refletirem sobre as relações entre educação e 

tecnologia nas escolas públicas e em especial de Goiás e sobre os desafios a serem 

assumidos para a gestão das novas exigências educacionais em sua democratização na 

aprendizagem individual e coletiva, que é a garantia de fluência tecnológica para todos 

os professores e o real letramento digital para fins pedagógicos no aluno. Buscar e 

responder determinados questionamento nos ajuda a compreender e refletir sobre a 

necessária transição da fossilização ao estado formativo de ensinar_com e 

aprender_com_tecnologias na qual se faz necessário e urgente, nessa perspectiva, tenta-

se, por meio da pesquisa, responder à questão investigativa: qual a relação estabelecida 

entre a formação inicial e continuada dos professores de matemática da rede estadual de 

Goiás e o contexto de suas práticas pedagógicas tendo como interface o uso as TDIC? 

Todo o nosso caminhar foi no direcionamento de buscar possíveis respostas a este e outros 

questionamentos. 

 

Palavras-chave: Professor de matemática. TDIC. Formação Inicial. Formação 

Continuada. Práticas Pedagógicas. Ensino Aprendizagem. 
 

  



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work intends to carry out an investigative study aiming a way to integrating TDIC 

in the routine of teaching activities of Mathematics Teachers, of state educational network 

of Goiás, focusing attention on insertion of TDIC as methodology of pedagogical work 

of these teachers. We used the software Iramutec as a tool to help us to analyze data and 

in the discussion of the categories. We used two questionnaires as device for collect data 

applied with Mathematics teachers of State education network of Goiás, seeking an 

understanding and reflection about the teaching actions and the implications in using or 

not the TDIC at mathematics classes. The research target audience comprised of 123 math 

teachers in the state education network working in Goiânia who participated in the 

workshop: MATEMA_TIC : WORKSHOP WITH MATHEMATICAL TOPICS USING 

TECHNOLOGIES that answered both questionnaires, and the discussions were used to 

deepen the knowledge about the interrelations between the activities of the teachers and 

the questions posed by the use of the technologies, to reflect on their conceptions and 

about their practice, when instigated as to the uses or not of the technologies of 

information and communication. We invite everyone to reflect on the relationship 

between education and technology in public schools, especially in Goiás, and about the 

challenges that will be assumed for the management of new educational requirements in 

its democratization in individual and collective learning, which guarantees technological 

fluency for all teachers and real digital literacy for pedagogical purposes in the student. 

Finding and answering certain questions helps us to understand and reflect on the 

necessary transition from the fossilization to the formative state of teaching and learning 

with technologies, which is necessary and urgent, in this perspective, to try, through the 

research, to answer the question: What is the relation established between the initial and 

continuous training of mathematics teachers of the state network of Goiás and the context 

of their pedagogical practices having as an interface the use of TDIC? All our work was 

directed at seeking answers to this and other questions. 

 

Keywords: Math teacher. TDIC. Initial formation. Continuing Education. Pedagogical 

practices. Teaching Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, 

refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar 

Paulo Freire 

 

O século XXI veio rápido e trouxe com ele necessidades que nos levam na direção da 

utilização das tecnologias, mídias e estratégias que possibilitam o uso de metodologias que 

atinjam as novas gerações tecnologizadas que compõem o contexto educacional. Uma análise 

mais reflexiva e crítica sobre as tecnologias e suas implicações no processo do ensinar e do 

aprender será abordado no decorrer deste trabalho. Estas transformações culturais nas escolas 

vêm mudando as relações entre o docente e discente, influenciando diretamente na perspectiva 

do saber imperante dominado antes pelo professor. 

Acreditamos que não há como negar que, para ser professor, ou seja, para ensinar é 

preciso ter o conhecimento para tal, há sem dúvida a necessidade de exercer um certo domínio 

sobre os saberes a ensinar. Os professores sabem o que ensinar, mas, nos dias atuais a profissão 

de professor está passando por momentos bem conturbados, sem um direcionamento planejado 

o saber do professor se perde em emaranhado de atribuições que qualquer uma faria, mas que 

ninguém tem feito, e ao professor negam o direito de ser apenas professor. 

Sacristán e Goméz (2007) ponderam que nos dias atuais, em que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação TIC1 se fazem presentes, ficou para trás o tempo em que os 

professores eram profissionais executores de práticas pensadas e decididas por outros, pois hoje 

há necessidade de profissional que, além do saber de conteúdo, pedagógico e curricular, tenha 

conhecimentos relacionados ao uso das tecnologias em sala de aula.    

A partir da discussão sobre as necessidades de que o professor conheça e utilize os 

instrumentos das TIC em sala de aula, buscamos realizar um estudo investigativo visando 

identificar aspectos inerentes à ação docente de professores de matemática da rede estadual de 

educação de Goiás tendo como foco a inserção das TIC como metodologia de trabalho 

pedagógico destes professores.  O trabalho docente é muito importante, pois é a partir desse 

movimento que todo o contexto escolar se estrutura. Para Libâneo (1994): 

 

                                                           
1 De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2007), a terminologia TIC surgiu a partir da década de 90, 

resultante da fusão das tecnologias de informação (informática) e das tecnologias de comunicação (relativas 

às telecomunicações e mídias eletrônicas). Portanto, as TIC envolvem a aquisição, o armazenamento, o 

processamento e a distribuição da informação por meios eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, 

telefone e computadores, entre outros. 



21 
 

 

O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o seu 

primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos 

para se tornarem cidadãos ativos e principalmente na família, no trabalho, nas 

associações de classe, na vida cultural e política. É uma atividade fundamentalmente 

social, porque contribui com a formação cultural e cientifica do povo, tarefa 

indispensável para outras conquistas democráticas. (LIBÂNEO, 1994, p. 47) 

 

Complementamos a argumentação sobre a importância do exercício profissional a partir 

das ideias de Tardif (2014) de que “o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, 

porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante 

diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente (p. 18) ”. 

Importante salientarmos que talvez este saber não seja de fácil alcance, já o meio social é 

dinâmico e complexo, composto de múltiplos fatores de caráter social, político e cultural, 

provindo de uma necessária mudança no contexto educacional.  Como Souza (2007), aponta “a 

força que a legislação passa a ter a partir da promulgação da LDB 9.394/96 tem levado os 

professores e demais trabalhadores docentes a transformarem suas práticas e buscarem o 

domínio de novos saberes no exercício de suas funções” (p. 110).  

A profissão docente, já na sua formação inicial, vem carregada de variáveis especificas 

da ação docente, ela traz em sua estrutura relações que possibilitam novas chances entre 

professor e aluno de se relacionarem com objetivos sincronizados, onde este profissional da 

educação possa rever a relação do seu saber como vetor socializador e canalizador, pois, ao 

diversifica-los e enriquecê-los com novos saberes, os espaços de construções docentes, abrem 

novos diálogos com o meio social. Tardif (2014) corrobora com esse pensamento afirmando 

que: 

Possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum e dos saberes cotidianos 

que partilha com seus alunos; deve ser capaz de argumentar e de defender um ponto 

de vista; deve ser capaz de se expressar com uma certa autenticidade, diante de seus 

alunos; deve ser capaz de gerir uma sala de aula de maneira estratégica a fim de atingir 

objetivos de aprendizagem, conservando sempre a possibilidade de negociar seu papel; 

deve ser capaz de identificar comportamentos e de modificá-los até um certo ponto. O 

“saber ensinar” refere-se, portanto, a uma pluralidade de saberes. (TARDIF, 2014, p. 

178) 
 

O saber do professor é social, pois ele carrega uma bagagem social, histórica e cultural 

bem acentuada, em decorrência de se seu círculo social, ele age em sociedade, onde suas ações 

são compartilhadas com grupos sociais diversos – os alunos.  O saber dos professores é plural, 

provindo de naturezas diferentes. Tardif (2014) ainda afirma que o saber dos professores é plural 

e também temporal, pois são abertos, porosos, permeáveis e incorporam, ao longo do processo 

de socialização e da carreira, experiências novas, conhecimentos adquiridos durante esse 

processo e um saber-fazer remodelado em função das mudanças de prática e de situações de 

trabalho. “Compreender os saberes dos professores é compreender, portanto, sua evolução e 
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suas transformações e sedimentações sucessivas ao longo da história de vida e da carreira, 

história e carreira essas que remetem a várias camadas de socialização e de recomeços” (p. 106). 

Se o conhecimento é temporal, assim sendo, este deve ser renovado constantemente, e nada mais 

eficiente e promissor para o professor do que aplicar-se na formação continuada, e na 

contemporaneidade a cobrança maior está na necessária formação em tecnologias digitais de 

informação e comunicação, as TDIC. 

Assim, com o advento das TDIC vem forçando os personagens da educação a refletir 

que o longo período do quadro negro e do giz como únicas ferramentas já vêm sendo desgastadas 

mesmo que acanhadamente no decorrer dos anos, elas já são vistas como cansativas e 

desmotivadoras, alunos já não conseguem mais se concentrar nas suas atividades escolares, 

mesmo em um pequeno intervalo de tempo, cinquenta minutos, equivalente a uma hora/aula, e 

o professor também não dispõe de argumento e autonomia suficientes para que, no mesmo 

intervalo de tempo, possa chamar para si, ou melhor, para sua aula a devida atenção. Escola, 

professor e aluno reconhecem que o tempo é de mudanças nas instituições escolares, nos 

redirecionamentos das aulas e na postura do aluno.  

Todas estas necessárias mudanças no ambiente educacional, considerando também seus 

principais personagens, são aceleradas em decorrência também da inserção tecnológica nas 

atribuições profissionais, nas manifestações pessoais e interpessoais. A evolução das 

tecnologias de informação e comunicação e também as digitais têm causado transformações 

aceleradas na sociedade, nos mais variados espaços, e inclusive a escola.  

Inserir o uso das tecnologias na educação por si só, não surtirá os devidos efeitos. Deve 

haver de antemão uma preparação das escolas, dos professores e alunos além de haver processo 

contínuo que possa motivar o professor, que indubitavelmente é o personagem mais importante 

neste ambiente, pois é ele quem vai mediar todo este processo de transição da fossilização2 à 

provável mudança rumo as inovações que as tecnologias podem favorecer no ensino de 

matemática. Segundo Maltempi (2008), toda inserção de tecnologia no ambiente de ensino e 

aprendizagem requer um repensar da prática docente, pois ela não é neutra e transforma a relação 

ensino-aprendizagem. Isso é muito importante para que possíveis decepções ou resultados 

negativos não sejam, de forma simplista, atribuídos à tecnologia. Dessa forma, cabe ressaltar 

                                                           
2 Fossilização: Processo em que a educação permaneça incrustada no tradicionalismo dos séculos 

passados. É dotada de estudos e pesquisas sobre ela, no entanto, o seu estado permanece em estágio de 

fossilização. Em outras palavras, a fossilização é um fenômeno permanente, que não se altera, só 

desgasta. Professores de matemática vem a produzir e reproduzir formas fossilizadas no ensino da 

Disciplina de Matemática. Sêneca já considerava, séculos atrás, que deveríamos estudar para a vida, e não 

para a escola, pode tirar por esta frase de Sêneca, o que mudou de fato na educação de séculos atrás? 
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que as tecnologias não provocaram mudanças significativas no ensino se não houver uma 

reflexão crítica na inserção destas no contexto escolar. 

Vários autores vêm-se debruçando sobre este assunto no sentido de contribuir com as 

discussões sobre a educação e a inserção das tecnologias. Fiorentini (2003) sinaliza que: 

 
Os professores precisam saber como usar os novos equipamentos e software e também 

qual é o seu potencial, quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Essas 

tecnologias, mudando o ambiente em que os professores trabalham e o modo como se 

relacionam com outros professores, têm um impacto muito importante na natureza do 

trabalho do professor e, desse modo, na sua identidade profissional. (FIORENTINI, 

2003, p. 163) 

 

Como frisou o autor, de fato o professor precisa saber usar os novos equipamentos que 

aparecem nas escolas, conhecer quais as potencialidades dos mesmos e avaliar as possibilidades 

em função do processo de ensino e aprendizagem. Essas novas necessidades da profissão 

docente vêm instigando-nos sobre o verdadeiro papel deste profissional. Morosov (2008, p. 03) 

pondera sobre o fato, dos quais as transformações vêm atingindo as instituições escolares de 

modo contundente, “os seus princípios são questionados, currículos são revistos, avaliações são 

implementadas, tendentes a dotar qualidade ao ensino/aprendizagem”. No entanto, a 

aprendizagem não se concretiza. E o papel do professor amplia a cada tomada de (in)decisão 

verticalizada. Com tudo isso é possível enxergar que as ações vêm paulatinamente estagnando-

se em torno deste profissional e um mal-estar vem se solidificando. Este mal-estar vem 

provocando uma crise de identidade3 dos professores de matemática, que se alastra a cada início 

de ano letivo, pela insatisfação salarial, condições precárias de trabalho, falta de autonomia, 

salas cheias, imposição política e a obsolescência física e humana dos dirigentes educacionais. 

Entretanto, se faz necessário buscar por uma maior compreensão do que vem a ser identidade 

profissional de um professor, novamente Fiorentini (2003) complementa: 

 
O desenvolvimento de uma identidade profissional envolve adotar como seus as 

normas e os valores essenciais da profissão. Uma forte identidade profissional está 

também associada a uma atitude de empenhamento em se aperfeiçoar a si próprio 

como educador e disponibilidade para contribuir para a melhoria das instituições 

educativas em que está inserido. Um professor de matemática deve ser capaz de 

realizar as atividades profissionais próprias de um professor e identificar-se 

pessoalmente com a profissão. (FIORENTINI, 2003, p. 163) 

 

                                                           
3 Crise de identidade do professor significa uma crise da maneira de ser na profissão, no ato de professar o que implica em 

dificuldades na interação social, descontentamento na realização das atividades; descrença no seu papel social.  

(MEKSENAS, 2003). 
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O autor frisa como a formação de uma identidade profissional é uma constante e 

complexa busca. Mesmo reconhecendo que esta busca deve partir do sujeito educador, há outros 

elementos que precisam ser considerados como importantes na construção dessa identidade. 

Dentre esses elementos, citamos a legislação, a estrutura física das escolas e dos sistemas de 

ensino, a valorização do profissional do magistério além das questões que envolvem a formação 

inicial e continuada dos professores.   Em relação ao contexto que envolve as TIC na educação, 

Kenski (2012) argumenta que: 

 
A ação docente mediada pelas tecnologias é uma ação partilhada. Já não depende 

apenas de um único professor, isolado em sua sala de aula, mas das interações que 

forem possíveis para o desenvolvimento das situações de ensino. Alunos e professores 

e tecnologias interagindo com o mesmo objetivo geram um movimento revolucionário 

de descobertas e aprendizados. (Kenski, 2012, p. 105) 

 

Ainda nesta mesma ótica a autora aponta que: 

 
O maior problema não está na dificuldade de domínio das competências para o uso das 

TICs pelos professores. O grande desafio está em encontrar formas produtivas e 

viáveis de integrar as TICs no processo de ensino-aprendizagem, no quadro dos 

currículos atuais, da situação profissional dos professores e das condições concretas 

de atuação em cada escola. Não é possível impor aos professores a continuidade da 

autoformação, sem lhes dar a remuneração, o tempo e as tecnologias necessárias para 

a sua realização. (Kenski, 2012, p. 105 e 106 grifos nosso) 

 

O autor acima, traz um ponto relevante, quando assume a postura e afirma que a 

autoformação exige muito mais do que apenas buscar um conhecimento adicional, pois no caso 

das TICs, muito mais se faz necessário, toda a infraestrutura educacional deverá estar a serviço 

desta inserção tecnológica, mudanças curriculares, institucionais, estruturas físicas e de gestão 

devem estar de acordo com esta nova demanda, professores e alunos devem estar flexíveis ao 

recebimento e compartilhamento destas inovações tecnológicas e estes devem estar abertos às 

prováveis mudanças de comportamentos já arraigados, na fossilização educacional que perdura 

séculos. 

Percebemos, a partir do exposto, o quanto o professor é desafiado diariamente a estar 

revendo e ampliando seu conhecimento, sua prática e sua identidade profissional. Nesse sentido, 

os professores encontram-se, muitas vezes, em situação de sair da zona de conforto e adentrar 

em uma zona de risco, lemos risco como situação em que não há clareza dos caminhos a seguir.    

Segundo Borba (2015), é difícil negar a potencialidade que uma zona de risco tem de provocar 

mudanças e impulsionar desenvolvimento, é justamente nesta ótica que se frisa a real 

necessidade de o professor, em nosso recorte específico, o professor de matemática, a andar e 

percorrer estes caminhos que podem proporcionar novas perspectivas para a ação docente. 
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Nesta perspectiva enxergamos diversos pontos de vistas de professores e investigadores 

que tem trazido em seus trabalhos concepções de que a educação matemática vem contribuindo 

significativamente com uma possível harmonia entre professores e alunos, “pois o grande 

desafio para a Educação é pôr em prática hoje o que vai servir para amanhã”, (D`AMBROSIO, 

1996, p. 80).  Desta forma, a educação e mais precisamente os professores de matemática, 

descobririam a sua função precípua como coparticipante de uma instituição social educadora 

sendo ele, o professor, o agente de transformação por meio de seu oficio, educar. 

Neste panorama, Bicudo (1993 e 2012) nos adverte que a pesquisa em Educação 

Matemática não é uma pesquisa em Matemática, nem é uma pesquisa em Educação, embora 

trate de assuntos pertinentes a ambas e, mesmo que trabalhe com a Matemática, utiliza-se de 

procedimentos concernentes ao modo de pesquisar próprios da Educação. A Educação 

Matemática configura-se pela sua historicidade, pelos procedimentos investigativos e 

interrogativos, apontando um amplo leque de possibilidades de temas a serem investigados, 

àqueles que buscam por compreensão favorecendo ao aluno a construção do seu  saber, da sua 

aprendizagem em matemática, seja individualmente, com colegas, com as tecnologias, em 

contextos específicos; de atividades de ensino, da realidade escolar, dos textos que servem de 

orientação e mediação ao ensino e a aprendizagem, contribuindo para a autonomia educacional 

favorecida pela aprendizagem emancipadora, real e útil em seu cotidiano.  

A Educação Matemática (EM) se “mostra relevante para o fato de esta “área” ser 

denominada “Educação Matemática” a qual, como já sabemos, é constituída no “entre” a 

Educação e a Matemática” (BICUDO, 2012, p. 10). Assim, ela configura-se como problemática 

central do campo de pesquisa e investigação, embora os seus  objetivos sejam múltiplos e 

difíceis de serem categorizados, pois variam de acordo com cada problema ou questão de 

pesquisa, podemos afirmar que, sob um aspecto amplo e não imediato, existem dois objetivos 

básicos: um, de natureza pragmática, que visa a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem da Matemática; outro, de natureza científica, que visa desenvolver a Educação 

Matemática enquanto campo de investigação e produção de conhecimentos. Ao trilhar por esta 

direção, questionamentos surgem diretamente sobre os meandros da prática de ensino, ou 

melhor, da reflexão do educador sobre sua própria prática e sobre a prática dos outros e aquelas 

que são geradas a partir de investigações ou estudos precedentes ou da própria literatura. 

Um dos pontos marcantes trazidos por Schoenfeld (2000) é a afirmação de que existem 

diferenças entre a pesquisa em Educação Matemática e em Matemática. O referido autor nos 

convida a compreender a natureza dos objetivos e resultados da pesquisa em Educação 

Matemática, tendo em vista que esta configura-se como um campo de recentes discussões. Nessa 
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perspectiva, a pesquisa em Educação Matemática apresenta duas finalidades essenciais que são 

relacionadas e possuem importância de igual valor, sendo estas: pura, que consiste em entender 

o pensamento matemático, o ensino e a aprendizagem; e a aplicada, que se refere à reflexão do 

processo de ensino de matemática. O autor nos coloca, ainda, que a pesquisa em matemática se 

utiliza da teoria de forma muito especifica, com resultados analíticos. Já a pesquisa em Educação 

Matemática por apresentar atributos tanto das ciências físicas quanto das ciências da vida, 

expõem resultados sugestivos e não definitivos.  

As tendências temáticas e metodológicas da pesquisa em Educação Matemática, onde o 

necessário diálogo se faz presente juntamente com as práticas educativas de sala de aula de 

matemática,  vem sendo uma preocupação dos autores com uma maior e melhor aproximação 

dos professores com a Educação Matemática, assim Kilpatrick (1994), D`Ambrósio (1996), 

Floriani (2000), Skovsmose (2002), Fiorentini e Lorenzato (2009), Valente (2010), Pereira e 

Cedro (2015), dentre outros, em diferentes momentos do contexto social, político e histórico 

defendem pontos fundamentais à Educação Matemática, em que as preocupações dos 

educadores matemáticos, por sua vez, estão relacionadas ao estudo, interpretação e análise das 

ciências sociais e humanas como técnicas de ensino, esperando como resultado o crescimento 

de saberes e práticas pedagógicas, bem como a formação integral, humana e crítica tanto do 

aluno quanto do professo (FIORENTINI e LORENZATO 2009).  A contextualização do ensino 

em respeito à diversidade, desenvolvimento de habilidades e reconhecimento das finalidades 

científicas, sociais, políticas e histórico-culturais também são pontos marcantes da Educação 

Matemática. Kilpatrick (1994) contribui com as sete temáticas de investigação, em 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: Processos de ensino/aprendizagem de Matemática; Mudanças 

curriculares; Emprego de tecnologias no ensino de matemática; Prática docente; 

Desenvolvimento profissional (de professores); Práticas de avaliação; contexto sociocultural e 

político do ensino/aprendizagem de Matemática. Pereira e Cedro (2015) complementa 

afirmando que as TIC são recursos que favorecem um dinamismo às aulas de matemática: 

 
Aliada a este recurso trazemos a tendência de uso das TIC, que consiste de uma área 

da Educação Matemática que nas últimas décadas vem possibilitando uma maior 

dinâmica nas aulas desta disciplina, pois traz em seu seio diversas mídias como 

softwares que nos propiciam utilizar atividades que permitem fazer uso do dinamismo 

e de outros recursos para estimularmos os alunos a realizarem investigações 

matemáticas em atividades que podem ser elaboradas tomando como fonte os 

problemas presentes na História da Matemática. (PREREIRA e CEDRO, 2015, P. 50)  

 

 

Para Floriani (2000, p. 65), “a utilização de materiais instrucionais concretos, exige 

clima de liberdade [...], apreço pela independência na construção de conceitos, promoção da 
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autonomia moral, intelectual e social do educando”. Neste viés, as tecnologias vêm 

proporcionando esta liberdade aos alunos, entretanto cabe ressaltar que poucos são os usos para 

fins pedagógicos, necessitando-se assim de uma postura emancipadora e libertadora também do 

professor para a utilização das TDIC com seus alunos, os levando a refletir sobre os usos e 

abusos destas tecnologias. O Letramento digital é um caminho promissor tanto para alunos 

quanto para professores, desde feito, D’Ambrósio (1997) afirma que a Ciência e a Tecnologia 

se harmonizam, integrando-se em um processo de busca de novas formas de explicação, de 

novos modos de se compreender a realidade vigente inserindo o meio educacional. 

Nesse contexto, a Educação inserida no cenário tecnológico, desempenha uma função 

fundamental na criação de estruturas que levem em conta as novas maneiras de gerar e 

disseminar o conhecimento tanto para o aluno, quanto também ao professor. Nessa perspectiva, 

estas tecnologias podem permitir aos alunos extrapolar, criar, recriar temas novos, ainda não tão 

explorados. Embora já se faça uso de algumas tecnologias, se observa que o uso por educadores 

matemáticos ainda é limitado.  

Não temos a pretensão, neste trabalho de pesquisa, de realizar uma profunda análise da 

situação em que se encontra a Educação Matemática frente às novas tecnologias, mas sim de 

tecer algumas considerações, com o objetivo de oferecer aos professores e pesquisadores da área 

uma reflexão sobre aspectos importantes que devem ser considerados sobre o campo da 

Educação Matemática, auxiliando na compreensão e na necessidade do uso das tecnologias no 

dia a dia das aulas de matemática. Nessa perspectiva, recorre-se a D’Ambrósio (1990), quando 

ele explicita a importância da utilização de tecnologias no contexto educacional.   

 
Creio que um dos maiores males que a escola pratica é tomar a atitude de que 

computadores, calculadoras e coisas do gênero não são para as escolas dos pobres. Ao 

contrário: uma escola de classe pobre necessita expor seus alunos a esses equipamentos 

que estarão presentes em todo o mercado de futuro imediato. Se uma criança de classe 

pobre não vê na escola um computador, como jamais terá oportunidade de manejá-lo 

em sua casa, estará condenada a aceitar os piores empregos que se lhe ofereçam. Nem 

mesmo estará capacitada para trabalhar como um caixa num grande magazine ou num 

banco. É inacreditável que a Educação Matemática ignore isso. Ignorar a presença de 

computadores e calculadoras é condenar os estudantes a uma subordinação total a 

subempregos. (D’AMBRÓSIO, 1990, p.17) 

 

Dessa forma, enxergamos que a Educação Matemática traz a convicção de que o ensino 

precisa considerar o desenvolvimento e transformação do ser e utilizar metodologias e 

estratégias alternativas em que o ser em formação vivencie novos processos educacionais, que 

façam sentido e tenham relação com a sua integração na sociedade. Percebe-se que não é uma 

prevalência da utilização destas metodologias e estratégias no Ensino da Matemática, pois, em 

lugar de ser vista como possibilidade de atribuição de significados por parte do jovem que chega 
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à escola, ela é considerada como uma área pronta, de conhecimentos e de informação, a ser 

transmitida, (DANTE, 1988).  

“A Educação Matemática caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio do 

conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à 

transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático escolar” 

(FIORENTINI e LORENZATO, 2009 p. 05). Podemos conceber a EM como resultante das 

múltiplas relações que se estabelecem entre o específico e o pedagógico num contexto 

constituído de dimensões histórico-epistemológicas, psicocognitivas, histórico-culturais e 

sociopolítico. É possível enxergar na Educação Matemática como alternativa a partir da qual os 

alunos possam desenvolver compreensão matemática gradualmente a partir de problemas 

práticos bem escolhidos da vida diária, da exploração e resolução destes problemas que atingem 

níveis cada vez mais complexos do pensamento matemático, atingindo a abstração numa etapa 

adequada do desenvolvimento cognitivo, social e cultural. Tendo as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) aliadas a esse processo, o grande desafio à educação, e 

particularmente à matemática, é descobrir meios de explorá-las adequadamente como 

estratégias educacionais.  

No cenário atual, a preocupação tem sido em como auxiliar os alunos a realmente 

aprender Matemática, deste feito, Papert (1985, p. 19) fez uma suposição de que “muito do que 

hoje vemos como demasiadamente formal ou demasiadamente matemático será aprendido 

facilmente quando as crianças, num futuro bem próximo, crescerem num mundo rico em 

computadores. ”  

Dessa forma, pode ser possível ver que a principal contribuição da Educação Matemática 

em si seja diagnosticar e analisar todo o contexto do ensinar e do aprender, desta forma guia-

nos a obter e implementar elementos que possam trazer resultados relevantes para as devidas 

modificações pertinentes com estratégias diversas juntamente com as tecnologias em prol de 

resultados significantes e duradouros para docentes e discentes. 
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OBJETIVO 

 

Após estabelecermos o recorte da pesquisa aqui apresentada, o professor de matemática 

e suas relações com as tecnologias, apresentamos a seguir o objetivo dessa pesquisa: 

Realizar um estudo investigativo visando identificar de que forma se dá a integração das 

TDIC na rotina e ação docente de professores de matemática da rede estadual de educação de 

Goiás tendo como foco a inserção das TDIC como metodologia de trabalho pedagógico destes 

professores. 

 

ESTRUTURA DO TEXTO DA DISSERTAÇÃO 

 

As tecnologias digitais, relacionadas com a Educação Matemática, podem ser 

visualizadas em várias possibilidades de ampliação de aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

com a inserção de tecnologias. Para D’Ambrósio (1999) apud Bicudo (2001) a tecnologia, 

entendida como a convergência do saber [ciência] e do saber [técnica], e a matemática são 

intrínsecas à busca solidária de sobreviver e de transcender. A geração do conhecimento 

matemático não pode, portanto, ser dissociada da tecnologia disponível. Baseando-nos no 

exposto, buscamos a seguinte estruturação deste trabalho. 

No primeiro capítulo apresentamos algumas reflexões, à luz de referenciais teóricos, 

sobre o atual contexto do ensino de matemática tendo como foco a inserção das tecnologias na 

ação do professor de matemática. Além desse recorte, trazemos também o estado da arte da 

pesquisa em Educação Matemática com foco no mesmo tema. Consideramos importante 

apresentar essa realidade, pois nossa pesquisa centra-se no perfil do professor de matemática da 

educação básica e em suas concepções e perspectivas de utilização das tecnologias em suas 

atividades profissionais. A constituição desta investigação a luz dos referenciais teóricos 

permite-nos verificar e refletir sobre qual é o verdadeiro status que as tecnologias ocupam na 

prática do professor de matemática e se elas assumem sua relevância no processo de 

desenvolvimento profissional docente, visto que elas proporcionam ao professor (re) descobrir 

conceitos matemáticos que assumem um caráter abstrato ao discente no processo de ensino e na 

aprendizagem, elas (re) significam as práticas em sala de aula atrelada aos saberes matemáticos, 

pedagógicos e tecnológicos. 

No segundo capítulo são apresentados os caminhos metodológicos e as descrições 

referentes ao desenvolvimento da pesquisa que teve a abordagem qualitativa como suporte 

metodológico com enfoque para o estudo de caso, tendo como recorte o universo dos professores 
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de matemática do município de Goiânia da SEDUCE – GO. Nesse capítulo, caracterizamos o 

público alvo da investigação, apresentamos a descrição da ferramenta utilizada para analisar os 

dados coletados por meio de questionários, o software IRAMUTEQ e explicitamos as categorias 

que emergiram no processo analítico.  

Em seguida, nos capítulos 3 e 4, são apresentados os resultados da pesquisa. 

Primeiramente, é discutido o perfil dos participantes, que são os professores de matemática, em 

relação às questões pessoais, profissionais em geral e sobre a inserção das TDIC em sua prática 

docente. No último capítulo que compõe os resultados, são discutidas categorias que emergiram 

na interpretação das árvores de similitude geradas pelo IRAMUTEQ.   As discussões das 

categorias de análise são sustentadas tanto nos dados quanto nos referenciais teóricos que dão 

suporte ao contexto analítico da pesquisa. Finalmente, fechamos o texto da dissertação com 

algumas ponderações nas Considerações finais e apresentamos as Referências Bibliográficas 

usadas no desenvolvimento da pesquisa.   
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CAPÍTULO 1 

 

A MATEMÁTICA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS DO ENSINO E DA PESQUISA 

 

A tecnologia será importante principalmente porque irá nos forçar a fazer coisas novas, e não 

porque irá permitir que façamos de forma melhor as coisas velhas.  

Peter Drucker. 

 

Neste capítulo apresentamos algumas reflexões, à luz de referenciais teóricos, sobre o 

atual contexto do ensino de matemática tendo como foco a inserção das tecnologias na ação do 

professor de matemática. Além desse recorte, trazemos também o estado da arte da pesquisa em 

Educação Matemática com foco no mesmo tema. Consideramos importante apresentar essa 

realidade, pois nossa pesquisa centra-se no perfil do professor de matemática da educação básica 

e em suas concepções e perspectivas de utilização das tecnologias em suas atividades 

profissionais. A constituição desta investigação a luz dos referenciais teóricos permite-nos 

verificar e refletir sobre qual é o verdadeiro status que as tecnologias ocupam na prática do 

professor de matemática e se elas assumem sua relevância no processo de desenvolvimento 

profissional docente, visto que elas proporcionam ao professor (re) descobrir conceitos 

matemáticos que assumem um caráter abstrato ao discente no processo de ensino e na 

aprendizagem, elas (re) significam as práticas em sala de aula atrelada aos saberes matemáticos, 

pedagógicos e tecnológicos. 

É possível perceber que há uma diversidade de estratégias metodológicas e recursos 

pedagógicos promovidos pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

adicionadas à internet e que estas podem trazer contribuições de seu uso como recurso didático 

de visualização, reflexão, análise e auxilio na dinamização do processo ensino e aprendizagem.  

No entanto, professores ainda parecem não estar preparados para utilizá-las no seu dia a dia em 

sala de aulas. Reconhecemos que estes professores não estão totalmente preparados, como 

também não reconhecem as potencialidades que estas TDIC podem oferecer ao processo 

formativo tanto do próprio professor, quando do aluno, uma vez incorporadas ao planejamento 

diário. 

Assim, por meio da pesquisa, buscaremos responder à questão investigativa: qual a 

relação estabelecida entre a formação inicial e continuada dos professores de matemática da 

rede estadual de Goiás e o contexto de suas práticas pedagógicas tendo como interface o uso as 

TDIC? A busca de possíveis resposta para esta pergunta deve ser ancorada a luz dos referenciais 

teóricos da área de concentração.  
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O amplo processo desencadeador das discussões em torno da disciplina Matemática na 

educação básica e de suas notáveis dificuldades no complexo âmbito ancorado no ensino e na 

aprendizagem já não são mais novidades no meio acadêmico. Talvez as discussões, reflexões 

em torno dessas questões sejam geradas pelos mais variados problemas institucionais, 

estruturais resultantes da obsolescência humana e também das obsolescências estruturais físicas. 

Os problemas abrangem a forma com que a disciplina é apresentada no interior da sala de aula, 

que gera desconforto e desmotivação nos alunos, e o mal-estar arraigado entre os professores, 

causados por falta de políticas de valorização da categoria.  

Dessa maneira, é importante reconhecer as reais dificuldades no processo formativo da 

matemática e conhecer as possibilidades de melhorias proporcionadas pelas TDIC para utilizá-

las da melhor forma.  Uma coisa é certa, o século XXI chegou e trouxe com ele alunos diversos, 

desarticulados com uma proposta educacional vigente ultrapassada. 

 

 

1.1 AS TDIC, OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA E A REALIDADE ESCOLAR  

 

Busca-se neste capítulo um olhar sob a luz da teoria que traz como aporte a contribuição 

sobre as reflexões e indagações a respeito das tecnologias digitais de informação e comunicação 

na vida do aluno e do professor, mais precisamente as abordagens voltadas para a educação. 

Buscamos também compreender e analisar os vários olhares sobre como a educação vem se 

relacionando com a inserção destas tecnologias nas atividades sociais.  

Buscamos também neste capitulo o possível estado da arte da pesquisa em Educação 

Matemática com foco no mesmo tema, que são as contribuições da pesquisa na área de educação 

matemática em termos de inserção das TDIC no contexto escolar. Nesta inserção traremos três 

aspectos que consideramos relevantes para compreendermos os impactos deste movimento que 

traz as TDIC para o contexto pedagógico: Uso das TDIC como recurso didático de visualização, 

reflexão, análise e auxilio na dinamização do processo ensino e aprendizagem; Uso das TDIC 

para investigar o processo ensino e aprendizagem dos alunos a partir de um referencial teórico 

e Uso das TDIC para discutir a formação inicial e continuada dos professores de matemática. 

Estas três categorias emergiram na análise, reflexão e síntese das dissertações pesquisadas, 

dissertações estas que foram pesquisadas no banco da CAPES em um período de 2000 a 2016, 

período este iniciado com a obrigatoriedade da inserção doas TICs promulgada pelos PCNEM. 

Com a utilização de descritores específicos para a pesquisa em ensino e educação matemática, 

encontramos 131 dissertações que fizeram parte deste estudo. 
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Consideramos importante apresentar essa realidade, pois esta pesquisa centra-se no 

perfil do professor de matemática da educação básica e em suas concepções e perspectivas de 

utilização das tecnologias em suas atividades profissionais docentes. Com tal caminho a 

percorrer entendemos que estas reflexões a luz dos referenciais e das investigações de 

professores-investigadores contribuíram para nossa compreensão e analise a respeito das 

tecnologias que emergem no contexto educacional. Procuramos percorrer caminhos 

investigativos que pudessem nos direcionar às possíveis respostas ao nosso principal 

questionamento: qual a relação estabelecida entre a formação inicial e continuada dos 

professores de matemática da rede estadual de Goiás e o contexto de suas práticas pedagógicas 

tendo como interface o uso as TDIC? Todo o nosso caminhar será no direcionamento de buscar 

possíveis respostas a este e outros questionamentos.  

O campo de ensino da matemática vem passando por um processo de transição em que 

diversos pesquisadores trazem importantes reflexões sobre a Educação Matemática e seu 

complexo processo que norteia o ensino e aprendizagem (BAIRRAL, 2009, 2015; BORBA, 

2005,2015; GUIMARÃES, 2015; PRADO, 2004; SCHEFFER, 2002,2014; AMARAL, 2015; 

BARCELOS, 2015). A educação matemática há tempos vem provocando discussão reflexiva 

apontando urgência em deixar para trás as arcaicas formas rígidas do ensino da matemática, a 

crença de que o saber conteudista seja suficiente, o status de disciplina de difícil compreensão 

e um significativo número de reprovação de estudantes. 

É neste caminhar sobre o ensino da matemática, que se argumenta que as tecnologias 

podem impulsionar as necessárias mudanças e que possam capitalizar resultados favoráveis a 

professores e alunos. As TIC podem redirecionar ou desvencilhar a atual fossilização que se 

relaciona ao ensino e a aprendizagem da matemática. Importante salientarmos que não 

entendemos as TIC como um grande e avassalador milagre educacional, pelo contrário, o 

professor de matemática juntamente com os demais profissionais e personagens incorporados 

no processo do ensino e da aprendizagem precisam buscar o caminho em que as TIC possam se 

constituir como um dos vetores direcionadores na almejada aprendizagem significativa da 

matemática. 

A partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 1999) foram apresentadas novas diretrizes para o ensino de matemática, salientando 

o seu papel para a discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia. Um 

segundo aspecto salientado nos documentos balizadores da educação nacional foi a interconexão 

entre tecnologia e matemática: - “perceber o papel desempenhado pelo conhecimento 

matemático no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia 
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ao longo da história”; - “acompanhar criticamente o desenvolvimento tecnológico 

contemporâneo, tomando contato com os avanços das novas tecnologias nas diferentes áreas do 

conhecimento para se posicionar frente às questões de nossa atualidade” (BRASIL, 2002, p. 

117-118). É relevante frisar que a sociedade está imersa em meio as tecnologias digitais de 

informação e comunicação, dessa forma, torna-se inviável dissociar ensino de matemática do 

contexto tecnológico, pois tanto professor quanto alunos são personagens sociais e 

culturalmente ativos. 

A partir de tal perspectiva, é importante a busca de estratégias que possibilitem o eficaz 

ensino e a almejada aprendizagem, pois é necessário frisar que a matemática possui um papel 

social e histórico na inclusão das pessoas na sociedade, considerando que o seu ensino tem como 

um dos objetivos possibilitar instrumentos para que as pessoas que possam atuar na sociedade 

de modo mais eficiente e emancipatório, formando-os seres comprometidos e participativos. 

Entendemos que a atuação do professor de matemática envolvendo as TIC possam 

propiciar um desenvolvimento matemática nas instancias coletivas conforme sinaliza Costa 

(2004): 

 
Em especial para os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática, acredito 

que o uso da tecnologia pode significar o surgimento de novas formas de se construir 

o conhecimento. De imediato, a tecnologia realça, tanto para os professores quanto 

para os estudantes, a importância das diversas linguagens e das diferentes formas de 

representações, além de possibilitar novas estratégias de abordagem de variados 

problemas que seriam inacessíveis apenas com papel e lápis. (COSTA, 2004, p. 29) 

 

As novas estratégias imbuídas, ou mediadas pelas tecnologias impediria o contínuo 

processo fossilizador em que a matemática, até pouco tempo, estava emperrada. Por este e vários 

outros motivos que a atuação docente do professor ativo é desafiadora, pois carrega em seu ser 

diário a pluralidade dos saberes e a tentava de auxiliar na formação cultural e social das pessoas. 

Este profissional precisa ter a consciência de que está nas suas mãos o impacto do amanhã em 

que seus alunos serão o que a sociedade necessita. Nesta perspectiva, há real necessidade de o 

professor de matemática seja um constante aprendiz. Desta Costa e Prado (2015) explicitam 

que: 

 
Pensando de maneira global, mas agindo localmente como formadoras e pesquisadoras 

na área de Educação Matemática, partilhamos da preocupação em preparar o professor 

para enfrentar os desafios constantes na reconstrução de sua prática didática para o uso 

das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Isso implica na 

necessidade da construção de novos conhecimentos pelo professor, de modo a se 

apropriar das tecnologias digitais e integrá-las aos conteúdos curriculares, 

especificamente, nesse caso, em Matemática. (COSTA e PRADO, 2015, p. 04) 
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As pesquisadoras, e também professoras formadoras da educação matemática, endossam 

a importância de que os professores de matemática estejam atentos aos desafios em caminhar 

na trilha da constante reconstrução de saberes, especificamente o saber tecnológico, no contexto 

do ensino de matemática. Nota-se que as autoras reafirmam que ao tentar (re) construir o ensino 

da matemática inserindo as tecnologias digitais de informação e comunicação. Para alcançar 

essa reconstrução, o professor precisará se embasar em alguns pressupostos indispensáveis tais 

como: reconhecer primeiramente que a dinâmica da aula será alterada, pois onde antes o 

professor era o detentor dos saberes, com as tecnologias ele será ora professor, ora aluno; 

Reconhecer que ele domina os saberes pedagógicos e matemáticos, e que o aluno domina 

os conhecimentos tecnológicos, entretanto o professor de posse de seus saberes poderá buscar 

estratégias de cambiar estes saberes, otimizar a estrutura da sala para uma melhor gestão do 

tempo e também ter em pauta as difíceis realidades das instalações físicas da maioria das escolas.  

Ressaltamos que, caso o professor não esteja apto para trabalhar nas aulas a partir do uso 

das tecnologias, ele poderá sentir-se desmotivado, optando assim pela permanência de aulas 

sem a inserção das tecnologias em sala de aula. A inserção das TDIC em sala de aula não é 

tarefa simples e, segundo Costa (2004):  

 
Na escola, as tecnologias podem beneficiar professores e alunos quando usadas como 

ferramenta para as atividades, para o desenvolvimento de projetos e para a criação de 

condições que permitam uma participação mais ativa do aluno na aprendizagem. 

Contudo, o uso das tecnologias, por si só, não garante um ensino inovador; elas 

também podem reproduzir processos formais e repetitivos de aprendizagem. O 

domínio tecnológico não significa necessariamente utilização com naturalidade, 

desembaraço e espírito crítico. Para, assim ser, é preciso que haja uma interiorização 

das possibilidades e uma identificação entre as intenções do usuário e as 

potencialidades ao seu dispor. Isto é, é necessário que exista uma identificação cultural 

e que, além disso, o professor vislumbre a possibilidade de obter algum ganho no seu 

fazer pedagógico. (COSTA, 2004, p. 81) 

 

Ao olharmos a atual conjuntura educacional, percebemos de imediato que há a necessária 

busca de novas estratégias que possam favorecer um ensino mais participativo entre professores 

e aluno e as tecnologias são os caminhos que podem guiar esta busca. Em meio a possibilidades 

e impossibilidades Costa (2004) complementa 

 
Em relação ao uso da tecnologia, os professores tomam diversas atitudes: podem 

assumir uma atitude de desconfiança, mal-estar e desdém, ou podem não identificar 

como tirar proveito pedagógico dessa tecnologia, ou, ainda, só integrá-la na vida 

pessoal e não na profissional; podem, igualmente, utilizar a tecnologia na sala de aula 

sem que isso afete o modo de participação dos alunos; ou, por último, podem procurar 

explorar novas possibilidades tecnológicas e didático-pedagógicas, enfrentando 

muitas dificuldades e encontrando novos caminhos. (COSTA, 2004, p. 81) 
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Tendo em vista as atuais dificuldades de inserção das TDIC no cenário da educação, 

especificamente do ensino de matemática, salientamos que a incorporação das tecnologias nas 

atividades escolares por professores, com a inclusão dos alunos, só será realidade a partir da 

devida inserção que considere não apenas a aula, mas o planejamento pedagógico e curricular 

conforme sinaliza Bittar (2010): 

 

 Entendemos que professor insere a tecnologia digital quando ela não provoca 

diferenças na aprendizagem, ou seja, a tecnologia é como se fosse um elemento 

estranho do fazer pedagógico. Entretanto, “integrar um novo instrumento [tecnologia 

digital] em sala de aula, implica mudanças pedagógicas, mudanças do ponto de vista 

da visão de ensino, que deve ser estudada e considerada pelos professores. (BITTAR, 

2010, p. 220) 

 

Os professores já perceberam que as TDIC favorecem direcionamentos de 

conhecimentos acessíveis, práticos, abundantes e diversos, entretanto este conhecimento por si 

só não trará resultados significativos, a sua aquisição necessita de uma busca rumo a uma 

formação que possa favorecer a possibilidade de uma inclusão digital que motive operar com as 

TDIC para formar e educar com a cultura digital, com a cibercultura. Este direcionamento em 

que os novos paradigmas que estruturam a forma de pensar e fazer do ser humano, englobando 

a comunicação, a fluidez, a adaptação e a flexibilidade na utilização das TDIC na educação 

podendo favorecer a integração entre a inovação e os vários saberes que adicionados ao rol dos 

investimentos que se faz  na formação humana, que leva a otimização dos vários benefícios à 

vida educacional e pessoal, isto é, inovação e desafio, assim, o professor de matemática 

necessita raciocinar_com, interagir_com, criar_com, recriar_com e por último e não menos 

importante o ensinar_com tecnologias. Aqui não cremos que ensinar com tecnologias seja 

apenas inseri-las ao planejamento, ou nem isto, inseri-las nas salas de aulas, mas sim integrá-las 

à vivência da relação professor-aluno-escola, explorando-a em busca de suas infindáveis 

potencialidades para o ensino da matemática. 

 

 

1.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

EM TERMOS DE INSERÇÃO DAS TDIC NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Nesse tópico vamos apresentar o levantamento feito buscando pesquisas desenvolvidas 

no âmbito da Educação Matemática que tenham como foco a inserção das TDIC na ação docente 

do professor de matemática. Ressaltamos que este levantamento não consistiu apenas em buscar 

o resumo de cada um dos trabalhos, mas tentamos apresentar um raio “x” dos aspectos inter-
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relacionados com ensino matemático e tecnologias. Trazemos um panorama de trabalhos que 

contemplam o uso das tecnologias como ferramentas, outras fazem usos das tecnologias como 

processo de aprendizagem por meio dos referencias teóricos da aprendizagem cognitiva e 

também, trabalhos que enfocam nas pesquisas onde as tecnologias são usadas como processos 

de formação de professores tanto na inicial como na continuada.  

 Fiorentini (1994, p. 32) traz a assertiva de que pesquisas denominadas como estado da 

arte ou estado do conhecimento vem contribuindo para a estruturação de conhecimentos sobre 

temas e enfoques nas diferentes áreas, assim sendo “procuram inventariar, sistematizar e avaliar 

a produção cientifica numa determinada área de conhecimento”.  São pesquisas que tem em 

comum o “desafio de mapear e discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos 

do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 

privilegiados em diferentes época e lugares, de que forma e em que condições tem sido 

produzida” e (BORBA e CHIARI, 2013, p. 92). 

Com esta perspectiva buscamos identificar como o emprego de tecnologias na educação 

matemática vem sendo encarada pelos profissionais da educação matemática e também 

reconhecer o impacto das novas tecnologias em sala de aula, tanto no que diz respeito às crenças, 

às habilidades, às concepções e dificuldades estruturais encontradas no interior das práxis 

educacionais. Consideramos que esse levantamento é relevante para essa pesquisa, pois 

apresenta o estado da arte no recorte em que a presente investigação se insere. Para a busca das 

dissertações apresentadas, utilizamos no Banco de Dissertações da CAPES com os seguintes 

descritores: educação tecnologia, ensino de tecnologia, prática docente, Matemática e 

tecnologia, educação matemática e tecnologia, matemática e as TIC, tecnologia e educação 

matemática, tecnologia e matemática, tecnologia e educação, as TIC e a matemática, as TIC e o 

ensino de matemática, ferramenta tecnológica e a matemática, ferramenta tecnológica e a 

educação, jogos digitais e a matemática, ferramenta tecnológica e o ensino de matemática, as 

TIC e as aulas de matemática, jogos matemáticos, dissertação em matemática, dissertação em 

ensino de matemática, dissertação em ensino de matemática e tecnologias, dissertação do ensino 

de matemática e as TIC. O recorte temporal para essa busca deu-se entre os anos de 2000 e 

2016, pois apenas ao final da década de 1990 é que as tecnologias foram inseridas como eixo 

da educação básica pelos PCNs. 

Foram encontradas 131 dissertações pesquisados nos intervalos de 2000 a 2016, que 

abordam tecnologia digital e de informação e comunicação em aulas de matemática. Iremos 

traçar as considerações destas a partir das perspectivas de utilização das tecnologias no âmbito 

tanto da formação de professores de matemática quanto no contexto da sala de aula. A partir da 
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leitura dos textos, foi realizada uma síntese sobre a forma de como as tecnologias estão sendo 

abordadas no recorte das pesquisas na área de Ensino de Matemática nas últimas décadas, tendo 

como interface o uso das TDIC.   

A perspectiva apresentada revela a necessidade de se fazer pesquisas do tipo “estado 

da arte” ou “estado do conhecimento” cuja utilidade como aponta André (2009) seria para 

“revelar temáticas e metodologias priorizadas pelos pesquisadores, fornecendo importantes 

elementos para aperfeiçoar a pesquisa num determinado campo do saber”. E corroborado com 

Romanowski e Ens temos: (2006, p. 39), 

O estados da arte podem significar uma contribuição importante na constituição de 

um campo teórico de uma área do conhecimento, pois procuram identificar os aportes 

significativos da construção da teoria e da prática pedagógica, apontar as restrições 

sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, 

identificar experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução 

para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na 

constituição de propostas na área focalizada. (ROMANOWSKI E ENS, 2006, p. 39) 

 

Deste feito, buscamos trazer o máximo de pesquisas relacionadas ao mundo em que se 

insere o ensino e a aprendizagem da matemática, adicionadas aos vários contextos do uso, da 

investigação e da formação de professores de matemática, tendo como foco o auxílio das TDIC. 

Para facilitar o acompanhamento da leitura, foi criado a categorização e a 

subcategorização das dissertações acessadas e a análise de cada trabalho baseada no texto de 

cada pesquisador. Na pré-análise, buscamos realizar um levantamento de trabalhos realizados 

com o enfoque no uso das Tecnologias no ensino de matemática. As informações presentes nas 

dissertações selecionadas, encontramos confluências e foi possível dividi-las em três 

categorizações explicitadas nos Quadros 01, 03 e 05 nas quais foram representadas as principais 

características que emergiram no processo de leitura das 131 dissertações, como o título, o autor 

e o ano e partindo das categorizações foi realizado uma subcategorização pois,  a 

subcategorização é uma operação de classificação por diferenciação reunindo em grupos de 

temáticas diferenciadas (unidades de registro). Ela fornece por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos de cada dissertação analisada em que foi possível reconhecer que 

“Um estado do conhecimento não se restringe a identificar a produção, mas analisá-la, 

categorizá-la e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas” (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 

2014, p. 172).  Assim, buscamos trazer as nas subcategorias as informações necessárias para a 

devida compreensão das dissertações analisadas, categorizadas que revelaram as múltiplas 

nuances que se propôs em cada uma das dissertações. 
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Na categoria 01 no Quadro 1 tivemos 89 dissertações cujos pesquisadores trouxeram 

ideias similares em que abordaram a utilização das tecnologias como ferramentas pedagógicas 

para dinamizar as aulas de matemática. Estas dissertações trouxeram como foco as mais variadas 

estratégias tecnológicas propiciadoras de aulas mais elaboradas, mostrando resultados 

significativos.  Estas dissertações abordaram os mais variados estudos sobre os diversos 

caminhos nos quais as tecnologias foram peças chaves na busca de estratégias para a 

implementação do dinamismo no processo ensino e aprendizagem. Esta categoria foi 

subdividida em 08 subcategorias Quadro 02. Na categoria 02 no Quadro 03 tivemos 12 

dissertações que trouxeram a investigação do ensino e da aprendizagem partindo de um 

referencial teórico como embasamento de investigação. Esta categoria foi dividida em 04 

subcategorias, Quadro 04. Na categoria 03, Quadro 05, tivemos 30 dissertações que abordaram 

a formação inicial e continuada do professor de matemática tendo como uso o auxílio das 

tecnologias. Esta categoria foi subdividida em 03 subcategorias, Quadro 06.  

Aqui apresentamos as principais características das dissertações que enfocaram uso das 

TDIC como recurso didático de visualização, reflexão, análise e auxilio na dinamização do 

processo ensino e aprendizagem.  

 

Quadro 1 - Categorização das dissertações conforme o recorte investigado caracterizado para a 

Categoria 01 

CATEGORIA 01 -  USO DAS TDIC COMO RECURSO DIDÁTICO DE 

VISUALIZAÇÃO, REFLEXÃO, ANÁLISE E AUXILIO NA DINAMIZAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

Dissert

ação 
Títulos Autores Ano 

D001  

Novas tecnologias educacionais no ensino 

de 

Matemática: Estudo de caso - logo e do 

Cabri-Géomètre 

Alceu Cotta 

Júnior 
2002 

D002  

ChatMath: Ferramenta de comunicação 

síncrona para troca de formalismo 

matemáticos através da web 

Ingrid Vargas 

Mito 
2003 

D003  

Avaliação da aprendizagem de geometria 

em ambientes dinâmicos: um novo olhar 

no processo mediado pela tecnologia 

Selma kozel 

Paupitz 
2003 

D006 
Modelagem matemática e novas 

tecnologias: uma alternativa para a 

mudança de concepções em Matemática 

Clarissa Trojack 

Della Nina 
2005 

D009 
A construção de conceitos em matemática: 

uma proposta usando tecnologia de 

informação 

Luís Alberto 

Prates Piccoli 
2006 
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D011 
Produção de significados para objetos de 

aprendizagem: De autores e leitores para a 

educação matemática 

Luciane 

Mulazani Dos 

Santos 

2007 

D012 Jogos matemáticos para o ensino de função 

Fabiana 

Machado De 

Borba 

2008 

D013 

Tecnologias digitais na sala de aula para 

aprendizagem de conceitos de geometria 

analítica: manipulações do software 

GRAFEQ 

 

Ricardo De 

Souza Santos 
2008 

D014 Matemática em rede a partir de projeto de 

pesquisa na educação de jovens e adultos. 

Eduardo 

Janicsek Jara 
2008 

D015 

O estudo de tópicos de matemática 

financeira com tecnologias 

Informáticas: opiniões de professores 

participantes de um Grupo de formação 

continuada 

Merielen Fátima 

Caramori 
2009 

D016 Robótica educacional como cenário 

investigativo nas aulas de matemática 

Karina Disconsi 

Maliuk 
2009 

D017 

Sala de aula presencial e ambiente virtual 

de aprendizagem: investigando interações 

de alunos do ensino médio a partir de uma 

proposta diferenciada no estudo de 

matemática. 

Adriana 

Magedanz 
2009 

D018 Modelagem Matemática Na Educação: 

Compreensão De Significados 
Bruno Bragança 2009 

D021 

Exploração de tópicos de matemática em 

modelos robóticos com utilização do 

software SLOGO no Ensino Médio 

Saulo Furletti 

 
2010 

D026 
O ensino de conceitos geométricos no 2º 

ano do ensino fundamental usando a 

webquest “viajando nas obras de arte” 

Acácia 

Aparecida Pinto 

Bedim 

2011 

D029 

Uma abordagem do software GraphMatica 

para o ensino de funções na primeira série 

do ensino médio. 

Alexandre 

Wegner 
2011 

D031 
O uso da tv multimídia no ensino e 

aprendizagem de matemática 
Luciana Santelli 2011 

D032 
Trigonometria, modelagem e tecnologias: 

um estudo sobre uma sequência didática. 

Marlizete 

Franco Da Silva 
2011 

D035 

O uso do software GeoGebra como 

ferramenta pedagógica no estudo de 

funções quadráticas em turmas de 9º ano 

do ensino fundamental do CMF 

 Francisco 

Ademir Lopes 

De Souza 

2012 

D036 

A interação da modelação com as TIC: 

Uma análise no interesse dos estudantes 

em aprender matemática 

Alexandre 

Leiria Machado 
2012 

D037 

Ensinando conceitos de matemática a 

partir de jogos online na 7ª série do ensino 

fundamental: desafios e oportunidades 

 Geiseane 

Lacerda Rubi 
2012 
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D038 

A geometria dinâmica como ferramenta 

para o ensino de Funções trigonométricas 

em um ambiente virtual de aprendizagem 

Mário Wedney 

De Lima 

Moreira 

2012 

D039 

Conhecimento geométrico e algébrico a 

partir da construção de fractais com o uso 

do software GeoGebra 

Terezinha 

Aparecida 

Fáccio Padilha 

2012 

D040 

O uso do software GeoGebra Em uma 

escola pública: Interações entre alunos e 

professor em atividades e tarefas de 

geometria para o ensino fundamental e 

médio 

Thales De Lélis 

Martins Pereira 
2012 

D041 

Uma investigação sobre o uso de 

ferramentas digitais do dia a dia para 

aprendizagem de matemática 

Camila Vieira 

Rabello 
2012 

D042 

Scilab, geogebra e winplot como recurso 

pedagógico no ensino de matrizes de 

Determinantes e geometria analítica 

Jeofton Meira 

Trindade 
2013 

D043 

Tecnologias no ensino de matemática e na 

Formação dos professores do município de 

Guarulhos (sp) 

Marisa 

Aparecida De Sá 

Lima 

2013 

D045 

Explorando gráficos das funções 

elementares por meio do software 

GeoGebra 

Satiro Okada 2013 

D046 Ensino de matemática através da robótica: 

Movimento do braço mecânico 

Rafael Nink De 

Carvalho 
2013 

D047 
Moodle: suporte pedagógico ao ensino da 

matemática 

Jose Jorge Do 

Vale Medeiros 
2013 

D048 Aplicações do GeoGebra no ensino da 

geometria analítica 

Michael Gandhi 

Monteiro Dos 

Santos 

2013 

D051 
A comunicação matemática em fóruns de 

discussão no Moodle: a experiência no 

CAp- UFRJ. 

Cleber Dias Da 

Costa Neto 
2013 

D052 
Geometrias não-Euclidianas na escola: 

uma proposta de ensino através da 

geometria dinâmica. 

Ricardo Silva 

Ribeiro 
2013 

D053 Questionário Virtual Para o Ensino de 

Probabilidade 

Mauricio 

Osmall Jung 
2013 

D054 Ensino de matemática através da robótica: 

Movimento do braço mecânico 

Rafael Nink De 

Carvalho 
2013 

D055 
Representações matemáticas nos processos 

de ensino e de aprendizagem da função 

afim com uso do software GeoGebra 

Dionara Freire 

De Almeida 
2013 

D056 

O uso do software de autoria jclic como 

ferramenta pedagógica no processo de 

ensino-aprendizagem de conteúdos da 

matemática nas séries finais do ensino 

fundamental por meio da construção de 

jogos educativos 

José Cláudio 

Moreira da Silva 
2013 
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D057 

A metodologia da resolução de problemas 

e o aplicativo winplot para a construção do 

conceito de função por alunos do ensino 

médio 

Noélli Ferreira 

dos Santos 
2013 

D059 Algumas aplicações do software GeoGebra 

ao ensino da geometria analítica 

Paulo Cezar 

Camargo 

Guedes 

2013 

D060 

Concepções metodológicas para o uso de 

jogos digitais educacionais nas práticas 

pedagógicas de matemática no ensino 

fundamental 

 Cristian 

Douglas Poeta 
2013 

D061 

O GeoGebra como recurso didático para a 

aprendizagem do esboço de gráficos de 

funções que diferem de outras por uma 

composição de isometrias ou homotetias 

 Anayara Gomes 

dos Santos 
2013 

D062 O GeoGebra como ferramenta de auxílio 

no ensino de logaritmo 

Emanuel Gomes 

Lourenço 
2013 

D063 

O software Cabri 3d como ferramenta de 

auxílio ao ensino e visualização de seções 

planas no cubo para alunos do ensino 

médio 

Guilherme 

Baggio Marin 
2013 

D064 Números complexos e GeoGebra 
Leonardo De 

Matos Barros 
2013 

D065 A matemática dos códigos de barras 

Cássia Regina 

Dos Santos 

Takahashi 

2013 

D069 
A robótica como auxílio à aprendizagem 

da matemática. Percepções de uma 

professora do fundamental público. 

Ana Paula 

Meneses 

Rodarte 

2014 

D070 O uso do computador em escolas públicas 

estaduais da cidade de Limeira/SP 

Tiago Giorgetti 

Chinellato 
2014 

D071 

Objetos digitais de aprendizagem e o 
desenvolvimento de habilidades espaciais: 

um estudo de caso no 6º ano do ensino 
fundamental 

Wagner César 

Bernardes 
2014 

D073 O uso de playing games como recurso 
pedagógico nas aulas de matemática. 

Rodrigo Orestes 

Feijó 
2014 

D074 

Teorema de Pitágoras: algumas 

extensões/generalizações e atividades com 

o Software GeoGebra São José do Rio 

Preto 

João Evangelista 

Brito Da Silva 
2014 

D075 Proposições geométricas com animações. Ijosiel Mendes 2014 

D077 

A tecnologia como ferramenta de 
superação das deficiências da base e 

otimização da aprendizagem em 
matemática: uma experiência com 

números racionais 

Cícero Soares 

Ferreira 
2014 
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D078 
Tópicos de geometria plana com o 
software GeoGebra: proposta de 

sequências didáticas 

Luciana 

Bahiense 

Fiorotti 

2014 

D079 

Registro de representações semióticas no 
estudo de sistemas de equações do 

primeiro grau com duas variáveis usando 
o software GeoGebra 

Michelsch João 

Da Silva 
2014 

D080 
Explorando a trigonometria do modelo 

harmônico simples: uma aplicação ao 

estudo de sinais 

Lana Paula 

Ricotta Nery 
2014 

D081 O software GeoGebra como ferramenta 

para o Ensino da geometria analítica. 

Francisco Diego 

Moreira Oliveira 
2014 

D083 

Jogos digitais no ensino de matemática – o 

desenvolvimento de um instrumento de 

apoio ao diagnóstico das concepções dos 

alunos sobre diferentes representações dos 

números 

 Helio Fernando 

Gomes 

Maziviero 

2014 

D084 
Modelagem matemática e recursos 

tecnológicos: uma Experiência em um 

curso de formação inicial de Professores 

Caroline Schütz 2015 

D085 
Elementos de geometria analítica: uso do 

aplicativo grafeq na reprodução de obras 

de arte 

Joseane 

Fiegenbaum 
2015 

D087 As Curvas Cônicas com o Uso do GeoGebra 

As Curvas 

Cônicas com o 

uso do 

GeoGebra 

2015 

D088 
 Uma proposta pedagógica para oficinas de 

robótica educacional orientada a alunos 

com Altas Habilidades/Superdotação 

Maurício 

Ribeiro Gomes 
2015 

D089 

Atividades com robótica Educacional para 

as aulas de matemática do 6º ao 9º Ano do 

Ensino Fundamental: utilização Da 

metodologia LEGO® Zoom Education 

Willian Dos 

Santos 

Rodrigues 

2015 

D090 
Um estudo sobre o uso de Web Quest para revisar conteúdos 
matemáticos 
 

 

Bruno De Moraes  

Turci 
2015 

D091 
Projeto canhão: o ensino de funções 

Quadráticas com o auxílio do software 

GeoGebra 

Cesar Augusto 

Cance 
2015 

D093 O uso do pov-ray no ensino de geometria 

analítica no ensino Médio 

Ornélio 

Hinterholz 

Junior 

2015 

D094 

 O processo de colaboração de alunos do 

Ensino Fundamental desenvolvendo 

atividades em softwares de Geometria 

Dinâmica 

Ana Patricia 

Trajano de 

Souza 

2015 
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D095 
Uso de recursos tecnológicos para o ensino 

de matemática nos ensinos fundamental e 

médio. 

Renata Gomes 2015 

D096  Visualização e tecnologia no ensino de 

matemática 

Marcone Soares 

Santos 
2015 

D097 
O ensino da trigonometria usando o 

software GeoGebra como ferramenta de 

ensino aprendizagem 
Eilson Santiago 2015 

D098 Softwares no ensino da matemática 
Abdenardo 

Lobo Souza 
2015 

D100 

O processo de criação de um jogo com o 

auxílio de recursos computacionais que 

relaciona progressões aritméticas e funções 

lineares 

Rafael José 

Dombrauskas 

Polonio 

2015 

D101 O Uso do GeoGebra no Ensino de 

Polinômios e Outras Funções 

Carlos Antônio 

Ferreira Peixoto 
2015 

D102 

Ensino e aprendizagem da função 

exponencial por meio de atividades 

investigativas e do uso de objeto de 

aprendizagem 

Aline Kempa 

Bonotto 
2015 

D105 
Os jogos online como ferramentas na 

resolução de problemas com o uso de 

tecnologias digitais 

Neiva Althaus 2015 

D106 

Atividades com robótica educacional para 

as aulas de matemática do 6º ao 9º Ano do 

Ensino Fundamental: utilização da 

metodologia LEGO® Zoom Education. 

Willian Dos 

Santos 

Rodrigues 

2015 

D107 Investigando números irracionais com o 

software GeoGebra 

Roni 

Wolffenbutell 
2015 

D110 
O estudo da circunferência no Ensino 

Médio: uma proposta utilizando um 

software livre 

Gabriel 

Rosaboni 

Vecchi 

2015 

D112 GeoGebra e o estudo das funções 

trigonométricas no Ensino Médio. 

Denise 

Mansoldo 

Salazar 

2015 

D113 
O ensino de funções na lousa digital a 

partir do uso de um objeto de 

aprendizagem construído com vídeos 

 Alcione 

Cappelin 
2015 

D114 
Objetos de aprendizagem e lousa digital no 

trabalho com álgebra: as estratégias dos 

alunos na utilização desses recursos 

Bruna Derossi 2015 

D115 

O software GeoGebra como proposta 

facilitadora do processo de ensino-

aprendizagem da geometria plana no 

ensino fundamental 

Leonlívier Max 

Garcia Pereira 
2015 

D116 

As Tecnologias da Informação e 

Comunicação como Ferramentas 

Motivadoras para o Ensino - 

Aprendizagem de Matemática 

Michele Cristina 

Da Silva 
2015 
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D117 A lousa digital no fundamental I: formas 

de utilização no ensino da matemática 

 Mariana Da 

Silva Nogueira 

Ribeiro 

2015 

D119 

Robótica educativa: um recurso para o 
estudo de geometria plana no 9ºano do 

ensino fundamental 
 

Maria Claudete 

Schorr Wildner 
2015 

D121 Algumas Tecnologias e a matemática 

Financeira 
Neuri Meyer 2016 

D123 Aritmética por apps 
Natália Ojeda 

Mastronicola 
2016 

D124 

O ensino das funções exponenciais: uma 

proposta alternativa por meio de 

contextualização, modelagem Matemática 

e recursos tecnológicos 

Matheus 

Moreira Costa 
2016 

D125 
Ensino-aprendizagem de funções 

trigonométricas através do software 

GeoGebra aliado à modelagem matemática 

Enaldo Vieira 

De Melo 
2016 

D127 
A Construção de Cyberproblemas: 

analisando a produção de conhecimento 
de estudantes do 6º ano. 

Luciana Moreira 

Rêgo 
2016 

D128 
Um estudo de retas do plano e uma 

abordagem para o ensino médio com o 

software GeoGebra 

Franciéli Pereira 

Fernandes 
2016 

 

As dissertações que foram inscritas na categoria - USO DAS TDIC COMO RECURSO 

DIDÁTICO DE VISUALIZAÇÃO, REFLEXÃO, ANÁLISE E AUXILIO NA 

DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM, partindo deste movimento 

do uso das TDIC, contruímos subcategorias, que foram objetos de analises mais 

pormenorizadas. As dissertações aqui selecionadas nesta categoria 01, trouxeram um olhar mais 

especifico para o uso das TDIC, elas aqui são vistas como um instrumento pedagógico, 

ferramentas de auxilio em sala de aula de matemática. Intencionamos, com a análise das 

subcategorias, trazer as estratégias ao utilizarem os mais diversos recursos, desde 

SOFTWARES, OVA, GD entre outros. 

 Os referenciais teóricos trouxeram ricas contribuições para a adição prática + teoria + 

TDIC. Foram discutidas e apresentadas indagações que contribuíram para a melhoraria da 

prática pedagógica do educador matemático, e de seus alunos, bem como ampliar o debate sobre 

o uso das TDIC no contexto educacional, propiciando superação a cultura escolar das aulas 

convencionais de Matemática conforme apresentado no Quadro 02. 
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Quadro 2 - Subcategorização conforme analises da categoria 01 

CATEGORIA 01 -  USO DAS TDIC COMO RECURSO DIDÁTICO DE 

VISUALIZAÇÃO, REFLEXÃO, ANÁLISE E AUXILIO NA DINAMIZAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

SUBCATEGORIA 

01 

 O USO DO GEOGEBRA COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM  

 GEOMETRIA DINÂNICA 

 

 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

 JOGOS MATEMÁTICOS 

 

 SOFTWARES GRAFICOS MATEMATICOS DIVERSOS  

 

 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

 OBJETOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

 ROBÓTICA NA MATEMÁTICA 

 

A categoria 02 traz a discussão sobre o uso das TDIC para investigar o processo ensino 

e aprendizagem dos alunos a partir de um referencial teórico. As dissertações inscritas nesta 

categoria, destacaram que a exploração dos recursos tecnológicos nas escolas deve ser 

necessária para que os professores sejam desafiados a novas práticas investigativas e que elas 

promovam a curiosidade, a motivação no processo do ensinar e que os alunos saibam refletir e 

compreenderem como se dá o processo do aprender, levando-os a reconhecer que eles formam 

a sociedade que está se transformando, como atestam as palavras dos autores das citadas 

dissertações.  

Explorar as possibilidades tecnológicas, no âmbito do contexto ensino/aprendizagem, 

deveria constituir necessariamente uma obrigação para a prática educacional, um desafio para 

os professores e, por conseguinte, um incentivo para os alunos. Neste processo investigativo 

que hora apresentamos, trazemos à tona o contexto em que professores de várias partes do Brasil 

vem buscando, por meio da investigação dos meandros do processo que circunscrevem o ensino 

e a aprendizagem auxiliado por referenciais teóricos, em que as tecnologias apresentam um forte 

potencial no progresso da tarefa de aprender a aprender. Nesta categoria e subcategoria 

trouxemos nossas compreensões acerca das pesquisas realizadas em algumas dissertações que 

investigaram o uso das TDIC em Educação Matemática conforme Quadros 3 e 4. 
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Quadro 3 - Categorização das dissertações conforme o recorte investigado caracterizado para a 

categoria 02 

CATEGORIA 02 - Uso das TDIC para investigar o processo ensino e aprendizagem dos 

alunos a partir de um referencial teórico. 

SEQUÊNCIA TÍTULO AUTOR ANO 

D008 
Aprender matemática: Tornar-se sujeito da 

sociedade em rede. 

Daniela 

Stevanin  

Hoffmann 

2006 

D010 

Modelagem matemática e Etnomatemática no 

Contexto da educação matemática: aspectos 

Filosóficos e epistemológicos 

Tiago Emanuel 

Klüber 
2007 

D020 

Modelagem matemática e Etnomatemática no 

Contexto da educação matemática: aspectos 

Filosóficos e epistemológicos 

Tiago Emanuel 

Klüber 
2007 

D024 

A aproximação da matemática com o uso das 

mídias de comunicação e informação do 

cotidiano favorecendo o processo de 

aprendizagem e cidadania. 

Marione Inês 

Posselt Thomas 
2010 

D027 

As contribuições do software Graphmatica na 

construção do conhecimento matemática de 

função. 

Regina Efigênia 

De Jesus Silva 

Rodrigues 

2011 

D030 

Construindo e (re) construindo conhecimento 

de trigonometria com a utilização de recursos 

tecnológicos em um curso pré-vestibular 

André Luiz 

Jucoski 
2011 

D036 
A interação da modelação com as TIC: Uma 

análise no interesse dos estudantes em 

aprender matemática 

 

 Alexandre 

Leiria Machado 

2012 

D049 

Problematizando educação, Matemática (s) e 

tecnologia numa prática pedagógica do ensino 

Fundamental 

Elisângela 

Isabel Nicaretta 
2013 

D058 

Aprendizagem de tópicos de geometria em 
ambiente LOGO: Uma proposta didática para 

os anos finais do ensino fundamental. 

Flavia De Ávila 

Pereira 
2013 

D068 

O uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) no contexto da 

aprendizagem significativa para o ensino de 

ciências e matemática 

 

 ANDREA DA 

SILVA 

CASTAGINI 

PADILHA 

2014 

D072 

Soluções de problemas matemáticos no 
facebook: uma análise sob a perspectiva das 

teorias dos campos conceituais. 

Eduardo Meliga 

Pompermayer 
2014 

D103 

Aprendizagem de conceitos de área e 

perímetro com o GeoGebra no 6º ano do 

ensino fundamental 

 Clarissa 

Coragem 

Ballejo 

2015 

 

No século XXI a educação e tecnologias são indissociáveis e para que ocorra essa 

integração, é necessário que fatores inerentes ao novo comportamento por parte dos professores, 
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provocado pelas inovações tecnológicas, sejam aprendidos e ensinados, ou seja, que se utilize a 

educação para ensinar sobre as TDIC e que estas favoreçam o ensino da matemática.  Vimos 

que nos processos formativos, as dissertações contribuíram de diversas maneiras. Segundo Silva 

(2008) a pesquisa visa:  

a) funcionar como mediador entre a teoria e a prática, na medida que atua como espaço de 

reflexão e análise da própria prática docente;  b) representar um olhar investigativo sobre a 

prática; c) contribuir para que os conhecimentos construam-se num movimento de ação e 

interação; d) lançar novos olhares para com a prática educativa e a realidade da escola, 

desenvolvendo a capacidade de observação, seleção, formulação de questões a fim de responder 

a inquietações; e) criar elementos que auxiliem os professores a reformular conhecimentos 

fazendo relações entre os apreendidos na formação inicial e continuada e os que são fruto da sua 

práxis e da investigação.  

As dissertações inscritas no Quadro 03 e explicitadas na subcategoria no Quadro 04, relataram 

não haver dúvidas quanto às consideráveis e positivas mudanças e transformações trazidas pelas 

TDIC e a necessidade de sua incorporação, reflexão e compreensão pedagógica em todo o 

processo investigativo do ensinar e do aprender, assim resultados benéficos podem ser 

alcançados conforme Quadros 03 e 04. 

 

Quadro 4 - Subcategorização conforme analises da categoria 4 

CATEGORIA 02 - Uso das TDIC para investigar o processo ensino e aprendizagem 

dos alunos a partir de um referencial teórico 

SUBCATEGORIAS 

INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

EM REDE 

 

A INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM MEDIADA 

POR MEIO DAS TDIC 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A INVESTIGAÇÃO POR MEIO DA ETNOMATEMATICA 

 
 

 

As dissertações circunscritas na categoria: USO DAS TDIC PARA DISCUTIR A 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA nos 

levam a refletir sobre o estágio de obsolescência humana e estrutural-física, pois os professores, 

principalmente das escolas públicas, reconhecem que as TDIC nem sempre podem ser utilizadas 
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devido à falta de recursos da escola, falta de apoio de profissionais da área, falta de espaço, 

elevado número de alunos, falta de capacitação etc. Tudo isso faz com que grande parte dos 

professores fique na chamada “zona de conforto”, utilizando basicamente o livro didático, 

quadro e giz para dar sua aula, pois assim “quase tudo é conhecido, previsível e controlável” 

(BORBA e PENTEADO, 2001, p. 56). Para adentrar por uma “zona de risco” e adotar práticas 

de ensino diferenciadas na sala de aula, o professor precisa repensar a forma como concebe o 

processo de ensino e aprendizagem, e passar a enxergar não somente seus alunos como 

aprendizes, mas, também, a si próprio como um profissional em constante aprendizagem. De 

acordo com Moran (2007):  

Ao focarmo-nos como aprendizes, muda a forma de ensinar. Se me vejo como 

aprendiz, antes do que professor, me coloco numa atitude mais atenta, receptiva, e 

tenho mais facilidade em estar no lugar do aluno, de aproximar-me a como ele vê, a 

modificar meus pontos de vista. (MORAN, 2007, p. 174) 

 

Nota-se que a educação está passando por mudanças e o professor, ao adaptar sua aula 

para um novo contexto, deve analisar se os métodos que utilizará contribuirão com o processo 

de ensino e aprendizagem. Assim, o professor estará desenvolvendo uma postura 

verdadeiramente crítica diante da realidade vivida, compreendendo que cada contexto exige um 

olhar diferenciado e a mobilização tanto dos conhecimentos já adquiridos quanto dos que ainda 

estarão por vir por meio da formação inicial e continuada. Os Quadros 05 e 06 trazem a 

explicitação deste contexto em discussão. 

 

Quadro 5. Categorização das dissertações conforme o recorte investigado caracterizado para a 

categoria 05 

CATEGORIAS 03 - USO DAS TDIC PARA DISCUTIR A FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Sequencia Título Autor Ano 

D004 

Formação continuada de professores de 

Matemática para o uso da informática na 

escola: Tensões entre proposta e 

implementação 

Audria Alessandra 

Bovo 
2004 

D005 

Inteligência artificial e tecnologias da 

inteligência. Um repensar segundo os 

processos de elaboração matemática. 

Gil Marcos Jess 2004 

D007 

O uso das novas tecnologias e software 

educacional na formação inicial do 

professor de matemática: Uma análise 

dos recursos de licenciatura de 

matemática do estado de MS. 

Paulo Cesar Ribeiro 

Brandão 
2005 
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D019 

Grupo de estudos de professores e a 

produção de atividades matemáticas 

sobre funções utilizando computadores 

Luciano Feliciano De 

Lima 
2009 

D022 

O uso das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática: das 

práticas às concepções docentes 

Mônica Fernandes De 

Souza 
2010 

D023 

Movimento das pesquisas que 

relacionam as Tecnologias de 

informação e de comunicação e a 

Formação, a prática e os modos de 

pensar de Professores que ensinam 

matemática 

Juliana França Viol 2010 

D025 

O portal do professor e projetos de 

trabalho: uma proposta de construção de 

um ambiente de aprendizagem 

matemática no ensino fundamental 

Cláudia Tavares 

Barbosa Dos Santos 
2011 

D028 

Caracterização da utilização das TICs 

pelos professores de matemática e 

diretrizes para ampliação do uso 

Alessandro Marques 

Calil 
2011 

D033 

Ensinar matemática com uso de 

Tecnologias digitais: um estudo a Partir 

da representação social de Estudantes de 

pedagogia 

Dennys Leite Maia 2012 

D034 

Tpack (conhecimento pedagógico de 

conteúdo tecnológico): Relação com as 

diferentes gerações de professores de 

Matemática 

Michelle Juliana Savio 

Mazon 
2012 

D044 

Modelagem Matemática e Tecnologias 

da Informação e Comunicação como 

ambiente para abordagem do conceito 

de Função segundo a Educação 

Matemática Crítica 

Neuber Silva Ferreira 2013 

D050 

As TIC nas aulas de matemática: 

contribuições da formação Continuada 

na prática pedagógica de alguns 

professores da Escola pública do paraná 

Cristiane Rodrigues De 

Jesus 
2013 

D066 

Professores de matemática e recursos 

didáticos digitais: contribuições de uma 

Formação continuada online 

Adriana Santos Sousa 2014 

D067 

Tecnologias no ensino de matemática: 

uma investigação no projeto “aula 

interativa 

 Cintya Ribeiro De 

Oliveira 
2014 

D076 

A inviabilidade do uso das tecnologias 
da informação e comunicação no 

contexto escolar: O que contam os 
professores de matemática? 

Franciele Taís De 

Oliveira 
2014 

D082 

Metodologia para auxiliar professores de 

matemática no processo de seleção de 

conteúdos digitais 

 

 Elias Antonio Almeida 

Da Fonseca 

2014 
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D086 

As percepções dos professores de 

matemática da rede pública municipal 

de Aracaju/se frente às tecnologias 

digitais na escola: da implantação ao 

processo de ensino  

 

 

 KECIA KARINE 

SANTOS DE 

OLIVEIRA 

2015 

D092 

As novas tecnologias no contexto 
escolar: uma abordagem sobre 

aplicações do GeoGebra em 
trigonometria 

Jader Carlos Silva E 

Silva 
2015 

D099 
Benefícios do programa GeoGebra para 

o ensino de Geometria 

Tiago Mateus Krepp 

dos Santos 
2015 

D104 

Utilização das Tecnologias Digitais por 

Professores de Matemática: um olhar 

para a região de São José do Rio Preto 

Patrícia Peralta De 

Freitas 
2015 

D108 
Uma Taxionomia para o uso de Vídeos 

Didáticos para o Ensino de Matemática 

Rosiane De Jesus 

Santos 
2015 

D109 

Integração de mídias digitais no ensino 

de geometria: um estudo com o oitavo 

ano do ensino fundamental. 

Eliana Teixeira Vargas 2015 

D111 

As tecnologias digitais nas aulas de 

matemática da e.m.e.f. oviêdo teixeira: 

limites e reflexões 

Dean ima Carregosa 2015 

D118 

Apropriação de tecnologias digitais: um 

estudo de caso sobre formação 

continuada de professores de 

matemática 

Evelize Martins Kruger 

Peres 
2015 

D120 

Possibilidades e limites de uma prática 

reflexiva para a integração da tecnologia 

no ensino da matemática 

 Tatiani Garcia Neves 2015 

D122 

Práticas pedagógicas com uso das TIC 

declaradas por professores de 

matemática do ensino médio no 

contexto do novo currículo do estado de 

São Paulo 

Fabio Henrique Lepri 

Boschesi 
2016 

D126 
Aprendizagem de frações com softwares 

e aplicativos matemáticos online 

Marcos Henrique 

Pereira Paiva 
2016 

D109 
Os professores iniciantes e o uso das 

mídias digitais nas práticas educativas 
 Liziani Mello Wesz 2016 

D130 

Tecnologias Digitais na Educação 

Básica: Um retrato de aspectos 

evidenciados por professores de 

Matemática em Formação continuada 

 Lahis Braga Souza 2016 

D131 

Metodologia para Seleção e Implantação 

das Tecnologias da Informação e 

Comunicação no 

Ensino da Educação Básica 

Tiago Grajanin De 

Souza 
2016 
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A relevância da discussão em torno da formação inicial e continuada de professores de 

matemática vem trazendo uma gama de trabalhos a respeito do processo formativo tendo como 

auxílio as TDIC. Deste feito trouxemos das dissertações analisadas informações que mostram a 

crença, por parte de professores de matemática, que a formação inicial é indispensável para o 

conhecimento dos conteúdos específicos, e que a formação continuada também tem sua 

relevância, formando um processo que leva o professor aos múltiplos saberes, entre estes a 

TDIC. A formação inicial, a formação continuada e a práxis educativa mobilizam diversos 

saberes de ação. Portanto, Tardif (2012) corrobora endossando que: 

 

Esse pluralismo de ação e do saber pode e deve ser subordinado a finalidades que 

ultrapassem, em termos de dignidade, os imperativos da prática, porque dizem respeito 

a seres humanos, crianças, adolescentes e jovens em formação. Tais finalidades supõe 

que a prática educativa tenha sentido não somente para aqueles e aquelas que a fazem, 

mas também para os alunos. [...] A educação é uma arte, uma técnica, uma interação e 

muitas outras coisas, mas é também a atividade pela qual prometemos às crianças e 

aos jovens um mundo sensato no qual devem ocupar um espaço que seja significativo 

para si mesmos. (TARDIF, 2012, p. 182) 

Com estas contribuições teóricas trazemos explicitados as concepções das dissertações 

analisadas e circunscritas nesta subcategoria a seguir, conforme Quadro 06 

Quadro 6 - Subcategorização conforme analises da categoria 03 

CATEGORIA 03 - USO DAS TDIC PARA DISCUTIR A FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

SUBCATEGORIAS 

DISCUSSÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DOS 

PROFESSORES 

 

INVESTIGANDO A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

INVESTIGAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

 

1.2.1 USO DAS TDIC COMO RECURSO DIDÁTICO DE VISUALIZAÇÃO, REFLEXÃO, 

ANÁLISE E AUXÍLIO NA DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM. 

 

O mundo atual vem exigindo das escolas e mais especificamente dos professores que 

reelaborarem suas práticas pedagógicas, de modo que possam propiciar um ensino mais 

dinâmico, atrativo e motivador. Isso se reflete também no contexto das pesquisas desenvolvidas 
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na área de Ensino de Matemática. Existem muitas perspectivas nesse sentido, como explana 

Borba (2014):  

 
[...] as interfaces são mais amigáveis e interativas e a conexão da internet mais veloz. 

E além disso, surgem novos tipos ou versões mais atualizadas de linguagem de 

programação, sistemas operacionais, softwares, aplicativos para internet, redes sociais 

e equipamentos eletrônicos multifuncionais portáteis, como notebook, tablets, 

telefones celulares, câmeras digitais, dentre outros. (BORBA, 2014. p. 17) 

 

Estes aparatos e dinamismo propiciado pelas tecnologias, independendo de suas 

classificações como informação, comunicação ou as digitais vêm contribuindo e fazendo a 

diferença no contexto diário na sala de aula de matemática. A gama de estratégias propiciada 

pelas tecnologias está levando os professores de matemática a diversificar o contexto de suas 

práticas docentes.  

O uso das TDIC no ensino de matemática vem crescendo, fazendo surgir um novo 

cenário pedagógico. É praticamente unânime a aprovação das metodologias de ensino que 

utilizam recursos tecnológicos descritos nas dissertações estudadas, isso em virtude das 

tecnologias serem instrumentos enriquecedores e facilitadoras no ensino e na aprendizagem da 

matemática. Os relatos trazem a afirmativa de que a matemática tem de sair do topo das 

disciplinas mais difícil de se compreender e consequentemente de maior rejeição pelos alunos 

da educação básica.  Para que estas tecnologias surtam efeitos esperados é preciso ressaltar que 

o discurso de alguns destes trabalhos analisados afirma que a simples existência de 

equipamentos e laboratórios não são suficientes para uma mudança na qualidade de ensino, o 

professor deve dominar o uso destes recursos e saber quando e como utilizá-los em sulas de 

matemática.  

Segundo Penteado (1999),  

 

Em geral, o professor enfrenta os desafios impostos pela profissão e busca criar 

alternativas, porém a introdução do computador na escola altera os padrões nos quais 

ele usualmente desenvolve sua prática. São alterações no âmbito das emoções, das 

relações e condições de trabalho, da dinâmica da aula, da reorganização do currículo, 

entre outras. (PENTEADO, 1999, p. 298) 

 

A necessária mudança de postura dos profissionais da educação e a criação de novos 

métodos de ensino, deste feito é que trazemos alguns casos em que estão dando o primeiro passo 

rumo a essa necessária mudança na postura profissional, ele já reflete e reconhece que tem a 

função de ressignificar os caminhos metodológicos do ensino da matemática, entendendo-a e 

buscando inseri-la em um contexto de uma sociedade de base tecnológica, mesmo as escolas, 

mais particularmente as públicas ainda não estarem preparadas para esta sociedade de base 
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tecnológica. De posse das tecnologias como um recurso para auxiliar a aprendizagem, tem seu 

papel ampliado significativamente mesmo que seja necessário adentrar na zona de risco, onde 

imperam a imprevisibilidade e a incerteza. O surgimento de situações inesperadas é uma 

constante e o professor deve estar preparado para enfrentá-las. Existem vários aspectos que 

caracterizam a zona de risco, alguns dos quais Borba e Penteado (2001) acredito que devemos 

enfrentar esses desafios, pois,  

 

Aspectos como incerteza e imprevisibilidade, geradas num ambiente informatizado, 

podem ser vistos como possibilidades para desenvolvimento: desenvolvimento do 

aluno, desenvolvimento do professor, desenvolvimento das situações de ensino e 

aprendizagem. (BORBA; PENTEADO, 2001, p. 64) 

 

 Pudemos constatar que os desafios ao utilizar as TDIC nas práticas pedagógicas são 

inúmeros e diversificados, e esse caminho é muito árduo para ser enfrentado sozinho, muitas 

vezes causando um certo desconforto entre os professores que optam por inserir as TDIC em 

suas atividades escolares e aqueles que optam por permanecerem na zona de conforto. Assim, 

uma alternativa que tem se apresentado aos professores é o trabalho colaborativo, alunos, 

professores e demais personagens do contexto educativo. 

É neste contexto mediado por estas discussões que trazemos a subcategoria que se 

seguem. 

 

 

1.2.1.1. O USO DO GEOGEBRA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

 

As dissertações: D031, D035, D039, D040, D045, D048, D055, D059, D061, D062, 

D064, D074, D075, D078, D079, D080, D081, D087, D091, D095, D096, D097, D101, D107, 

D112, D115, D116, D121, D125 e D128 trouxeram em seus interiores o software GeoGebra, 

como uma estratégia auxiliadora ao ensino de matemática, pois, ele traz em seu programa 

configurações que partem de propriedades matemáticas com finalidades específicas para o 

ambiente escolar. É um aplicativo dinâmico que faz a junção de conceitos de geometria e de 

álgebra, em uma interface gráfica, que promove a construção de vários conceitos no campo 

matemático. Borba e Penteado (2001) tornam claro que além de proporcionar uma visualização 

abrangente e motivação para desenvolver a atividade proposta no processo desencadeado, 

promovendo a aprendizagem matemática, as mídias, como os computadores com softwares 

gráficos e calculadoras gráficas, possibilitam ao aluno que experimente o novo modo de 

enxergar e trabalhar com a matemática. Zulatto (2002, p. 93), defende que “os softwares são 
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utilizados com a intenção de mostrar as propriedades que estão sendo estudadas. Na verdade, o 

que acontece é o que se costuma chamar de realizar a verificação e visualização de 

propriedades”. Na categoria 1, vinte pesquisadores fizeram opções pelo GeoGebra. Tal escolha 

foi justificada nos textos por ser esta uma Tecnologia Digital (TD) pioneira em relação à 

Geometria Dinâmica (GD) e a Computação Algébrica (CA) – funções, também caracterizadas 

pelas dimensões inovadoras que permitem a exploração e o surgimento de cenários alternativos 

para o ensino e a aprendizagem da matemática (BORBA, 2014).  

No que se encontra na literatura da educação matemática a respeito da TD – GD, o 

GeoGebra vem cativando os professores de matemática que buscam por inovações em suas aulas 

de matemática. Nesse sentido, Borba (2014) explana sobre as múltiplas vantagens que o 

software proporciona aos educadores matemáticos, pois o GeoGebra é um software de 

matemática dinâmica gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina 

geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e calculo numa única aplicação. De acordo com 

Vieira (2011):  

 

As ferramentas como os ambientes de geometria dinâmica permitem a utilização de 

todo um tipo de tarefas diversificadas que permitem explorar conceitos, trabalhando 

as aplicações matemáticas, favorecendo a experimentação e são uma mais-valia no que 

respeita à motivação dos alunos. (VIEIRA, 2011, p.11) 

 

A ferramenta tem proporcionado aos professores potencialidades na utilização das 

tecnologias nos ambientes de geometria dinâmica em suas aulas, mudando assim um pouco da 

rotina do quadro e do giz. As características notáveis dos softwares de geometria dinâmica são 

de fato diversas: potencializam a exploração de situações geométricas; possibilitam o arrastar 

da figura construída verificando diversas situações de uma mesma família de configuração; 

propiciam a formulação de conjecturas e sua reformulação. 

 E por ser livre o software GeoGebra vem ao encontro de novas estratégias de ensino 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, permitindo a professores e alunos a possibilidade de 

explorar, conjecturar, investigar tais conteúdos na construção do conhecimento matemático, ele 

pode ser acessado no endereço http://www.geogebra.org. Neste endereço, além do acesso livre, 

o professor também encontra diferentes meios para utilizá-los, seja como aplicativo online ou 

software (versão desktop), sendo uma de suas vantagens a não necessidade dos usuários 

professor e alunos terem conhecimentos de programação para utilizá-los. Com o software, há a 

possibilidade de se eliminar o foco dos procedimentos mecânicos e dando prioridade aos 

conceitos tão necessário para uma melhor compreensão do tópico trabalhado. 

 

http://www.geogebra.org/
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1.2.1.2. GEOMETRIA DINÂNICA 

 

Os pesquisadores das dissertações D001, D003, D038, D052, D063 e D094, optaram por 

investigar as possibilidades da GD, como instrumento auxiliador no processo de aprendizagem. 

Dentre os tópicos presentes no currículo de matemática escolar, a geometria foi a que mais se 

expandiu no seio das Tecnologias Digitais (Softwares Geométricos), experimentando assim 

profundas transformações com a utilização da tecnologia informática; devido, principalmente, 

ao desenvolvimento de softwares específicos voltados para o seu processo de ensino-

aprendizagem. Os programas de criação de micromundos de Geometria, como Cabri-Géomètre 

e Geoplan, são constituídos de importantes ferramentas adicionadas ao constante desafio da 

superação dos obstáculos que é intrínseco ao processo do ensinar e do aprender.  

Nestes ambientes tecnológicos os conceitos geométricos são construídos com equilíbrio 

conceitual e figural; a habilidade em perceber representações diferentes de uma mesma 

configuração se desenvolve; controle sobre configurações geométricas levam a descoberta de 

propriedades novas e interessantes, assim, alguns educadores matemáticos como Lorenzato 

(1995) e Borba (2014) têm apontado dois importantes aspectos no processo de ensino 

aprendizagem da geometria: o intuitivo e o lógico. O primeiro deles se refere ao estudo do 

espaço e das relações espaciais e o segundo está relacionado ao raciocínio dedutivo e 

compreensão e domínio de sistemas axiomáticos. Na visão de Zulatto (2007, p. 75) “a 

visualização é parte do fazer matemática” e Borba (2014) complementa tal aspecto explicitando 

que na GD, o dinamismo pode ser atribuído às possibilidades em podermos utilizar, manipular, 

combinar, visualizar, construir e reconstruir virtualmente Objetos Geométricos, permitindo 

traçar novos caminhos de interação e investigação, pois as atividades propostas na construção 

de objetos com o uso de software de GD vêm buscando construir cenários que possibilitem a 

investigação matemática. 

 

 

1.2.1.3.  MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Dentre a Categoria 1, oito pesquisas D06, D018, D032, D036, D054, D084 e D124   

apresentaram a Modelagem Matemática (MM) como objeto de suas investigações, mediante as 

mais variadas situações e modelos de práticas no processo ensino aprendizagem de matemática. 

Alguns autores definem modelo matemático como “um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado” (BASSANEZI, 2002, p.20). 
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 O pesquisador da dissertação D006 explicou que: “As aplicações matemáticas saem da 

Matemática para a realidade”. Já a Modelagem, segue o caminho inverso, ou seja, parte da 

realidade para a Matemática. Parte-se de temas do mundo social e físico, através de reflexões, 

valorizando todo o processo envolvido. A Modelagem na Educação Matemática tem objetivos, 

dinâmica de trabalho e discussões diferentes dos matemáticos profissionais. Estas diferenças 

têm levantado algumas controvérsias entre a teoria e a prática em sala de aula. 

 Para Barbosa (2001, p.14), de forma bem similar, o modelo “é a representação ideal, em 

termos matemáticos, de certos aspectos da situação real”. Partindo deste ponto, encontramos 

confluência entre os autores citados e as pesquisas analisadas. Araújo (2012, p.69) mostra que 

é intenso o “debate na comunidade brasileira sobre as maneiras de compreender Modelagem na 

Educação Matemática”. Para Barbosa (2001, p.31), a Modelagem Matemática é compreendida 

“como um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou 

investigar, por meio da Matemática, situações com referência na realidade”. As dissertações 

citadas acima trouxeram a ideia que comungaram com o modelo matemático em que é “qualquer 

representação matemática da situação em estudo” (BARBOSA, 2007, p.161). Nesta perspectiva 

em que a Modelagem Matemática se ancora, a ênfase das atividades deve estar “no fato de os 

alunos terem que desenvolver uma investigação, ou seja, não terem esquemas definidos a priori, 

e que a situação problema ter origem no dia-a-dia ou em outras ciências que não a Matemática” 

(BARBOSA, 2007, p.162).  

Assim, constata-se que a Modelagem Matemática prima por trazer uma proposta para o 

ensino e aprendizagem da matemática, que busca propiciar ao aluno uma melhor assimilação 

dos conteúdos matemáticos. Entretanto, este não é o ponto marcante da Modelagem Matemática, 

e sim, o fato de possibilitar descontruir a posição de passividade que o aluno ocupa na 

matemática tradicional, deste feito, o aluno passa a ser sujeito ativo construtor de sua 

aprendizagem. 

 

 

1.2.1.4. JOGOS MATEMÁTICOS 

 

O que se pretendeu compreender, nas dissertações D012, D037, D042, D053, D056, 

D057, D060, D073, D083, D090, D093, D098, D100 e D105, foi como se deu o estudo sobre 

as perspectivas do jogo no ensino de matemática e se a receptividade por parte dos discentes foi 

positiva ao adicioná-lo nas práticas cotidianas de sala de aula de matemática.  De modo geral, 

notamos que os professores veem o jogo digital como elemento motivador da aprendizagem, 
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entenderam que a investigação possibilitou apreender e disseminar as várias estratégias de como 

inserir na prática docente esta interessante estratégia que são os jogos digitais. Foi possível 

constatar que a utilização dos Jogos no ensino de matemática, desenvolveu a capacidade mental 

dos discentes, favorecendo sua criatividade, concentração, socialização, raciocínio e oralidade. 

Sendo reconhecida pelos pesquisadores das dissertações acima como uma metodologia 

significativa, proporcionadora de melhorias nas relações ensino-aprendizagem nas aulas de 

Matemática, contribuindo com o aumento da capacidade de construção, concentração e 

abstração de novos conhecimentos. 

 Sabe-se que as tecnologias vêm favorecendo esta possibilidade de estudar, analisar e 

disseminar a utilização de jogos digitais no contexto pedagógico, assim, o pesquisador da D083 

aponta que os jogos permitiram o desenvolvimento criativo, intelectual e estético dos jogadores 

(alunos), é notório o quanto os jogos são estimulantes e motivadores do humor, mesmo em 

atividades escolares. 

A D037 salientou sobre a importância e os benefícios dos jogos, tendo em vista que esta 

estratégia de incluir os jogos em aulas de matemática foi possível desenvolver habilidades e 

competências envolvendo diferentes áreas, seja tecnológica, linguística - língua estrangeira, 

exata - administração, localização, raciocínio lógico. Também evidenciou que o ato de o jogador 

aprender com os seus próprios erros e podendo corrigi-los a qualquer momento favoreceu aos 

alunos a compreensão que os erros não são de todo ruim, que se ele for observado e servir de 

parâmetro, o erro é um forte aliado na aprendizagem. 

Assim, as dissertações que abordaram os jogos como recurso pedagógico no ensino e 

aprendizagem da matemática, mostraram que os jogos proporcionaram um constante desafio, 

ao jogar um jogo interessante os estímulos propiciaram características fundamentais nas ações 

de jogor que desenvolveram, ainda mais, a criatividade e a agilidade tanto motora, quanto no 

raciocínio dos jogadores/alunos.  

É enfatizado na D083 de que os educadores estão cada vez mais interessados nos 

potenciais dos jogos de vídeo game e computadores para favorecer os estudantes em seu 

processo de aprendizagem. Os ou jogos digitais (JD) representam um tema em expansão, e não 

apenas em processos relacionados à área cientifica, mas também em áreas midiáticas e 

educacionais. 

 Borba (2010, p. 04) corrobora com essa perspectiva afirmando que: “as possibilidades 

de investigação e experimentação propiciada por essas mídias podem levar estudantes a 

desenvolverem suas ideias a ponto de criarem conjecturas, validá-las e levantar subsídios para 

a elaboração de uma demonstração matemática”. Assim percebe-se que a justificativa 
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apresentada nas dissertações analisadas, que abordaram os jogos educacionais e que procuraram 

disseminar suas concepções favorecidas pelas estratégias na utilização de jogos digitais em seus 

trabalhos, vem confirmando o crescimento sobre a compreensão docente a respeito das mídias 

voltadas para a educação. Cabe ressaltar que, estas investigações vêm buscando experimentar 

novas metodologias e reconhecer que elas podem auxiliar na construção do conhecimento em 

sua prática em sala de aula de matemática, e não ser apenas objeto de investigação em épocas 

de aprimoramento, pois, o conteúdo matemático, que subjaz à estrutura do jogo desafiando, 

coletivamente, os jogadores/alunos a dominarem o conceito com propósitos definidos, vencer o 

jogo em questão. Caso as atividades que fazem uso pedagógico dos jogos digitais sejam bem 

planejadas, com jogos adequados par as necessidades escolares, é possível relacionar dois 

aspectos: o uso ponderado das tecnologias em sala de aula pelos alunos e o uso pedagógicos das 

tecnologias.  

Educadores estão cada vez mais interessados nos potenciais dos jogos digitais para 

apoiar os jovens em seu processo de aprendizagem. Os vídeos games ou jogos digitais (JD) 

representam um tema em expansão, e não apenas em processos relacionados à área cientifica, 

mas também em áreas midiáticas e educacionais. Os JD trazem elementos de grandes 

expectativas, proporcionando tanto elementos para uso no contexto escola como fora dele. 

Fazendo o professor opção pelo uso pedagógico consciente dos jogos como estratégia de ensino, 

inserindo-os na educação na educação matemática, demonstra-se uma radical mudança de 

estratégias educacionais, sendo assim, ele deverá estar preparado para este novo caminho, pois 

ele caminhará coletivamente com seu aluno.   

 

 

1.2.1.5. SOFTWARES GRAFICOS MATEMATICOS DIVERSOS  

 

Os softwares gráficos proporcionam uma abertura significativa de possibilidades para a 

investigação matemática, favorecendo um novo pensar_com_tecnologias quando estas foram 

criadas para a representação gráfica de função Borba (2014). Os pesquisadores das dissertações 

D013, D026, D029, D065 D085, D110, 123 e D127 ratificam essa ideia. Estas pesquisas 

trouxeram as múltiplas facetas destes softwares, na contribuição do processo ensino e 

aprendizagem de matemática, justificando que os softwares vieram mudar a cara tradicional de 

ensinar a matemática, e apresentaram novas construções de situações-problemas ou atividades 

que pudessem ser explorados e elaborados em diversos níveis de ensino de matemática. De 

acordo com a nomenclatura proposta por Valente (1999) e Borba (2014), os softwares podem 
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ser: tutoriais, de exercício e prática dos conteúdos. Nesta última classificação, temos funções, 

geometrias e análise de dados, jogos educacionais e simulação.  

Os softwares de Geometria segundo Oliveira, Costa e Moreira (2001), são softwares 

educativos, elaborados com o objetivo de favorecer processos de ensino-aprendizagem. De 

acordo com estes autores, o que diferencia os tipos de softwares de softwares aplicativos comuns 

se dá pelo fato de serem desenvolvidos com uma proposta intencional que é ajudar o aluno a 

construir determinado conhecimento acerca do conteúdo matemático como os citados acima. A 

instrumentalização favorecida por este tipo de software permite ao professor usá-los como 

ferramenta, auxiliando-o pedagogicamente no encaminhamento de que o aluno construa seu 

conhecimento de forma ativa. 

 Percebemos pela análise realizada na D0029 que abordou aspectos afirmativos de que 

o Graphmatica é um aplicativo versátil que trabalha com duas dimensões, sendo capaz de 

representar graficamente funções de qualquer grau, funções exponenciais, logarítmicas, 

trigonométricas, hiperbólicas, etc.. Também é útil no Cálculo Diferencial e Integral: hachura 

áreas para ilustrar integrais, desenha gráficos de derivadas e cria gráficos de equações 

diferenciais ordinárias. Possibilita assim, aplicações diversas em matemática, permitindo assim 

o melhor desenvolvimento do usuário. Entre as possibilidades apresentadas, o Graphmatica 

também contribui com a construção por parâmetros (retas paramétricas, por exemplo), e 

inequações são representadas muito facilmente. 

 O Graphmatica não é um software com recursos sofisticados, no entanto, possui 

recursos interessantes que podem facilitar o estudo de funções. Além disso, possui muitas 

vantagens em relação a outros, pois, é um software livre, compacto e fácil de manusear, 

possibilitando que professores utilizem esse recurso como um instrumento metodológico 

inserido numa proposta de ensino. 

A  D127 corroborou com as dissertações acima, na afirmação de que o caráter dinâmico 

dos softwares como o Graphmatica gera algumas vantagens para o ensino, como a de acelerar 

o tempo de muitas construções, encorajar a tentativa e não ver no erro um fator desencorajador, 

além de possibilitar as construções de gráficos mais trabalhosos, o que não pode ser feito tão 

facilmente num ambiente de sala de aula utilizando o papel quadriculado e régua, o estudante 

pode pontilhar, engrossar e alterar cores de linhas, realçando elementos do gráfico. De acordo 

com Barbosa (2001), ao trazer o computador e o Graphmatica para a sala de aula, o professor 

passa a contar não só com mais um recurso na realização de tarefas, mas está abrindo um novo 

canal de comunicação com seus estudantes e particularmente os alunos do ensino médio e 

fundamental, que fazendo uso do software Graphmatica como alternativa metodológica para o 
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ensino de equações e sistemas de equações de 1º e 2º graus. Este software vem favorecendo o início 

de um desejo nos alunos em participar das aulas, uma vez que estes alunos da educação básica tem 

uma certa dificuldade na compreensão abstrata das funções, o computador, o software Graphmatica 

tem trazido alternativas favoráveis no ensino de funções. 

 

1.2.1.6. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Os pesquisadores das dissertações D002, D009, D014, D015,  D017, D041, D047, D077 

revelam que o processo do ensinar e do aprender mediado pelas tecnologias pode ser uma rica 

estratégia motivadora para a apreensão dos conceitos da educação matemática, ou seja, os 

saberes organizados em rede proporcionam o construir e o reconstruir do professor e do aluno, 

uma vez que as tecnologias podem promover o desenvolvimento de iniciativas mobilizadoras 

que tem como artefatos o abrangente domínio do uso dos computadores, redes informacionais, 

as de comunicação, todas elas são circundadas pela internet em ambiente sociais e educacionais. 

Mediante esta realidade, os trabalhos citados tiveram como objetivo compreender como é que 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), adicionado às estratégias do ensino presencial, 

pode se estabelecer como elo de ligação entre o ensino e a aprendizagem, e também nas 

mediações entre os alunos – alunos, alunos - professores em Matemática. 

A D002 trouxe indícios de que as ferramentas que proporcionam o bate-papo são do tipo 

cliente/servidor e podem ser instaladas na máquina local ou podem ser acessadas em páginas 

dinâmicas na Web, desde que haja conexão a um servidor remoto que gerencie a comunicação 

entre as pessoas. Graças a este potencial comunicacional e pedagógico, professores e alunos 

mesmo estando geograficamente dispersos, se encontram de forma síncrona ou assíncrona, desta 

forma eles podem trocar conhecimento, compartilhar saberes em prol do exercício da 

aprendizagem interativa, partindo do princípio em que o conhecimento é construindo a partir do 

compartilhamento informações e de saberes, em que  cada um tanto professor, quanto aluno, em 

pleno exercício coletivo e colaborativo, em que todos são responsáveis pela aprendizagem do 

coletivo inteligente, em que cada uma das partes reconhece em si e no outro as limitações e as 

potencialidades e que ambos se ajudem colaborativamente. 

 O respeito entre as limitações do professor, referente aos ambientes e artefatos 

tecnológicos, e as possíveis deficiências dos alunos na disciplina de matemática são 

imprescindíveis para compor o processo de aprendizagem do grupo, conforme sinalizam Borba, 

Malheiros e Zulatto (2007):  
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Nesse contexto, os membros de um grupo colaborativo assumem papéis de 

protagonistas ao se tornarem atores que produzem conhecimento, que aprendem e 

também ensinam e não se limitam a meros fornecedores de informações e material. 

São diferentes vozes, posicionamentos e experiências compartilhadas que podem 

contribuir para a melhoria da prática docente. A colaboração entre professores 

demanda sinergia do grupo de forma que a produção de conhecimentos caminhe ao 

lado do desenvolvimento pessoal e profissional de seus membros. (BORBA, 

MALHEIROS e ZULATTO, 2007, p.31) 

 

 

Entender de que forma se deu a integração entre os personagens que compõem este 

contexto: alunos - aluno, aluno - professor, professor - professor, tendo como interface o 

conteúdo da disciplina de matemática conectados nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

contribuiu para que professores e alunos melhorassem as suas práticas educacionais nos textos 

em questão. Nas dissertações que abordaram o Ambiente Virtual de Aprendizagem buscaram 

refletir sobre o impacto da utilização do ambiente virtual de aprendizagem na compreensão dos 

conceitos matemáticos e nas concepções entre o fracasso e o sucesso, além disso reconheceram 

que as novas mídias favoreceram a estes personagens experimentar, explorar os conceitos 

matemáticos ao máximo, extraindo das atividades elaboradas com o uso das TDIC e a internet, 

o maior número de informações, sendo estimulados a reconstruir, reformular as conjecturas e 

correlacionar as diversas representações do mesmo conceito, sendo permitido ao professor e 

aluno o desenvolvimento de novas formas de resolver seus problemas. 

A D026 trouxe como proposta de pesquisa de Almeida (2004) referente à utilização de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem baseados em sistemas de código aberto, livres e isentos 

de direitos autorais, por uma escola pública de Ensino Fundamental. O estudo investigou a 

interação com interfaces e linguagens computacionais por um grupo de crianças do 2º. e 5º. anos 

(antigas 1ª e 4ª séries) e seus professores, envolvidos em projetos interdisciplinares. Os 

resultados indicaram o êxito da inclusão digital dos alunos das séries examinadas e da 

comunidade, houve uma maior motivação para a aprendizagem por parte dos alunos, destacada 

pelo grande interesse com o qual interagiram com as novas tecnologias. 

A D077 trouxe a afirmação que no Brasil, o Moodle é o ambiente virtual de 

aprendizagem mais utilizado. Entretanto, as escolas podem, se desejarem, criarem seus 

ambientes virtuais de forma mais simples. Geralmente, usa-se o Facebook, Blogs e canais no 

YouTube. O importante é que o ambiente escolhido viabilize a comunicação entre todos os 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem virtual, permita o armazenamento de conteúdos 

e atividades didáticas e a possibilidade de publicação de mensagens, noticia, vídeo e etc. A 

importância desse recurso reside no fato de permitir a aprendizagem mesmo que professores e 

alunos estejam separados no tempo e no espaço físico. 
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1.2.1.7. OBJETOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

 Trazemos as dissertações D011, D051, D070, D071, D102, D113, D114, D117, que 

buscaram em suas investigações mostrar os benefícios dos Objetos Virtuais de Aprendizagem 

OVA, sendo também denominados por alguns como objetos digitais de aprendizagem ODA. A 

D071, abordou o estudo do desenvolvimento de habilidades espaciais, como rotação mental, 

percepção espacial e visualização espacial, utilizando-se de objetos digitais de aprendizagem 

com alunos do Ensino Fundamental, os objetos digitais de aprendizagem (ODA) foi escolhido 

como um dos recursos que pôde auxiliar o cotidiano escolar e o processo de aprendizagem dos 

alunos objeto de investigação, Já a D102 trouxe o estudo que descreveu uma proposta de ensino 

de Funções Exponenciais mediada pela utilização de recursos tecnológicos e de Objeto de 

Aprendizagem, a fim de favorecer o desenvolvimento de habilidades investigativas no aprendiz, 

e consequentemente poder compreender os conceitos matemáticos abordados. 

Segundo Wiley (2000) os Objetos Virtuais de Aprendizagem permitem que professores 

criem pequenos componentes instrucionais, os quais podem ser utilizados de diferentes formas, 

e podendo ser reutilizados em diferentes contextos de ensino e aprendizagem. Lopes e Allevato 

(2011) afirmam que:  

Esses objetos trazem vantagens de oferecer ao estudante abordagens interdisciplinares 

e associar os conteúdos à prática. Por se constituírem, na maioria das vezes, em 

animação que incluem imagens, sons e movimentos, agradam aos jovens e às crianças, 

motivando e envolvendo seus participantes a uma aprendizagem eficaz. Pode ser 

utilizado para despertar o interesse e curiosidade. (LOPES; ALLEVATO, 2011, p. 

114)  

 

 

Logo, o OVA ou ODA pode trazer para o ensino de matemática a possibilidade de 

explorá-la de maneira mais completa proporcionando a compreensão de várias características 

que compõem os sólidos em estudo e, com isso, o favorecimento da construção adequada dos 

conceitos, sendo os OVA e ODA constituídos de pequenos componentes curriculares 

instrucionais que podem ser reutilizados várias vezes em diferentes contextos do todo que 

envolve o ensino e aprendizagem dos conteúdos de matemática. Tais perspectivas foram 

enfatizadas nas pesquisas analisadas. De acordo com a D082, que trouxe a seguinte afirmação 

de que há uma vantagem em utilizar OAs na prática docente é a flexibilidade de reutilização ou 

reuso que permite sua utilização e modificação diversas. Devido à grande quantidade de objetos 

de aprendizagem disponíveis para fins educacionais trouxe especificamente nessa pesquisa, os 

objetos de aprendizagem digitais, ou seja, aqueles que estão inseridos no contexto das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 
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1.2.1.8. ROBOTICA NA MATEMÁTICA 

 

As D016, D021, D046, D69, D088, D089 e D106, D119 trouxeram um olhar 

diferenciado para a busca de estratégias educacionais voltadas para a matemática. A dissertação 

D089 buscou a explicação em Papert (1980)  que desenvolveu programas destinados ao Ensino 

Infantil para ser aplicado à robótica, com o intuito de contextualizar, ressignificar e relacionar 

as disciplinas numa só situação-problema, ou seja, utilizar a interdisciplinaridade no quesito de 

extrair os conceitos em comuns entre as disciplinas e multidisciplinar no quesito de identificar 

cada conceito nas disciplinas estudadas para formar uma ferramenta adequada na solução de 

situações-problema ou ainda fazer com que a solução procurada se torne objeto de estudo e 

pesquisa. 

Tal proposta está em harmonia com o que propõe as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica no Brasil que:  

 

[...] destacam em especial a interdisciplinaridade, assumindo o princípio de que 

“todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos”, e 

que “o ensino deve ir além da descrição e constituir nos estudantes a capacidade de 

analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis se 

as disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir, cada uma 

com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou para o 

desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação”. Enfatizam que o currículo 

deve ter tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a 

contextualização. (BRASIL, 2013, p. 28) 

 

 

No texto da D089 é explicitado que considerando a matemática como uma ciência 

abstrata e a dificuldade dos alunos em assimilar seus conceitos, a robótica educacional vem para 

facilitar o entendimento dessa disciplina considerada como a maior vilã entre todas as outras. 

Relacionando o abstrato e a teoria conceitual com a prática, que é a construção e execução do 

robô, visando principalmente o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, uma 

competência estimulada por um ambiente onde há interação dos alunos nesta construção do robô 

e posteriormente com o próprio robô. A robótica educativa, se bem conduzida, favorece o 

crescimento intelectual do aluno por meio da experimentação, construção, reconstrução, 

observação, trabalho coletivo e análise. 

 A D069 trouxe a complementação dessa perspectiva a partindo da confluência entre a 

D089, quando ambos afirmando que consideram a robótica uma tecnologia presente na 

atualidade e que ela desperta o interesse e a curiosidade dos alunos e professores. Além da 

robótica representar um atrativo voltado para a curiosidade do resultado final a sua utilização 

nas aulas de matemática, elimina em partes os estigmas trazidos por esta disciplina. Esta 



66 
 

 

metodologia vem propiciando um trabalho inovador, dinâmico e criativo, embora seja ainda um 

desafio para muitas escolas. Entretanto, os pesquisadores das dissertações analisadas a respeito 

de robótica reforçam que esta estratégia de ensino e integração necessita de mais atenção dos 

professores de matemática, pois, eles em suas pesquisas encontraram uma forte resistência por 

boa parte dos docentes em adotá-la, por não acreditarem muitas vezes, no potencial desse 

recurso, pois 

 
O esboço desta nova disciplina surgira gradualmente, e o problema de situá-la no 

contexto da Escola e no ambiente de aprendizagem será melhor apresentado quando a 

tivermos na nossa frente. Apresento aqui uma nova definição preliminar da disciplina, 

porém apenas como uma semente para discussão, como aquele grão de conhecimento 

necessário para que uma criança invente (e evidentemente, construa). Se este grão 

constituísse a disciplina inteira um nome adequado seria “engenharia de controle” ou 

até mesmo “robótica” (PAPERT, 1994, p.160) 

 

Seymour Papert, ao sair do Centro de Epistemologia de Genebra e entrar no Laboratório 

de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em 1964, que 

desenvolveu atividades intelectuais bastantes relevantes para a robótica educacional. A robótica 

educacional conhecida também como robótica pedagógica ou robótica educativa é um 

importante recurso no processo de ensino aprendizagem e explora diversos temas do currículo 

escolar. Esta modalidade pedagógica ainda é muito recente e prima pelo uso de projetos 

educacionais, envolvendo atividade de programação e montagem de robôs, onde passa a 

propiciar ao aluno um ambiente para o seu desenvolvimento lógico e criativo ligando-o a 

diferentes conhecimentos em diferentes áreas, inclusive em 1980, já utilizava o LOGO4 para 

ensinar conteúdos de geometria, em que os alunos programavam o computador de forma que a 

“tartaruga caminhava” de acordo com o planejado. Com isso, para Papert (1986), os estudantes 

usamos computador para tomar decisões e, assim, passam a refletir sobre suas ações e/ou 

pensamentos. Assim, Conhecimento não procede em suas origens nem de um sujeito consciente 

de si mesmo, nem de objetos já constituídos do ponto de vista do sujeito. 

 O conhecimento resultaria de interações que se produzem entre o sujeito e objeto. A 

troca inicial entre sujeito/objeto se daria a partir da ação do sujeito. Logo, não existe 

conhecimento resultante do simples registro de observações e informações, sem uma estrutura 

devida às atividades do próprio sujeito (JEAN PAIGET 1998). A robótica voltada ao auxílio da 

aprendizagem foi baseada na teoria construtivista de Jean Piaget, que enxerga o aluno como 

construtor e reconstrutor do seu próprio conhecimento, do seu saber, pois, na interação e 

integração vai produzindo o próprio aprendizado estabelecendo assim, uma relação de permuta 

do meio com o objeto, construindo assim um aprender compartilhado, vivenciado por meio da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_de_Massachusetts
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experimentação, acomodando aí, o conhecimento. Desta forma, o aluno objeto de sua própria 

construção, da sua aprendizagem, percebe que ele é autogovernante do processo na 

aprendizagem, fazendo desta, uma aprendizagem significativa na provável assimilação do 

tópico estudado. 

 

 

1.2.2 USO DAS TDIC PARA INVESTIGAR O PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

DOS ALUNOS A PARTIR DE UM REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os processos que permeiam o ensino e a aprendizagem dos conteúdos de matemática 

estão, de certa forma, inseridos no contexto político, econômico, epistêmico e sociocultural e 

em consonância com o saber matemático, seja por uma construção espontânea ou elaborada. 

Percebemos que a teoria que sustenta a prática docente tem sido alvo de muitos estudos. A 

maioria das pesquisas procuram investigar o referencial teórico subjacente ao trabalho do 

professor no processo do ensinar e do aprender e é neste contexto que chamamos a atenção para 

estes dados, das 131 dissertações pesquisadas, apenas 9,16% destas buscaram investigar esta 

temática proposta acima. Assim as dissertações D008, D010, D020, D024, D027, D030, D036, 

D049, D058, D068, D072, D103, trouxeram em seus trabalhos o olhar aguçado sobre as 

transformações teórico-metodológicas que justificam a aprendizagem e endossam o ensino.  

 

 

1.2.2.1. INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA EM REDE 

 

A proposta da pesquisa da D008 é analisar a relações entre a aprendizagem de 

Matemática e o perfil do sujeito da Sociedade em Rede, fazendo ligação entre as diferentes áreas 

do conhecimento exploradas como Psicologia Social, Psicologia Cognitiva e Matemática, a fim 

de investigar a hipótese de que aprender Matemática com o uso das Tecnologias da Informação 

pode contribuir para a formação do sujeito da Sociedade em Rede. A pesquisa, investigação e a 

teoria são processos pelos quais nos encaminham a construir metodologias rumo às 

possibilidades do ensinar e do aprender com eficiência, e seguindo nesta perspectiva é que 

buscamos aqui na análise das dissertações acima citadas, trazer quais as concepções a respeito 

da investigação da aprendizagem da matemática.  



68 
 

 

Não é novidade que nos vários contextos pedagógicos, o professor necessita tomar posse 

de fundamentos sobre como o indivíduo aprende e de como esse aprendizado se inicia e de como 

se constroem e se desenvolvem em saberes significativos na formação da aprendizagem. 

As dissertações se estruturaram na busca de compreender as dificuldades cognitivas, 

bem como o próprio processo de aprendizagem e das relações entre esse processo e a 

constituição da futura atuação dos professores em processo de formação. É na explicitação desta 

intrínseca relação entre a aprendizagem de Matemática e a formação do sujeito da Sociedade 

em Rede. 

Os professores geralmente em boa parte, mesmo que de forma inconsciente desenvolvem 

suas práticas de ensino desprovidas de uma fundamentação teórica que os auxiliem em suas 

funções pedagógicas que são aplicadas em sala de aula. Muitas vezes não reconhecem que esta 

teoria é de extrema relevância para uma ação e reação satisfatória. 

Piaget (2002), ainda debatendo sobre as mudanças necessárias à Educação, afirma que 

 

As pesquisas psicológicas acerca do desenvolvimento da inteligência e das 

estruturas cognitivas progrediram, mas permanecem distribuídas, em três direções 

cujos significados são bastante diferentes no que diz respeito às aplicações 

pedagógicas. [...] A terceira direção, que é decididamente a nossa (e que nos leva 

a atribuir os começos da linguagem às estruturas construídas pela inteligência 

sensorial-motora preexistente), é de natureza construtivista, isto é, sem 

preformação exógena (empirismo) ou endógena (inatismo) por contínuas 

ultrapassagens das elaborações sucessivas, o que, do ponto de vista pedagógico, 

leva incontestavelmente a dar toda ênfase às atividades que favoreçam a 

espontaneidade da criança.” (p. 10, 11) 
 

 

Em face dos inúmeros desafios que se impõem aos indivíduos no contexto 

socioeconômico mundial atual e de acordo com a perspectiva piagetiana, arrisca-se a dizer que 

o Ensino Tradicional está fadado ao fracasso. A pesquisadora da D008 continua: Uma 

abordagem construtivista, fundada na aprendizagem, na interatividade, na colaboração, 

cooperação e interesse em formular questões e pesquisar soluções inovadoras, visando à 

reestruturação do modelo curricular vigente, investindo na autonomia como modo de alavancar 

o exercício de cidadania dos educandos parece ser uma alternativa condizente com as 

demandas sociais. Papert (1980) atribui algumas das dificuldades do ensino de Matemática ao 

fato de que “antes dos computadores, havia pouquíssimos bons pontos de contato entre o que é 

mais fundamental e envolvente na matemática e qualquer outra coisa existente na vida 

cotidiana” (p. 69) e desafia a Educação a descobrir meios de explorar esses elos. O autor acredita 

que, como um ser de linguagem matemática, o computador seja capaz de facilitar essa ligação. 

Suas críticas ao ensino de Matemática continuam atacando o que ele denomina matemática 
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escolar e diferencia da Matemática enquanto ciência – “um vasto domínio de investigações cuja 

beleza raramente é avaliada pela maioria dos não-matemáticos” (Papert, 1980, p. 73). 

A pesquisadora da D103 reafirmou trazendo as contribuições de que A matemática 

escolar é, segundo Papert (1980), um construto social criado por um conjunto de incidentes 

históricos que determinou a escolha de determinados tópicos considerados como o 

conhecimento matemático necessário aos indivíduos. O resultado dessa contingência histórica 

é uma Matemática não significativa, não divertida e nem mesmo útil aos estudantes. Assim, o 

ensino da Matemática, tradicionalmente feito nas instituições escolares, é um processo que faz 

a criança “esquecer a experiência natural da matemática a fim de aprender um novo conjunto de 

regras” (p.243). Piaget (1973), que acredita na construção natural e gradual das estruturas 

lógico-matemáticas elementares, critica a ênfase do ensino na transmissão de verdades do 

professor para os alunos, pois além da linguagem do professor ser extremamente axiomática e 

complexa, diferente da linguagem do aluno, essa transmissão não se preocupa com e nem 

oportuniza as ideias espontâneas da criança. 

Piaget (2002) preconiza que a aprendizagem ocorre através da interação entre sujeito e 

objeto – colocando em evidência a atividade do sujeito apoiada no objeto e, ao mesmo tempo, 

limitada por ele –, portanto dependente de ambos, numa construção contínua. Assim, para 

construir conhecimento, é preciso reestruturar as significações anteriores – a ideia que o 

aprendiz traz consigo –, produzindo diferenciações e integrando as novas significações ao 

sistema de significados do sujeito. Essa integração resulta da atividade de diferentes sistemas 

lógicos do sujeito, que interagem entre si e com os objetos a assimilar ou com os problemas a 

resolver. O conhecimento novo para o sujeito é produto de sua atividade intencional, 

interatividade cognitiva com os pares, trocas afetivas e investimento de interesses e valores. 

Já o texto da D068, trouxe como foco principal o conceito linguístico de intervenção que 

se relaciona ao ato ou efeito de intervir, indicando uma intercessão ou mediação em alguma 

situação adversa. No caso dos alunos com Altas Habilidade Superdotação AH/SD não podemos 

dissocia-los do viés da Educação Especial. Não obstante, os recursos materiais e humanos 

precisam também oferecer as múltiplas possibilidades tais como: aprendizagens novas, 

desafiadoras e significativas, nível de dificuldade coerente, suporte social e afetivo. Um 

processo de intervenção para AH/SD pode ser pautado em aceleração ou enriquecimento 

curricular. A necessidade de implantação deste recurso se dá pela assíncrona intelectual e 

comportamental destes alunos no ambiente escolar, ou seja, sendo o desenvolvimento cognitivo 

deste grupo maior que a média, por vezes, esse aluno soa como elemento estranho ao seu grupo, 

necessitando de desenvolvimento paralelo em relação ao mesmo, a pesquisadora da D068 
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pondera: “Um aluno especial não pode, em hipótese alguma, simplesmente “acompanhar” o 

tempo todo a sua turma nos diferentes espaços da escola”.  Desta forma sugere que para este 

aluno deveria ser produzido um planejamento sistêmico que atendesse as suas necessidades 

mesmo que básicas. O construtivismo Piagetiano explica como a inteligência humana se 

desenvolve partindo da premissa que a inteligência é determinada pelas ações mútuas entre o 

sujeito e o meio. 

O princípio é que o homem responde aos estímulos externos agindo sobre eles para 

construir e organizar o seu conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. O Construtivismo 

não pode ser visto como um resumo de um método de ensino, e sim uma teoria a respeito do 

aprendizado, pois, existe um sujeito que conhece e o conhecimento se constrói pela ação desse 

sujeito, sendo que, o ambiente tem um papel significativo nessa atuação de construção de 

ocorrências de aprendizagem dentro das quais o educando constrói seu saber. A D058 buscou a 

assertiva de que uma construção de um ambiente construtivista não deve levar em conta somente 

a intelectualidade, mas também a afetividade. 

Em síntese, foi possível enxergar nas dissertações apresentadas neste subtópico que 

trouxe em seus textos a afirmativa de que toda proposta metodológica traz consigo concepções, 

valores e crenças em relação aos processos de ensinar e aprender que comprovam que não há 

ação pedagógica neutra. 

 

 

1.2.2.2. A INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM MEDIADA POR MEIO DAS 

TDIC 

 

As dissertações, D024 e D030, buscaram apresentar professor e aluno e suas relações 

intrínsecas no processo de desenvolvimento da aprendizagem matemática na perspectiva de 

Vygotsky. Os pesquisadores-professores argumentam ser essencial para o desenvolvimento do 

aluno um contato com um ambiente cultural, pois ele está crescendo em um meio social rodeado 

de tecnologias e em companhia com pessoas que também fazem usos destas mesmas 

tecnologias, logo seu desenvolvimento sociocultural é bem complexo, pois só a escola ainda 

persiste em contradizer as necessárias evidencias. Nestas dissertações os pesquisadores tiveram, 

como preocupação central, ressaltar algumas contribuições de Vygotsky para a aprendizagem, 

em particular para a aprendizagem de Matemática 

A D030 sustentou suas discussões a partir de Vygotsky (1987) considerando que a 

aprendizagem acontece no intervalo entre a interação do conhecimento real e o conhecimento 
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potencial, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), sendo esta a distância existente 

entre o conhecimento que o sujeito (aluno) já sabe e aquele conhecimento que ele tem a 

potencialidade de aprender. O conhecimento potencial, ao ser alcançado, passa a ser o 

conhecimento real e a ZDP redefine o que seria o novo potencial. Valente (1999) corrobora com 

essa perspectiva afirmando que a construção do conhecimento acontece quando o aluno constrói 

um objeto de seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiência, um programa de 

computador.  

O autor traz a afirmação de que “nessa concepção, as interações têm um papel crucial e 

determinante. Neste caso, o professor e o aluno passam a ter um papel essencial no processo de 

ensino e aprendizagem. Dessa forma, é possível desenvolver tanto os conceitos de ZDP quanto 

a relação existente entre pensamento, linguagem e intervenção no âmbito da escola, 

possibilitando, assim, um maior nível de aprendizagem.  

No contexto da investigação, as tecnologias na educação, o computador, as novas 

tecnologias digitais de informação e comunicação e a internet são utilizados para promover o 

conhecimento, agilizando o processo de ensino e aprendizagem como é endossado por Papert 

(1997): 

Descobrir os usos apropriados para o computador tem sido um problema. Poucos 

negam o enorme potencial educacional desta máquina, a qual pode tratar dados com 

uma velocidade e exatidão surpreendente e está começando a simular pensamentos e 

comportamento humano, mas muitos parecem concordar que nós temos ainda que 

refletir sobre todas as potencialidades da tecnologia. (PAPERT,1997, p.94) 

 

A utilização das Tecnologia de Informação e Comunicação no ensino de conteúdos 

matemáticos deverá ser feita de forma que promova a otimização da criativa, induza à 

investigação e contemple a exploração do saber para uso como estratégias alternativas no 

processo de ensino para a aprendizagem da Matemática. A partir disso, talvez seja possível 

transformar a sala de aula em um ambiente questionador fazendo com que professores e alunos 

assumam suas essências, seus verdadeiros papéis no processo de ensino para aprendizagem, 

conforme nos alerta Valente (1999): 

 
Caberá ao professor saber desempenhar um papel desafiador, mantendo vivo o 

interesse do aluno, e incentivando relações sociais, de modo que os alunos possam 

aprender uns com os outros e saber como trabalhar em grupo. Além disso, o professor 

deverá servir como modelo de aprendiz e ter um profundo conhecimento dos 

pressupostos teóricos que embasam os processos de construção de conhecimento e das 

tecnologias que podem facilitar esses processos. (VALENTE, 1999, p. 43-44) 

 

Papeis como este modelado por Valente vem sendo assumidos por vários professores-

investigadores na busca dos pressupostos teóricos para que possam embasar-se rumo as 

possibilidades promovedoras da construção do conhecimento alicerçados nas tecnologias. As 
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demais dissertações não foram mencionadas de forma individualizadas pelo fato de estarem em 

consonância com as que foram citadas. Percebeu-se que os professores - investigadores das 

dissertações analisadas estão buscando compreender as dimensões do amplo uso das TDIC. No 

entanto, reconhecem que é preciso uma formação continuada dos personagens do contexto 

educacional no sentido de que o uso dessas tecnologias realmente contribua para a efetividade 

do ensino e aprendizagem dos estudantes.  

 

 

1.2.2.3. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Ausubel (1980), descreve as condições em que a Aprendizagem Significativa pode 

ocorrer dando especial importância ao papel da linguagem e da estrutura conceitual das 

matérias, bem como os conhecimentos e competências que o estudante já possui. Este é um 

processo de Aprendizagem Significativa (não memorizada) de onde emergem novos 

significados, que são os produtos substantivos da interação entre significados potenciais no 

material de instrução e as ideias “ancoradas” relevantes existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz e que, acabam por se tornar, de forma sequencial e hierárquica, parte de um sistema 

organizado, relacionado com outras organizações de ideias (conhecimento), tópicos 

semelhantes da estrutura cognitiva 

A D027, abordou a importância da aprendizagem significativa, em que a aprendizagem 

se dá por recepção, em um processo ativo, no qual é exigido ação e reflexão do aprendiz que 

são facilitadas pela organização cuidadosa das matérias e das experiências do ensino. Nesse 

contexto, são favorecidas construções reais da aprendizagem, entretanto, para que isso possa 

ocorrer, faz-se necessário ir além dos materiais educativos, pois a predisposição dos discentes 

em aprender é fundamental, Moreira (2011) argumenta:  

 
A aprendizagem significativa se caracteriza basicamente pela interação entre novos 

conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz. Para isso, em sala de aula, o aprendiz deve apresentar uma 

predisposição para aprender e materiais educativos devem ser potencialmente 

significativos. Contudo, tais condições são necessárias, mas não suficientes. É preciso 

levar em conta que a aprendizagem não pode ser pensada isoladamente de outros 

lugares comuns do fenômeno educativo como o currículo, o ensino e o meio social. 

Mas não só esses. (MOREIRA, 2011a, p. 83) 

 

 Cabe ressaltar que Moreira (2011) vê com relevância destacada a necessária 

predisposição do aprendiz em aprender. Completa que, para além dos três conceitos envolvidos 



73 
 

 

na aprendizagem significativa (significado, interação e conhecimento), o outro conceito-chave 

seria a predisposição em aprender. Assim, para auxiliá-los na construção de uma aprendizagem 

significativa, os pesquisadores – professores enxergam as tecnologias como auxiliadoras na 

contribuição e construção efetiva da aprendizagem, pois a sua potencialidade favorece a 

integração dos conceitos envolvidos na aprendizagem significativa. Assim completa o 

pesquisador da D020: 

a) Aprender significativamente implica na adequação do material apresentado ao 

nível da estrutura cognitiva do aluno, no que concerne aos aspectos culturais, maturacionais, o 

interesse deste em aprender e a existência de mecanismos mentais mais específicos (também 

significativos) e que sejam relacionáveis aos mesmos conteúdos, devendo estes últimos também 

ser potencialmente significativos. Pensar em uma educação que promova uma Aprendizagem 

Significativa requer levar em conta o processo de construção de significados como elemento 

central do processo de ensino e aprendizagem. O material organizado para o ensino deve ser 

potencialmente significativo; 

b) A estrutura cognitiva do estudante deve dispor de conhecimentos prévios que 

permitam o relacionamento do que o aluno já sabe com os conhecimentos novos; 

c) O estudante deve apresentar uma predisposição positiva para aprender de maneira 

significativa, ou seja, para relacionar o conhecimento que já tem com o que deve aprender. 

De acordo com Ausubel et al. (1980), Moreira (1999) e Coll et al. (2000), as duas 

primeiras condições (a e b) estão associadas a dois fatores principais, sendo eles, a natureza do 

material em si e a natureza da estrutura cognitiva do estudante.  Para que a Aprendizagem 

Significativa aconteça, é necessário pensar em estratégias que facilitem aos estudantes a 

aquisição de uma estrutura cognitiva que seja adequada, já que esta é a variável mais importante 

neste processo de aprendizagem. 

A principal questão relacionada à inserção da Informática na Educação é a distinção 

entre o uso do computador para ensinar ou para promover a aprendizagem (VALENTE,1998). 

A análise desta questão nos possibilita entender que a utilização do computador como 

ferramenta auxiliar para o desenvolvimento de atividades didáticas não é um atributo inerente 

ao mesmo, mas está relacionado à forma como é concebida a tarefa na qual ele será utilizado, 

ou seja, deve proporcionar uma integração conveniente ao enfoque educacional adotado: a 

tecnologia deve se adequar à educação e não o contrário (VALENTE, 1997). De acordo com 

este autor “[...] o uso inteligente do computador na educação é justamente aquele que tenta 

provocar mudanças na abordagem pedagógica vigente ao invés de colaborar com o professor 
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para tornar mais eficiente a transmissão do conhecimento” (p. 2). Essa visão coaduna-se com a 

linha construcionista de Papert (1986) que apresenta uma percepção em que se oferece ao 

estudante uma postura de investigação, de compartilhamento, que o leva a posicionar-se 

criticamente sobre a realidade em que está inserido.  

 

 

1.2.2.4. A INVESTIGAÇÃO POR MEIO DA ETNOMATEMATICA 

 

As dissertações D010, D049 e D072 trouxeram em seus estudos a premissa de que 

segundo D’Ambrósio (1998) a relação educacional passará de professor- aluno para 

professor-aluno-computador.  A Etnomatemática tem múltiplas interpretações. Conforme 

Knijnik (2004), esse campo é vasto. A autora optou por mapeá-lo em cinco temáticas, a saber: 

 

[...] Etnomatemática e Educação indígena; Etnomatemática e Educação urbana; 

Etnomatemática e Educação rural; Etnomatemática, epistemologia e história da 

Matemática; e Etnomatemática e formação de professores. Tais temáticas não estão 

constituídas de modo isolado. Ao contrário, apresentam muitas intersecções. No 

entanto, possivelmente outro tipo de categorização não evitaria problemas como 

este. Dividir é, sempre, uma operação problemática: permite que alguns aspectos 

sejam enfatizados, impossibilitando que outros possam ser melhor compreendidos. 

(KNIJNIK, 2004, p. 19-20) 

 

Para dar início às discussões desse campo da Educação Matemática, o pesquisador da 

D036 primeiramente destacou os estudos de Ubiratan D‘Ambrósio, considerado o pai da 

Etnomatemática. Para ele, segundo o autor, Etnomatemática é um programa que teve suas 

origens na década de 1970 e procurou [...] entender o saber/fazer matemático ao longo da 

humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações‖ 

(D‘AMBROSIO, 2011, p.17). Assim, a Etnomatemática, desde o entendimento de 

D‘Ambrósio, procura valorizar a cultura local, os conhecimentos gerados nesse contexto, e seu 

principal objetivo é entender a geração, transmissão, institucionalização e difusão do 

conhecimento‖ (D‘AMBROSIO, 1997, p. 119). Tal termo, ainda sob o entendimento de 

D‘Ambrósio, é composto de três elementos: [...] tica, matema e etno, o que significa que há 

várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver 

com (matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos) 

(D‘AMBROSIO, 2011, p. 70). 
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Em efeito, já na década de 80 do século passado, o pai da Etnomatemática, 

D‘Ambrósio (1986) afirmava que, assim como a máquina a vapor iniciou a primeira revolução 

industrial, o computador está iniciando o que é frequentemente chamada a segunda revolução 

industrial‖ (D‘AMBROSIO, 1986, p. 102). No âmbito escolar, percebeu-se esses avanços 

nas últimas décadas,  quando teve início a discussão sobre o uso de tecnologia informática na 

educação (BORBA; PENTEADO, 2010, p. 55). Assim, os computadores e a informática estão 

mudando todas as sociedades de nosso tempo (D‘AMBROSIO, 1986, p. 102). 

A incorporação da tecnologia nos processos de ensino e de aprendizagem provocou e 

ainda provoca uma revolução para todos os profissionais da educação, porque houve e ainda 

há a necessidade de rever e repensar estratégias para o uso dos recursos tecnológicos na 

aprendizagem. Segundo D‘Ambrósio (1986), o uso de um computador “não apenas mudará a 

ordem de dificuldade de exercícios, mas também mudará a dificuldade relativa das várias 

maneiras de resolver o mesmo exercício (p. 111).  Deste feito, os pesquisadores das dissertações 

acima citadas buscaram questionar a produtividade da interlocução entre esses dois referenciais 

teóricos: o campo da Etnomatemática e dos recursos computacionais. Ponderam que tal 

interlocução é favorecida pois se, por um lado, a cultura de nossos alunos está fortemente 

vinculada ao uso de tecnologias e recursos computacionais, por outro, como já expressaram 

acima, as teorizações da Etnomatemática estão interessadas em problematizar a cultura das 

distintas formas de vida e, em especial, dos estudantes que frequentam nossas escolas. 

D´Ambrósio afirma que 

 

O uso de computadores força, não apenas a reconhecer na área de experimentos uma 

fonte de ideias matemáticas e um campo para a ilustração de resultados, mas 

também um lugar onde permanentemente ocorrerá confrontação entre a teoria e 

prática. (D‘AMBROSIO, 1986, p. 110) 

 

Com a presença do computador, a aula ganha um novo cenário, refletindo-se na relação 

do professor com os alunos e no papel desempenhado pelos demais atores presentes 

(PENTEADO, 1999). Ainda nessa perspectiva, a mesma autora afirma que, ao trazer o 

computador para a sala de aula, o professor passa a contar não só com mais um recurso para 

a realização de tarefas, mas está abrindo um novo canal de comunicação com seus 

alunos. A comunicação enriquece o processo de gerar conhecimento pelo intercâmbio entre o 

conhecimento do passado, historicamente propagado, e o conhecimento atual e o de outros 

contextos sociais. 
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1.2.3 USO DAS TDIC PARA DISCUTIR A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

O professor reconhece que é agente mediador no processo de formação do indivíduo 

apto se autogovernar nessa sociedade de constantes mudanças inovações, tem como desafios 

incorporar as ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem, buscando 

formação continuada, bem como mecanismos de troca e parcerias quanto à utilização destas. 

Pesquisas que trazem como foco a formação inicial e continuada de professores de 

matemática tendo como uso o provável uso das TDIC em suas práticas pedagógicas, vem 

ganhando espaço no meio educacional, não tão rápido como as tecnologias adentram no meio 

social, mas o mínimo para nos chamar a atenção de que a investigação nesta área é necessária e 

relevante. Em boa parte destas pesquisas, aqui neste recorte, em um universo de 131 dissertações 

30 vem buscando abarcar os limites das tensões entre proposta e implementação da formação 

inicial e continuada dos professores de matemática, tendo como foco o uso das tecnologias em 

suas práticas pedagógicas. As dissertações D004, D005, D007, D019, D022, D023, D025, D028, 

D033, D034, D044, D050, D066, D067, D076, D082, D086, D092, D099, D104, D108, D109, 

D111, D118, D120, D122, D126, D129, D130, D131 buscaram investigar as necessidades e as 

potencialidades que emergiram com inserção das tecnologias no contexto social e educacional. 

 

 

1.2.3.1. DISCUSSÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES 

 

Muitos são os trabalhos na literatura brasileira, assim como fora do brasil que vem 

enfatizam a formação inicial para professor. Trabalhos estes que vem enfocando a necessária 

mudança curricular dos cursos de licenciatura e, mais precisamente, no curso de matemática. A 

sociedade vem sendo alterada de forma acentuada em virtude do advento da inserção das 

tecnologias no meio social, mudando assim a estrutura fossilizada da educação brasileira, mais 

precisamente a educação pública. Desta forma, buscamos analisar os trabalhos disponibilizados 

no banco da CAPES que trazem significativas contribuições a respeito desta formação inicial 

do professor de matemática. 

As dissertações: D005, D007, D033, D082, D099, D118, D129 e D126 apresentaram em 

seus textos as lacunas deixadas na formação inicial e algumas sugestões de trabalhos 



77 
 

 

pedagógicos que podem amenizar parcialmente os obstáculos que vêm interferindo no complexo 

processo do ensinar e do aprender.  

 A D005, D082 e D126 criticam a formação inicial no sentido em que esta não traz as 

realidades sociais para a sala de aula, deixando para estes professores aprenderem da forma mais 

difícil. Um dos exemplos trazido Valente e Almeida (1997) que complementa destacando que a 

informática na educação ainda não impregnou as ideias dos educadores e, por isto, não está 

consolidada no nosso sistema educacional, sendo este ainda um dos obstáculos a serem 

ultrapassados. O professor necessita incorporar as ferramentas tecnológicas buscando melhorar 

a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, necessidade esta, emergente nessa sociedade 

de constantes inovações. A D082 afirmou que mesmo as tecnologias estarem em auge no meio 

social e no interior das escolas nas mãos dos alunos, mesmo assim são pouquíssimos os cursos 

no Brasil de graduação em licenciatura em Matemática que tem em sua ementa as tecnologias 

no processo do ensinar e do aprender. Formar professores para a utilização da tecnologia 

educacional segundo Valente e Almeida, isto requer: 

 [...] condições para que ele construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, 

entenda por que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e seja capaz 

de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. (VALENTE E ALMEIDA 

1997, p. 08) 

 

Já a D126 enfatizou que mesmo vivendo em uma sociedade em constante mudança, onde 

o conhecimento é atualizado e reelaborado a todo instante e a formação inicial ainda não se 

adequou como instituição formadora do professor realmente preparado para uma sala de aula, 

onde este professor possa oportunizar estratégias inovadoras, podendo utilizar se assim for o 

caso das mais diversas ferramentas disponíveis a fim de tornar seus discentes capaz de atuar de 

maneira a resolver situações problema nessa sociedade de mudanças.  

Adicionado a falta de iniciativa de algumas Instituições de ensino superior, percebe-se 

que não é diferente na escola pública, o problema está justamente na falta de investimentos 

substanciais, não apenas em equipamentos, mas em formação continuada dos profissionais da 

educação para utilizarem efetivamente os recursos tecnológicos. Os alunos, na sua maioria 

dominam estas tecnologias e as utilizam demasiadamente, diferentemente o que não ocorre com 

os professores que continuam estagnados quanto ao uso de recursos tecnológicos no processo 

de ensino e aprendizagem da matemática. Entretanto, deve-se ressaltar que mesmo o aluno 

dominando estas tecnologias no seu meio social, ele está bem distante de aprender a utilizá-las 

pedagogicamente. Esta é mais uma tarefa do professor, assim sendo, a formação inicial tem um 
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papel e responsabilidade essencial nesta tarefa, então, assim Oliveira Netto (2005), assim se 

manifesta: 

 

Dentro desta perspectiva, 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. (OLIVEIRA NETO, 2005, p.125) 

 

Neste sentido, propõe que os professores deveriam estar ativamente envolvidos na 

proposta pedagógica, podendo assim construir e reconstruir materiais adequados aos contextos 

culturais e sociais em que ensinam. Segundo o autor, é preciso enxergar a possibilidade da 

reestruturação da atividade docente e favorecer a disseminação de que os professores possam 

ser intelectuais transformadores. O professor com essa concepção terá melhores condições de 

utilizar as tecnologias na criação de um ambiente educacional que propicia o ensino e a 

aprendizagem, construindo uma nova articulação entre a tecnologia e a educação, pois assim 

como Jess (2004) traz uma elaboração planejadas das ações docente, onde: 

 
Minhas primeiras iniciativas passaram a incorporar o uso do computador como forma 

de apresentar os conteúdos aos alunos, tentando fazer com que através do uso de 

ferramentas de apresentação associadas a um conjunto de animações, o conteúdo 

pudesse ser visualizado de uma forma mais interessante e significativa. Além de 

revelar certos fatos que antes só eram realmente identificados com um grande esforço 

de abstração por parte dos alunos. (JESS, 2004, p.12) 

 

As propostas educacionais que se comprometem com o desenvolvimento da criticidade, 

da autonomia, da cidadania, têm considerado que o conhecimento é um processo em constante 

reconstrução, historicamente compartilhado, e articulado nas relações entre os indivíduos, que 

se envolvem por meio da complexidade social em que fazem parte: a cultura, a política, e 

economicamente. 

A D007 Destacou, o grande número de pesquisas educacionais e o crescimento de 

congressos e seminários com enfoque na melhoria do ensino e também na formação inicial do 

professor de Matemática. Assim confirmando o processo evolutivo do debate dispensado ao 

ensino e à aprendizagem em Matemática, enfatiza a realização, por parte da Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática (SBEM), do I Seminário Nacional de Licenciaturas em Matemática 

ocorrido em Salvador, Bahia, no período de 03 a 05 de abril de 2003, tendo como temáticas 

principais: 

 

Saberes e competências profissionais do professor de Matemática. A identidade do 

curso de Licenciatura em Matemática. Conteúdos essenciais à formação do 

professor de Matemática. As relações ensino- pesquisa e teoria- prática na formação 
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inicial do professor de Matemática. (ANAIS, I SEMINÁRIO NACIONAL DE 

LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA, 2003, p.02) 

 

As D007, D033, D099, D118 e D129 evidenciaram um componente que pode 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem em Matemática, que é a 

aplicação dos recursos da tecnologia educacional, desde a Educação Básica até o Ensino 

Superior. Essa nova abordagem, que surgiu a partir dos avanços tecnológicos em todas as 

áreas do conhecimento, pode trazer para dentro da escola uma ferramenta que seja aliada dos 

professores e dos alunos em sala de aula. A inserção da informática educacional permite, além 

da inclusão digital escolar, um ganho na assimilação e interpretação de conteúdo específicos, 

não somente na disciplina de Matemática, mas também nas demais disciplinas que compõem 

os currículos escolares. 

Segundo Valente (1997) a formação do professor para o uso das novas tecnologias 

deve: 

Prover condições para que ele construa conhecimento sobre as técnicas 

computacionais, entenda por que e como integrar o computador na sua prática 

pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. 

Essa prática possibilita a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma 

abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas 

específicos do interesse de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições para que 

o professor saiba recontextualizar o aprendizado e a experiência vividos durante a 

sua formação para a sua realidade de sala de aula compatibilizando as necessidades 

de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir. (VALENTE,1997, 

P. 14) 

Neste contexto de formação inicial de professores, o autor apresenta a ressignificação 

que acontece por meio de um ambiente permeado pelas TIC que se torna propícia a discussão, 

a interpretação e a reflexão acerca dos conteúdos matemáticos e que culminam na produção de 

(novas) interpretações e (novos) saberes a respeito do que já foi visto a respeito dos conceitos 

matemáticos em outras circunstâncias e abordagens teórico-metodológicas de formação. 

 O autor continua afirmando que, a importância de o professor vivenciar a aprendizagem 

de conceitos usando as TDIC, compreendendo este novo movimento de apreender os conceitos 

na era digital se faz necessária para que tenha uma harmonia em sala de aula que possa favorecer 

o ensinar e o aprender, assim ele reforça: 

  
Não se trata de criar condições para o professor dominar o computador ou o software, 

mas sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como 

o computador pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo. Mais uma vez, 

a questão da formação do professor mostra-se de fundamental importância no processo 

de introdução da informática na educação, exigindo soluções inovadoras e novas 

abordagens que fundamentem os cursos de formação. (VALENTE, 1997, p.14) 
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Bairral (2001), diz que o processo prática-reflexão-ação-prática é imprescindível para 

que o professor tenha consciência das dificuldades inerentes ao processo de ensino e de 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, tenha consciência de que este processo precisa de 

amadurecimento, envolvimento crítico na tarefa e contínuos intercâmbios com os demais 

componentes do grupo colaborativos. Nesse contexto, o uso das TDIC, em especial a internet, 

pode ajudar a equacionar, otimizar, resolver os problemas que ocorrem na pratica em sala de 

aula e, para tanto, a escola necessita modernizar suas estruturas físicas e pedagógicas e otimizar 

o conteúdo de acordo com o contexto social e histórico do aprendiz. Não há mais espaço para a 

obsolescência profissional e estrutural. Segue parecer de D’Ambrósio (2008) que corrobora com 

a seguinte afirmação: 

 

 A escola não se justifica pela apresentação de conhecimentos obsoletos e 

ultrapassados e muitas vezes morto, sobretudo ao se falar em ciência e tecnologia. Será 

essencial para a escola estimular a aquisição, a organização, a geração e a difusão do 

conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas da sociedade. Isso será 

impossível de se atingir sem a ampla utilização de tecnologia na educação. 

(D’AMBRÓSIO, 2008, p. 80) 

 

Concordando com D’Ambrósio sobre o necessário uso das tecnologias na educação e na 

promoção e difusão do conhecimento vivo é que defendemos também a formação continuada 

de professores como um dos elementos que pode auxiliar na melhoria das condições de 

enfrentamento dos desafios docentes que se encontram atrelados ao uso das tecnologias em sala 

de aula. 

Tais reflexões sobre o ensino da Matemática devem ser frequentes nos currículos 

escolares para evitar procedimentos mecânicos. No entanto, parecem não chegar à sala de aula. 

O ensino de Matemática, em muitos casos, tem se restringido ao uso de regras mecânicas, 

limitando-se à aplicação de fórmulas e à memorização de elementos básicos, sem a compreensão 

de conceitos nem o estabelecimento de relações entre a Matemática da escola e a Matemática 

da vida. Para D'Ambrósio (1989) isso ocorre devido a uma compreensão errada que alguns 

professores têm de que ensinar bem matemática é passar o máximo de conteúdos através de um 

maior número possível de exercícios. Esses dados indicam que o problema da aprendizagem 

matemática, dentre outros fatores, também estaria fortemente ligado à prática docente. 
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1.2.3.2. INVESTIGANDO A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Mediante as atuais demandas sociais que vem envolvendo novos fatores culturais como 

a inserção da tecnologia, fica ao professor a inviabilidade de estagnar na zona de conforto do 

nível da formação inicial como ancoradouro das necessidades escolares neste século XXI. Nesta 

vertente, trazemos os vários olhares que os professores-pesquisadores dos trabalhos analisados 

nos trazem a respeito desta formação continuada no saber tecnológico de professores de 

matemática 

As dissertações: D004, D050, D066, D067, D076, D086, D090, D092, D104, D111, 

D120, D130, D131 evidenciaram que são várias as estratégias utilizadas nesta formação 

continuada e reforçaram que é inevitável a busca desta formação e, mais especificamente, 

formação para as tecnologias digitais. 

 As D004, D050 mostraram considerações sobre o uso pedagógico das tecnologias em 

suas respectivas escolares, trazendo uma utilização de que pressupõe intencionalidade 

pedagógica, ou seja, aquela na qual o professor planeja e aplica as atividades envolvendo as 

tecnologias a fim de que elas contribuam para a compreensão, reflexão e, principalmente para a 

discussão disseminadora dos conteúdos ou conhecimento escolar abordados pelos professores. 

As estratégias utilizadas por estes pesquisadores foram as consideradas como objetos de 

aprendizagem, mídias digitais como imagens, vídeos, áudios, arquivos de texto, animações, 

simuladores, páginas de internet. Com a internet adicionadas a outras tecnologias, vem 

proporcionando novas possibilidades de organização das aulas dentro e fora das salas de aulas, 

amenizando assim a total dependência de salas de informática. Podemos ter uma parte das aulas 

de forma virtual, ou seja, possibilita um acompanhamento a distância. Como isso, alunos e seus 

professores podem se organizarem para estas mudanças auxiliadoras e inevitáveis, da forma 

mais adequada, equilibrada e coerente. Mas, que mesmo mostrando eficácia, ainda é bem 

singular a presença destas estratégias de ensino. 

O pesquisador D050 buscou em seu trabalho a possibilidade da disseminação, discussão 

e reflexão das estratégias utilizadas no mesmo, a fim de obter a proximidade dos professores 

objeto de pesquisa para a participação efetiva na sua inserção em um grupo de estudo e 

formação. Para o sucesso desse tipo de abordagem que foi a formação de grupos de estudo 

formativo, e que, também pudesse contribuir com sua prática docente, buscou-se uma parceria 

juntamente com o seu orientador e com o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação 

Matemática (GEPEEM), juntos elaboram e colocaram em prática um curso de formação e de 

extensão intitulado “Integração de Tecnologias nas aulas de Matemática do Ensino Médio”. 
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Assim, neste grupo de estudo, as tecnologias foram de suma importância, tanto como auxilio, 

como por ser objeto de estudo e reflexão de seus suportes na formação tanto do professor como 

de seus alunos. 

Embora o pensamento reflexivo por parte destes professores e alunos teoricamente seja 

mais favorecido à utilização de softwares matemáticos, foi proposto também pelo pesquisador 

no grupo de (GEPEEM) que o principal fator que vai promover esse pensamento reflexivo é a 

abordagem pedagógica utilizada pelo professor na busca de estratégias que mais lhe convém. 

Inicialmente os softwares ainda são os instrumentos de maior estudo e reflexão no meio 

formativo de professores de matemática, assim, nessa perspectiva, cumpre salientar que: 

 
 (...) o professor tem um papel fundamental no processo de aprendizagem. Em todos 

os tipos de softwares, sem o professor preparado para desafiar, desequilibrar o 

aprendiz, é muito difícil esperar que o software per se crie as situações para ele 

aprender. A preparação desse professor é fundamental para que a Educação dê o salto 

de qualidade e deixe de ser baseada na transmissão da informação e na realização de 

atividades para ser baseada na construção do conhecimento pelo aluno. (VALENTE, 

1999, p. 84)  

 

Dessa forma, refletimos que, se desejamos que uma das implicações para o uso de 

software ou qualquer outro objeto de aprendizagem no ensino de Matemática seja a 

aprendizagem dos alunos, é importante que o professor, planeje e medie situações em que o 

aluno, a partir do uso da tecnologia integrado ao conteúdo, desenvolva criticamente seu 

conhecimento. Com essa ação, o professor estará colocando em prática uma abordagem mais 

voltada para o uso pedagógico (com ênfase na reflexão do conteúdo matemático) do que para o 

uso instrumental (com ênfase na tecnologia). Valente (1999), reforça a necessária busca pela 

formação na preparação destes professores de matemática para o ensino e utilização pedagógica 

com a utilização das TDIC.  

Os textos das D076, D086, D092, D104, D111, D120 endossaram a afirmação de que a 

utilização pedagógica de uma determinada tecnologia deve pressupor a existência de uma 

intencionalidade pedagógica. Nesse sentido, conforme discutidos nas D004 e D050 que, usar 

pedagogicamente as TDIC nas aulas de matemática é muito mais do que apenas fazer a inserção 

de vídeos ou softwares em suas aulas, é preciso integrar as tecnologias com os conteúdos 

abordados. Sobre a diferença entre inserir e integrar as tecnologias, Bittar (2011) esclarece:  

 
É importante explicitar a distinção que fazemos entre o professor inserir e integrar o 

computador em sua prática pedagógica. Inserir um novo instrumento na prática 

pedagógica significa fazer uso desse instrumento sem que ele provoque aprendizagem, 

usando-o em situações desconectadas do trabalho em sala de aula. Assim, a tecnologia 

é usada como um instrumento extra, um algo a mais que não está de fato em 

consonância com as ações do professor. Isso é o que acontece na maioria das vezes 

que um professor leva seus alunos ao laboratório de informática. A integração desse 
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instrumento (computador) na prática pedagógica do professor significa que ele passa 

a fazer parte do arsenal de que o professor dispõe para atingir seus objetivos. Implica 

em fazer uso do instrumento de forma que este contribua com o processo de 

aprendizagem do aluno, que lhe permita compreender, ter acesso, explorar diferentes 

aspectos do saber em cena. Assim como o material dourado e o ábaco permitem 

explorar diferentes características do sistema de numeração decimal (por isso mesmo 

devem ser usados simultaneamente no ensino deste conteúdo), a tecnologia deve ser 

usada com fins de permitir ao aluno ter acesso a propriedades ou a aspectos de um 

conceito; ou ainda a atividades Matemáticas diferentes daquelas habitualmente 

tratadas no ambiente papel e lápis. (BITTAR, 2011, p.159, grifo nosso) 

 

As D066, D067, D076, D130 e D131 abordaram a perspectiva de que o conhecimento e 

ampliação de saberes são condições para quem pretende utilizar a tecnologia para uma 

determinada finalidade.  Entretanto para isso, de acordo com Silva (2011), não basta somente 

utilizar as tecnologias de “maneira correta”, é necessário também, recriá-las e assumir a 

produção tecnológica de modo que seja fruto de uma reflexão sobre a sua ação e sobre o 

processo educativo. A partir das definições apresentadas por Oliveira (2001), a tecnologia, 

 
Em uma perspectiva técnico-científica, (...) refere-se à forma específica da relação 

entre o ser humano e a matéria, no processo de trabalho, que envolve o uso de meios 

de produção para agir sobre a matéria, com se em energia, conhecimento e informação. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 101) 

 

Neste contexto da formação continuada, o armazenamento, a organização, a pesquisa, a 

recuperação e a transmissão dos dados são atos permanentes em um processo em que há a 

interação e a intenção entre os sujeitos e o objeto. Pretto (2001), traz uma afirmação bastante 

arrojada, ao sugerir um modelo transdisciplinar no trabalho pedagógico da escola e para o 

professor. Sua argumentação é de que a instituição de ensino necessita da adoção de um modelo 

educacional transdisciplinar para agregar diversos campos do saber e mediatizar conteúdos ao 

indivíduo para que ele aprenda a exercer e vivenciar sua cidadania e não ser indiferente aos 

acontecimentos, aceitando tudo sem nenhum questionamento. A tecnologia deve estar ligada 

intrinsecamente à educação e cidadania e, para que isso ocorra, deve-se adotar a abordagem de 

ensino baseada na prática transdisciplinar, em que os estudantes recebam orientações que os 

levem a reflexão, a pensar coletivamente, considerando os resultados e consequências sociais e 

ambientais, e não somente a aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para 

operacionalização de equipamentos e máquinas. 

As novas demandas exigidas na atualidade referente ao processo do ensinar e do 

aprender, vem cobrando do professor uma formação cada vez mais transdisciplinar, pois as 

explicações dos conteúdos são adquiridas pelo professor na medida em que ele vem mediando 

suas ações pedagógicas com a inserção das tecnologias na sala de aula. Deste feiro, a pedagogia 

da transmissão é superada em situações em que os professores permitem que as potencialidades 
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que os recursos oferecem sejam concretizadas. Para tanto, o professor deve se desdobrar ao criar 

ressignificações sobre a prática em situações de aprendizagem arquitetadas de maneira nova e 

criativa. Tais ações estimulam que os alunos façam o mesmo, favorecendo a possibilidade de 

desenvolver a construção de seu próprio conhecimento, de acordo com Kenski (2011):  

 
Professores bem formados conseguem ter segurança para administrar a diversidade de 

formações entre seus alunos e, junto com eles, aproveitar o progresso e as experiências 

de uns e garantir, ao mesmo tempo, o acesso e o uso criterioso das tecnologias pelos 

outros. O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o 

isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos 

frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio do qual eles 

aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem melhores pessoas e cidadãos 

participativos. (KENSKI, 2011, P. 103) 
 

 

Nesse contexto, é necessário que o professor em sua formação contínua, possa aprender 

a criar, planejar uma aula, interagir, produzir material didático para trabalhar com a mediação 

tecnológica, pois, de acordo com Kenski (2011), a ação docente mediada pelas tecnologias é 

uma ação partilhada, ou seja, fruto de uma interação que não depende apenas dos professores, 

mas também de formas de diálogo possíveis para a elaboração das situações na sala de aula. Um 

movimento de descobertas e aprendizado é proporcionado quando alunos, professores e 

tecnologias interagem com o mesmo objetivo, conforme Pretto (2001) “esse conjunto de 

relações leva-nos a pensar nos caminhos e no caminhar (p. 109). 

 

 

1.2.3.3. INVESTIGAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

No atual contexto educacional, ganha destaque o papel que o professor deve 

desempenhar nesse novo cenário moldado pela presença das TIC, nesse sentido, é necessário 

valorizar a formação continuada. Assim, as dissertações: D019, D022, D023, D025, D028, 

D034, D044, D108, D109, D116, D122 abordaram vários olhares a respeito desta necessária 

busca pela continua formação do professor de matemática. As pesquisas apresentaram as 

práticas pedagógicas que a formação inicial e contínua favorecem aos professores, deste feito, 

para que eles possam desenvolverem suas práticas em sala de aula com o integração e 

integralização das TDIC, necessita de grandes melhorias na formação inicial e continuada, pois 

nem todas as instituições do ensino superior integralizaram em seus currículos a TDIC, já é 

tempo de refletir e agir sobre a real necessidade de rever os complexos sistemas formadores 
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pelas formação docente e estes com suas ações pedagógica. Deve-se urgentemente rever as 

estruturas que se enquadram na rotina da então capacitação docente, que vem explorando o 

desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e pedagógicas, norteadas pela 

reconstrução do conhecimento como forma de relacionar a informação à prática formativa. É 

preciso repensar os caminhos da formação inicial e continuada, integrar a buscar de novas 

práticas pedagógicas que conduzam a um processo de ensino atualizado com as necessidades 

culturais e sociais, que seja de fato eficaz, que possa reaproxime alunos, professores, formação 

e aprendizagem.  

A D131, em seu texto pretendeu realçar a necessidade da construção de um novo olhar 

sobre o profissional docente, sua formação para o século XXI, partindo de premissas que 

envolvam a formação continuada, a competência coletiva e comunicativa, os saberes plurais que 

favoreça os conhecimentos sobre as novas tecnologias adicionadas e multiplicadas no seio 

educacional. Ser professor e uma profunda tarefa complexa, pois mediatiza seres humanos, 

assim a reflexão sobre a tarefa de ser professor nesta nova sociedade se faz necessário e urgente.  

Há de se buscarem novos olhares, utilizares as várias lentes para enxergar a 

multiplicidade que se dão as práticas educativas, há que se buscar a totalidade da soma entre as 

parcelas que compõem a formação epistemológica à integralização das tecnologias, da 

coletividade,  da concretude, da afetividade, da integralidade e por fim como última parcela, o 

conjunto de ética, moral, respeito e do caráter que circunscrevem o todo dos formadores,  

personagens estes que, com papeis distintos e similares juntos compões o todo na formação 

cidadã.  

A D118 trouxe como corroboração de García Blanco (2003) que destacou algumas 

prerrogativas sobre os saberes e sobre a prática do professor de Matemática, advindas de 

pesquisas em Educação Matemática, as quais pode contribuir para a reflexão e a efetivação do 

que seria necessário em um programa de formação continuada voltado para professores 

especificamente o de matemática, onde o professor de matemática seria constituído de três 

perspectivas - “aprender a ensinar, trabalho profissional e perspectiva cognitiva” e é claro, a 

inclusão dos vários itens nas relações transversais que englobam: “conhecimento e crenças, 

conhecimento e prática, conhecimento do conteúdo pedagógico e conhecimento de matemática” 

(p. 53-54); e é claro a necessária aprendizagem do professor de matemática, veja o posição da 

autora: 
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[...] a noção de conhecimento situado ao professor de matemática e a apresentam 

indicando que seria a interação entre: o conhecimento da matemática, o conhecimento 

dos procedimentos pedagógicos e o conhecimento dos estudantes. (...). Portanto, um 

marco para contemplar e analisar o conhecimento do professor de matemática pode se 

basear na perspectiva de considerá-lo situado, sendo gerado, desenvolvido e 

amadurecido por meio da atividade e da interação social das pessoas. (GARCÍA 

BALNCO, 2003, p. 64-65) 

 

A autora acima explicita o que deve saber o professor de Matemática, endossando que 

esse conhecimento “está relacionado com os contextos e situações em que ele irá utilizar tal 

conhecimento” (p. 71). Entre os principais aspectos que devem estar inseridos no processo de 

formação de professores de Matemática, que a seu ver compõe o alicerce do conhecimento do 

professor 

 
a) conhecimento de e sobre a Matemática e suas variáveis: conhecimento de e sobre 

a matemática; conhecimento de e sobre a atividade matemática; conhecimento 

sobre o curriculum matemático;  b) o conhecimento de e sobre o processo de 

geração das noções matemáticas; c) o conhecimento sobre as interações em sala 

de aula: professor-aluno, aluno-aluno (rotinas instrucionais e contrato didático);  

d) o conhecimento sobre o processo instrutivo (formas de trabalhar em classe, o 

papel do professor): - o conhecimento sobre o planejamento do ensino; - o 

conhecimento sobre as representações e os recursos instrucionais; conhecimento 

sobre as rotinas instrucionais; - o conhecimento das características das interações 

e - o conhecimento sobre as tarefas acadêmicas. (GARCIA BLANCO, 2003, p 

72) 

 

Ponte (2003) complementa: 

 

Na formação inicial de professores, os formandos devem tomar contato com aplicações 

como o processamento de texto, sistemas de gestão de base de dados, programa de 

tratamento de imagem, folhas de cálculo, programas de estatística, programa de 

apresentação (como o Power point), correio eletrônico, bem como software educativo 

orientado para a aprendizagem de disciplinas específicas, assim como a internet, tanto 

na vertente de consulta como na vertente de produção. (PONTE et al, 2003, p.164) 

 

 

Nesta visão de Ponte (2003), em que as TDIC são de grande importância no rol de 

saberes docentes na atualidade, pois os alunos utilizam, manipulam e principalmente convivem 

dia a dia a seu jeito com as TDIC, por isso a urgência em favorecer uma formação adequada aos 

docentes é para que os professores possam que elas também sejam parte de sua rotina e que 

compõem suas práticas pedagógicas. Porém, é pertinente salientar que o uso destas tecnologias 

no processo formação e do ensino e aprendizagem, tanto pode ser direcionado na perspectiva de 

ensino tradicional, ou seja, o professor como mero transmissor de informações e os alunos meros 

receptor de tais informações, ou então essa ferramenta pode ser utilizada como um fator 

facilitador de um processo de mudanças na educação, como mostra o quadro abaixo: 

 



87 
 

 

Quadro 7 - Mudança no papel do professor pelas TDIC 

VELHOS PAPÉIS  NOVOS PAPÉIS 

Fornecer informação Criar situações de aprendizagem 

Controlar Desafiar, apoiar 

Uniformizar Diversificar 

(PONTE et al, 2003, p.166) 

 

Nesse sentido, se construir uma formação curricular na disciplina da matemática e esta 

subsidiar a formação inicial e continuada, assim, só assim, consideramos que os vários saberes 

da educação matemática podem subsidiar ações eficazes para inovação efetiva das aulas dos 

professores de Matemática e, portanto, não menos importante que é favorecer o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que podem contribuir para a melhoria da formação de 

professores que mediatizam saberes nas escolas públicas, em relação ao saber matemático 

escolar.  

Conforme discutido anteriormente, as TDIC integradas à educação possibilitaram o 

surgimento de novas formas de ensinar e aprender colocando o professor no centro desta 

discussão. Infelizmente é sabido que nem todas as escolas da rede pública optarão por serem 

incluídas nessa nova realidade, devido a causas éticas, sociais, políticas e financeira e como vilã 

a falta de políticas estaduais voltadas para este fim. Assim, poderão permanecer ainda na 

fossilização e persistindo na obsolescência física e humana como nos mostrou Ponte (2003) no 

quadro acima.  

Portanto, a reflexão acerca da renovação das práticas pedagógicas tradicionais por novas 

práticas com uso das TDIC, que atendam às demandas da escola contemporânea, deve abranger 

vários aspectos: infraestrutura física das escolas, os recursos disponíveis, a gestão escolar, as 

políticas públicas, a formação dos professores e, principalmente, o uso que os professores fazem 

das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, assim afirmou a D116. 

Diante de todo o exposto sobre a formação inicial e continuada do professor de 

matemática e a integração das novas tecnologias no contexto pedagógico, o professor precisa 

definir um novo paradigma dentro da sala de aula. Além de incentivar a pesquisa em diferentes 

fontes, é necessário que o professor busque em seu planejamento momentos reflexivos sobre o 

uso pedagógica e consciente do uso destas tecnologias. De acordo com Xavier (2005) o 

professor na era digital precisa ser: 
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Pesquisador, não mais repetidor de informação; articulador do saber, não mais 

fornecedor único do conhecimento; gestor de aprendizagens, não mais instrutor de 

regras; consultor que sugere não mais chefe autoritário que manda; motivador da 

“aprendizagem pela descoberta”, não mais avaliador de informações empacotadas a 

serem assimiladas e reproduzidas pelo aluno. (XAVIER, 2005, p.8) 

 

A busca por outras estratégias e recursos diversificados que contribuam para a efetivação 

de uma educação transformadora precisa fazer parte da rotina de formação continuada dos 

professores em geral. No caso dos saberes relacionados às tecnologias educacionais, essa 

formação continuada se mais necessária ainda se considerando as características das ferramentas 

relacionadas às TDIC. 

 

 

1.2.4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS ANÁLISES DOS TRABALHOS 

 

O acesso às pesquisas realizadas na interface da educação matemática e as TDIC foi 

importante para reforçarmos nosso objetivo investigativo de identificar de que forma se dá a 

integração das TDIC na rotina e ação docente de professores de matemática, especificamente 

da rede estadual de educação de Goiás, pois notamos que nas pesquisas analisadas no banco da 

CAPES não há essa perspectiva de se traçar o perfil do professor que utiliza (ou não) as TDIC. 

Ao percorrermos o banco da CAPES, usando os descritores que tiveram como palavras 

chaves a matemática e as tecnologias e outros similares, encontramos 131 trabalhos, em um 

intervalo de 2000 a 2016, a opção por este intervalo se deu pelo fato dos PCNEM trazerem as 

tecnologias como adicional obrigatório de inserção às áreas do saber.   

Ao detalharmos os enfoques dados às tecnologias nas dissertações, entendemos que as 

TDIC estão presentes não apenas no contexto do ensino da matemática, mas também se 

constituem como importante recorte de investigação científica feita por professores que também 

são pesquisadores. Nessa perspectiva, argumentamos que o desenvolvimento destas pesquisas 

se mostra importante, pois os resultados apontam no sentido de reflexões que podem contribuir 

com o estabelecimento de outros e novos caminhos para as abordagens que envolvem as 

tecnologias no campo da Educação Matemática. 

.  
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CAPÍTULO 02 

 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, 

instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes... os educandos vão 

se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução ao lado do educador, 

igualmente sujeito do processo. 

Paulo Freire 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo buscamos traçar os caminhos metodológicos que utilizamos nesta 

pesquisa, a natureza da pesquisa, os instrumentos para a coleta de dados e o público alvo. Por 

meio de uma parceria entre a SEDUCE e a investigadora, teve-se acesso a 123 professores de 

matemática da rede estadual de Goiânia – Go, divididos em 09 regiões metropolitanas, sendo 

um por escola. A estratégia utilizada para a coleta de dados foi a realização de uma oficina 

colaborativa, com a aplicação de questionários e anotações em diário de bordo. Como 

ferramenta auxiliar para análise, utilizarmos o Software IRAMUTEQ, um programa informático 

que viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais. E por fim traremos as categorias que 

sustentarão as discussões apresentadas. 

O percurso trilhado neste trabalho seguiu os passos de uma pesquisa qualitativa e fez uso 

de diversas estratégias de coletas investigativas, pois para se realizar uma pesquisa é preciso 

promover o confronto entre dados, as evidencias, as informações coletadas sobre determinado 

assunto (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Os dados foram coletados por diversas fontes como os 

questionários sócio demográficos e semiestruturados, diário de bordo e observação participante 

do pesquisador durante os momentos de encontro com os participantes da pesquisa.   

  No contexto da pesquisa qualitativa, o presente trabalho se configura como um 

estudo de caso que se mostrou como o caminho metodológico mais apropriado para subsidiar 

as observações, as compreensões e as descrições das análises pretendidas para essa pesquisa. 

Este tipo de pesquisa nos proporcionou uma descoberta de convergências entre os personagens 

da investigação, que traz como recorte o universo dos professores de matemática da 

Subsecretaria Metropolitana de Educação Estadual do município de Goiânia – Go. O estudo de 

caso, segundo Morgado (2016), é uma estratégia investigativa através da qual se procura 

analisar, descrever e compreender determinados casos particulares (indivíduos, grupos ou 
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situações), podendo posteriormente encetar comparações com outros casos e formular 

determinadas generalizações.  Yin (2003, p. 19) colabora com a seguinte afirmação “os estudos 

de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo "como" e "por 

que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”.  

Buscamos uma compreensão mais abrangente sobre o contexto real e atual dos 

professores de matemática em suas relações com o uso das tecnologias, caracterizado por suas 

múltiplas dimensões nas quais o professor de matemática se encaixa, ora transformando esta 

realidade e ora sendo transformado por ela. Peres e Santos (2005) destacam três pressupostos 

básicos que devem ser levados em conta ao se optar pelo uso do estudo de caso qualitativo: 1) 

o conhecimento está em constante processo de construção; 2) o caso envolve uma multiplicidade 

de dimensões; e 3) a realidade pode ser compreendida sob diversas óticas. Sabe-se que a 

educação é um processo dinâmico e complexo. Dinâmico por se tratar de conhecimento que 

revigora a partir de construção e (re) construção de saberes levando em consideração o contexto 

em que se atua e, ao mesmo tempo, complexo por se tratar de uma atividade viva, em constante 

fluidez, pois tem como seu objeto principal o ser humano e, como tal, entender o que se passa 

na mente humana não é uma tarefa fácil, pois para que seja possível esse entendimento,  esta 

compreensão tende a englobar uma multiplicidade de olhares nas mais variadas dimensões que 

se aplicam à análise por meio de um olhar desprendido das formas reduzidas e simplistas. 

A cada olhar, buscar-se-á uma realidade favorecida pelo contexto em que cada professor 

traz em suas respostas, imbricadas de características favorecidas pelo seu ambiente de trabalho, 

as interferências trazidas pelos personagens que o compõe e suas latentes maneiras de lidar e 

expressar em um mundo culturalmente e socialmente modificador e modificado pelas 

implicações sociais externas à escola. Em todas essas situações, “a clara necessidade pelos 

estudos de caso surge do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos” Yin (2003, 

p. 21).   

 A necessidade de nos aprofundarmos no contexto real dos professores de 

matemática da Subsecretaria Metropolitana de Goiânia foi o que nos levou à busca de estratégias 

como o oferecimento de oficinas colaborativas, em que a observação e anotações em diário de 

bordo foram presentes em todos os momentos pertinentes em que foram visualizadas relevâncias 

nas discussões, nas participações e, particularmente, ao final da oficina em que eles responderam 

dois questionários, um sociodemografico (APÊNDICE 02) e outro, semiestruturado 

(APÊNDICE 03). Estes tiveram objetivo de conhecer, entender e desvendar nuances do 
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complexo meio social que abarca a difícil tarefa de “ensinar” a partir das perspectivas dos 

professores de matemática.  

 Nessa concepção, Morgado (2016, pg. 58 - 59) nos respalda quando traz a 

afirmação de que “o investigador, ao procurar estudar em profundidade as especificidades de 

um caso singular, deve reunir informações tão numerosas e pormenorizadas quanto possível 

para, a partir delas, conseguir compreender a totalidade da situação”. Para finalizar, o referido 

autor apresenta um conjunto de quatro característica principais que se deve levar em conta 

quando se delineia um percurso investigativo tipo estudo de caso: 

 

É um estudo holístico: tem em conta a globalidade do contexto; procura compreender 

o objeto do estudo em si mesmo e não tanto em que se diferencia de outros; É um 

estudo empírico: trata-se de um trabalho de campo que se nutre de uma significativa 

recolha de informações, por diversos meios, do qual se destaca a observação. Além 

disso, procura evitar-se qualquer tipo de intervencionismo, esforçando-se por ser o 

mais naturalista possível; É trabalho interpretativo: já que se apoia preferencialmente 

na intuição. O investigador mantém-se atento a qualquer acontecimento que se 

configure relevante para a compreensão do problema em estudo. Perfilha a ideia de 

que a investigação deve sustentar-se na base de uma interação entre o investigador e o 

sujeito; É um estudo empático: considera a intencionalidade dos atores, procurando ter 

em conta os seus esquemas de referências e os seus valores; embora delineado 

previamente, o processo de investigação reestrutura-se em função de novas realidades 

que possam surgir. (MORGADO, 2016, p. 60 grifo nosso) 

 

 Configurada a pesquisa como do tipo estudo de caso, a seguir será apresentado o 

movimento que possibilitou a coleta de dados junto ao público alvo da pesquisa: os professores 

de matemática da região metropolitana de educação do município de Goiânia.  

 

 

2.1 O PÚBLICO ALVO DA PESQUISA – PERSONAGENS PRINCIPAIS 

 

 O presente trabalho teve como foco investigativo os professores de matemática da 

Subsecretaria Metropolitana de Educação da rede estadual do município de Goiânia- Goiás, 

sendo os participantes da pesquisa os professores de Matemática (efetivos e em contratos 

temporários) das nove regiões que compõem a região Metropolitana de Goiânia – Go, que conta 

hoje com cento e cinco (105) escolas estaduais, doze (12) escolas conveniadas e seis escolas (6) 

especiais. Cada escola, dependendo do seu porte4, tem em média uma quantidade “X” de 

professores de Matemática, essa quantidade varia entre dois a seis professores compreendidos 

entre os turnos matutino, vespertino e noturno. A exemplificação do porte escolar é justificada 

                                                           
4 PORTE I até 200 alunos, PORTE II de 201 a 400 alunos, PORTE III de 401 a 650 alunos, PORTE IV de 651 
a 1000 alunos. 
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pelo fato de que as escolas de porte IV poderiam enviar mais de um professor para participar da 

oficina. A caracterização das regiões citadas é apresentada no Quadro 08 a seguir.   

 

Quadro 8. Caracterização das regiões que compõem a Subsecretaria Metropolitana da Educação, 

conforme divisão da SEDUCE 

Nº 
REGIÕES METROPOLITANAS DE 

EDUCAÇÃO 

Nºs DE 

ESCOLAS 

PORTES DAS 

ESCOLAS  

01 CENTRAL 23 I, II, III e IV 

02 LESTE 18 III, IV e V 

03 MENDANHA 14 III, IV e V 

04 VALE DO MEIA PONTE 09 II, III e IV  

05 SUL 15 II, III e IV  

06 SUDOESTE 09 II, III e IV 

07 OESTE 15 II, III e IV  

08 NORTE 06 II, III e IV 

09 NOROESTE 14 II, III e IV  

10 TOTAL DE ESCOLAS 123 _________ 

Fonte: Adaptado de dados fornecidos pela SEDUCE 

 

2.2 AS OFICINAS 

 

 Buscando a possibilidade de alcançar mais professores para a coleta de informações, foi 

elaborada uma oficina com a temática “MATEMA_TIC: OFICINA COM TÓPICOS DE 

MATEMÁTICA COM O USO DAS TECNOLOGIAS. Essa oficina foi voltada para a inserção 

das tecnologias educacionais nos planejamentos do dia a dia dos professores de matemática, 

visando apresentar softwares e plataformas de ensino que pudessem auxiliá-los no incremento 

aos projetos de aprendizagem e também oferecer subsídios para estreitar as fronteiras - reais e 

virtuais - entre as escolas de Goiânia Goiás através dos recursos oferecidos pelas TIC e da 
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internet. Salienta-se que a proposta da oficina se configurou como espaço para estabelecer um 

maior contato com os professores sem pretensões formativas. 

 O local definido pela SEDUCE para a realização das oficinas, devido à logística, foi o 

NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional) de Goiânia, que é uma das unidades de capacitação 

para o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação, da Secretaria de Estado 

da Educação. O local nos pareceu mais adequado devido à sua estrutura física e localização, 

fácil acesso a todos os professores considerando-se que o local conta com auditório, laboratório 

de informática com acesso à internet e kit multimídia em funcionamento. Inicialmente 

ponderou-se que as oficinas fossem realizadas em uma escola de sua respectiva região, 

entretanto em visitas a algumas escolas indicadas verificou-se de imediato que estas não tinham 

estruturas físicas para tal objetivo, os laboratórios estavam em desuso, ou quebrados. Com isso, 

em reunião com a equipe de apoio da SEDUCE, foi indicado o NTE e em visita ao local, 

constatamos que ali era o local mais apropriado. Levando em conta o grande número de 

professores da região metropolitana, a oficina foi realizada seis vezes para atender aos 

interessados. Os professores foram chamados para participarem das oficinas pela SEDUCE 

conforme Ofício Circular nº 089/2016 – SEGO (ANEXO IV). A sistematização das oficinas, 

que tiveram a duração de quatro horas cada uma, está apresentada no Quadro 9 a seguir.    

 

Quadro 9. Sistematização das oficinas propostas 

MATEMA_TIC: OFICINA COM TÓPICOS DE MATEMÁTICA COM O USO DAS 

TECNOLOGIAS 

DIA DA 

REALIZAÇÃO DAS 

OFICINAS 

QUANTIDADE DE 

PROFESSORES 

CONVOCADOS 

QUANTIDADE DE 

PROFESSORES 

PARTICIAPMTES 

10 de maio de 2016 
30 escolas/Professores 

convocados 
17 professores participantes 

11 de maio de 2016 
31 escolas/Professores 

convocados 
13 professores participantes 

12 de maio de 2016 
32 escolas/ Professores 

convocados 
06 professores participantes 

13 de maio de 2016 
30 escolas/Professores 

convocados 
28 professores participantes 

16 de maio de 2016 

Turma extra 

 Escolas/Professores 

convocados de todas as 

regiões. 

27 professores participantes 

16 de maio de 2016 

Turma extra 

 Escolas/Professores 

convocados de todas as 

regiões. 

29 professores participantes 

Fonte: A Pesquisadora 
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Ressalta-se que para a autorização da realização das oficinas, foi necessário a submissão 

de um projeto à SEDUCE. O projeto pode ser lido no APÊNDICE 01. Ao final de cada oficina 

oferecida foram aplicados os questionários que serviram de base à análise e discussão desta 

pesquisa. Para a análise dos dados, foi utilizado o software IRAMUTEQ que será descrito a 

seguir. 

 

2.3 IRAMUTEQ  

  

Para a análise das informações, usamos o SOFTWARE IRAMUTEQ. Este programa 

informático viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, 

como a lexicografia básica (cálculo de frequência de palavras), até análises multivariadas 

(classificação hierárquica descendente, análises de similitude). A ferramenta possibilita 

organizar a distribuição do vocabulário de forma facilmente compreensível e visualmente clara 

(análise de similitude e nuvem de palavras). 

Por razões de direitos de propriedade intelectual o vocabulário do método de Reinert foi 

readaptado, relativamente ao software Alceste, vejam as readaptações no quadro abaixo. 

 

Quadro 10 - Readaptação do vocabulário do método de Reinert 

Alceste Método de Reinert 

UCI: Unidade de contexto Inicial  Texto 

UCE: Unidade de Contexto Elementar ST: Segmento de Texto 

UC: Unidade de Contexto 
RST: Reagrupamento de Segmentos de 

Textos 

 

 Nas análises lexicais clássicas, o programa identifica e reformata as unidades de texto, 

transformando Unidades de Contexto Iniciais (UCI) em Unidades de Contexto 

Elementares (UCE); identifica a quantidade de palavras, frequência média e número 

de hápax (palavras com frequência um); pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com base 

em suas raízes (lematização); cria dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e 

suplementares. 

 Estão descritas a seguir algumas das principais operações realizadas nas quatro etapas 

do procedimento Alceste. Inicialmente, a definição de alguns termos (REINERT, 1998): UCI: 

Unidade de Contexto Inicial - Unidade a partir da qual o programa efetuará a fragmentação 
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inicial. Pode ser um capítulo de livro, uma matéria jornalística, uma resposta de entrevista. UCE: 

Unidade de Contexto Elementar - Definida segundo critérios de tamanho do texto (número de 

palavras analisadas) e pontuação. “É a partir do pertencimento das palavras de um texto a uma 

UCE, que o programa Alceste vai estabelecer as matrizes a partir das quais será efetuado o 

trabalho de classificação” (REINERT, 1998, p. 17). UC: Unidade de Contexto - Agrupamento 

de UCE sucessivas dentro de uma mesma UCI, até que o número de palavras diferentes 

analisadas (contidas nessa unidade de contexto) seja superior ao limiar fixado na análise. (...) 

esse limiar é fixado proporcionalmente ao número de palavras analisadas.  

 Na análise de especificidades, é possível associar diretamente os textos do banco de 

dados com variáveis descritoras dos seus produtores. Também é possível analisar a produção 

textual em função das variáveis de caracterização. Trata-se de uma análise de contrastes, na qual 

o corpus é dividido em função de uma variável escolhida pelo pesquisador. Por exemplo, é 

possível comparar a produção textual de homens e mulheres em relação a determinado tema. 

 Para usufruir dos benefícios deste software são necessários alguns procedimentos tais 

como a instalação do Software IRAMUTEQ que é totalmente gratuito em um computador. Para 

isso, basta fazer o download do software R em www.r-project.org e instalá-lo e, em seguida, fazer 

o download do software IRAMUTEQ em www.iramuteq.org e instalá-lo também. É importante 

saber que, antes de instalar o IRAMUTEQ é necessário instalar o R, dado que o IRAMUTEQ 

usa o Software R para o processamento das análises dos dados da pesquisa. A utilização do 

software IRAMUTEQ propicia a criação de árvores de similitude que possibilitam identificar 

as co_ocorrências entre as palavras. O resultado traz indicações da conexidade entre as palavras 

(MOURA et al, 2015). O programa também propõe um conjunto de estatísticas e utilitários para 

ajuda e descrição à análise de “corpus” de texto e de matrizes de dados do tipo 

indivíduos/caracteres, ou seja, com registro de dados tipo tabelas de contingência. 

 O Princípio de funcionamento do software IRAMUTEQ é que ele estabelece uma 

interface com o software R e prepara a análise multidimensional dos textos e questionários. A 

sua operacionalidade consiste na preparação dos dados e em escrever os scripts que são depois 

lidos e analisados pelo software R. Os dados mostrados são o resultado da ligação destas duas 

aplicações. Imediatamente após a abertura de um “corpus” de dados, o IRAMUTEQ cria um 

dossiê na mesma pasta que o ficheiro foi aberto (**** *quest_01). É nesse espaço que se 

encontram os resultados da análise dos dados realizado por este software, ou seja, na pasta que 

você salvou os dados tratados.  

 Para o presente trabalho, na explicitação dos dados acontecerá pelas configurações 

geradas pelo software que traz no formato nuvem de termos, de tabelas ou árvores de similitude, 
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conforme a estrutura que melhor apresentar os dados, composto pelo corpus que trouxe as 

relações entre o uso das tecnologias e suas implicações no ensino de matemática. As categorias 

de análise são apresentadas a seguir.  

 

 

2.4 O PROCESSO ANALÍTICO 

  

Na primeira parte, serão apresentados os resultados referentes ao perfil dos professores, 

pois o perfil trará um conjunto de informações pessoais e profissionais de suma importância 

para a compreensão de diversos aspectos relacionados à formação e atuação destes professores. 

Dessa forma, a análise do perfil é descritiva buscando apresentar todas as informações coletadas.  

Em relação ao segundo questionário, que buscou aprofundar o conhecimento sobre as inter-

relações entre as atividades dos professores e as questões postas pelo uso das tecnologias, foram 

criadas categorias conforme as análises das árvores de similitude geradas pelo software. No 

texto hora apresentado, são discutidas categorias referentes às questões um e três do questionário 

2.  

 Ao analisarmos os dados coletados da pesquisa, oriundo do segundo questionário, foi 

possível fazer uma análise das respostas dos professores estabelecendo um processo de 

categorização que propiciou a discussão e compreensão dos dados. Flick (2009, p. 84) endossa 

com a seguinte afirmação: “os fatos apenas tornam-se relevantes por meio de sua seleção e 

interpretação”, desta forma que as categorias e as subcategorias foram de suma relevância para 

a construção do texto desta pesquisa que trouxe a discussão à tona a respeito das implicações 

do uso das tecnologias na educação do ensino de matemática. 

 Já na terceira pergunta do segundo questionário há a seguinte proposição: explique a 

escolha de cada palavra. A partir do estudo realizado com o rol destas palavras e expressões 

em suas respectivas posições, foi possível enxergar por meio das análises fornecidas pelo 

IRAMUTEQ, que as informações trazidas pelos respondentes serão relevantes neste processo 

de análise, referente a inserção das tecnologias na educação pública. Dessa forma, buscamos, 

por meio da segunda categoria, compreender de forma sintetizada essa inserção. 

 A interpretação das informações é a essência da pesquisa qualitativa Flick (2009). Nesse 

âmbito, a criação de categorias de análise traduz o olhar do pesquisador sobre o universo da 

pesquisa e integra os referenciais teóricos que sustentam a análise aos dados coletados. Deste 

feito, houve a consonância da criação das categorias, pois são elas que sustentam a discussão, 

juntamente com os devidos teorias da área. Criadas a posteriori, foi nas categorias que se 
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agruparam os mais variados olhares expostos nas respostas dadas, com a intencionalidade 

fidedigna de trazer as concepções destes professores respondentes com a maior precisão é que 

se explicita a seguir as categorias estabelecidas no processo analítico. 

 

Quadro 11. Categoria 01 referente à primeira pergunta do questionário 02 

Categori

a 01 

ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA   

 

Subcate

gorias 

1.1 Internet como 

instrumento de 

formação 

 

1.2 Jogos como 

instrumentos de ludicidade 

e aprendizagem 

 

1.3 Professor como 

interlocutor do letramento 

digital 

Fonte: Categorização proposta pela pesquisadora 

 

Quadro 12. Categoria 02 referente à terceira pergunta do questionário 2 

Categoria 02 SABER TECNOLOGICO E SEUS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 

 

Subcategori

as 

2.1 Desafios na 

educação 

contemporânea   

2.2 Dificuldade na aquisição da 

Formação Continuada 

2.3 Obsolescência 

escolas 

Fonte: Categorização proposta pela pesquisadora 

 

 Importante ressaltarmos que no decorrer da apresentação das discussões das duas 

categorias, foram inseridas algumas respostas dos professores às questões dissertativas que 

compõem o questionário dois (02). Para apresentação das falas, os professores foram nomeados 

como P1, P2, P3, etc.…, conforme numeração dada ao recebermos os questionários no momento 

da oficina. Para identificarmos as questões cinco (05) e seis (06) nas seguintes discussões serão 

utilizados apenas as respectivas numerações para a (05): Complete a sentença: Para mim, usar 

as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação básica significa? E para a (06): 

Complete a sentença: Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: Ambas com o direito de 

justificativa.   
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CAPITULO 3 

 

PERFIL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO. 

 

Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de 

reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de 

repetir.  

Mario Sergio Cortella 
 
 

Neste capitulo trazemos as discussões a respeito das informações levantadas do 

questionário aplicado. Primeiramente apresentamos as discussões e análise do questionário 

sociodemográfico que consta de três etapas: o perfil dos professores respondentes; a profissão 

docente e as novas tecnologias. O propósito deste primeiro questionário foi buscar nas 

perguntas, respostas que nos proporcionassem informações pormenorizadas, para 

compreendermos a totalidade exigida nesta questão investigativa. Contamos com o software 

IRAMUTEQ no auxílio das análises textuais destes dados. 

 As informações da realidade vivenciada no dia a dia de cada professor foram de 

enorme relevância para a compreensão do todo que compõe o círculo do fazer educação em 

matemática.  Matemática é, efetivamente, uma disciplina dinâmica e viva e reage, como 

qualquer manifestação cultural, a fatos socioculturais e, por conseguinte econômica, a 

matemática é ação contínua, D´Ambrósio (2016).  Um princípio básico é que toda ação 

inteligente se realiza mediante estratégias que são definidas a partir de informações da realidade. 

Mediante do conhecimento destas realidades, acreditamos que possamos compreender e 

entender com mais propriedade do fazer-ensinar-mediar e do fazer-aprender-apreender 

matemática nas escolas públicas estaduais de Goiânia-Goiás.  

Kuenzer e Caldas (2013) contribuem dizendo 

 

Trata-se de compreender e apreender o trabalho docente como processo humano concreto, 

determinado pelas formas históricas de produção da existência, o que implica compreendê-lo 

inscrito na totalidade do trabalho, tal como se objetiva no modo de produção capitalista. 

(KUENZER e CALDAS 2013, p.19-20) 

 

 

Apresentamos a seguir o perfil dos professores de matemática vinculados à SEDUCE – 

GO a partir dos questionários aplicados nas oficinas. A apresentação do perfil encontra-se 

dividida em 3 partes: perfil pessoal, A primeira característica identificada é que a maioria dos 



101 
 

 

professores de matemática vinculados à SEDUCE é composta por mulheres. Em relação às 

demais características do perfil traçado, estas são apresentadas separadamente. 

 

 

3.1 PERFIL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA SUME - SEDUCE 

 

3.1.1 IDADE 

 

Por meio da análise das informações foi possível verificar que nas escolas estaduais de 

Goiânia, temos uma faixa etária de 34 a 61 anos de idade que aparecem com maior intensidade, 

estes são em sua maioria professores efetivos (veremos sobre esta afirmação um pouco mais na 

frente). Percebe-se que tem jovens, entretanto estes estão trabalhando em regime de contrato 

temporário, em virtude de o Estado não oferecer concursos públicos há mais de dez anos, estes 

trabalham sem garantia, sem direitos, mas estão em grande quantidade. A figura mostra a 

frequência que há, de quantos professores e suas respectivas idades aparecem na pesquisa.  

 

 

Figura 1- Idades dos professores da – SUME 

 

Nas escolas estaduais temos professores praticamente de todas as idades, como pode ser, 

respeitando a idade mínima de dezoito ano para a função de professor regente em sala de aula. 

Percebe-se que há jovens na docência da disciplina de matemática, entretanto, estes estão 

trabalhando em regime de contrato temporário em virtude de o estado não realizar concursos 
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públicos nos últimos anos, e pela idade dos mesmos e o tempo em que não há concursos, não 

teria a possibilidade de termos professores efetivos com esta idade ex: 21, 22, 23 e 24 anos de 

idade. 

 

3.1.2 SITUAÇÃO FUNCIONAL 

 

 
 

 

 

Figura 3 - Situação Funcional  

 

Os dados acima nos trazem a informação sobre a situação funcional dos professores de 

Matemática nas escolas estaduais de Goiânia – Goiás. Estes dados trazem a informação de que 

63, 86% de professores de matemática são efetivos na rede, mesmo com a falta de concurso 

público na educação há mais de 10 anos. Entretanto, a quantidade de professores em contratos 

temporários 5tem uma quantidade expressiva. Em relação aos professores em contrato 

temporário, alguns são licenciados em matemática, física e ciências biológicas. 

                                                           

5LEI Nº 13.909, de 25 de dezembro 2001. Capítulo II do quadro transitório do magistério Art. 12. O 

Quadro Transitório do Magistério (QTM) é formado pelos cargos cujos titulares não possuem habilitação 

regular para o exercício de funções de magistério. 

 

Figura 2. Situação Funcional 
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Este professor em contrato temporário vem se tornando uma espécie de professor que vem e vai 

sem deixar história por onde passa, uma vez que sua função de professor tem tempo de validade, este não 

pode buscar uma maior aproximação com a comunidade escolar porque logo será descartado e outro e 

mais outro assumirá seu posto de professor. Este profissional não busca uma regularidade em adquirir uma 

memória afetiva com a sua comunidade escolar ou, com o seu principal personagem, o aluno. Entretanto, 

se fizermos uma análise mais reflexiva e crítica sobre o modo como este professor-pró-labore vem sendo 

submetido a uma vergonhosa situação “profissional”, este não tem o mínimo de autonomia em suas ações, 

sendo um ser inexpressivo muitas vezes na sala de aula e principalmente nos momentos pedagógicos, em 

que suas opiniões e sugestões não são mais ouvidas. Ele sabe muito bem que ele ali só presta um serviço, 

sem direitos trabalhista, sem direitos políticos e sociais, assim sendo sua autonomia é nula.  A evidência se 

configura na fala de Contreras (2012): 

 
Talvez a melhor forma seja começando por discutir o problema das qualidades profissionais do 

ensino a partir de sua negação, isto é, a partir do que, como ocupação trabalhista, se supõe ausente 

ou perdido. [...] A tese básica da proletarização de professores é que o trabalho docente sofreu uma 

subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de 

controle e sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia. (CONTRERAS 2012, 

p. 36 – 37) 

 

Infelizmente as escolas estaduais estão sendo invadidas pelos processos de produção capitalista 

cada vez mais acentuados, como as condições de trabalho, que já fora motivo de orgulho e STATUS. A 

perda da autonomia também é um fator que vem cotidianamente trazendo mais desalento ao docente 

considerando-se a obrigatoriedade de seguir um currículo em desacordo com as perspectivas sociais. O 

caso do professor em regime pró-labore vem sendo apenas mais um dos vários itens que comprovam o 

descaso com a educação e com o professor. Hoje o trabalho do professor vem sendo resumido em tarefas 

isoladas planejadas de cima para baixo, com programas pré-estabelecidos a priori ao planejamento, 

planejar de acordo com o contexto social não é mais tarefa do professor modulado na turma e na disciplina, 

designando o professor apenas como um repassador de conteúdo, um copiador que orienta os seus alunos 

a copiar também. Esta ação verticalizada vem deserdando o professor de suas ações reflexivas e críticas, 

característica marcante da docência. Mais uma vez buscamos em Contreras (2012) uma possível 

compreensão: 

 
 Mas tudo isso acorre sob esquemas e estruturas de racionalização que não podem ser 

abandonadas, com sistemas de controle de resultados perfeitamente delimitados e definidos, com 

formas de dar alento ao trabalho de colaboração nos centros que incorporam o professor e sua 

lealdade a propósitos e estruturas burocraticamente determinadas em um outro lugar. 

(CONTRERAS, 2012, p. 75) 

 

Os professores de matemática, e também de outras áreas, são “orientados” a seguir um padrão 

comum a todas as outras escolas estaduais, com currículo mínimo também comum independendo do local 
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na qual sua escola está inserida, independente do público e do turno que acontecem as aulas. A estes 

professores é destinada uma gratificação semestral que é reconhecida com o termo de “Reconhecer”.  Cabe 

esclarecer que está gratificação vem transformando muitos profissionais que anteriormente se rebelavam 

se manifestando contra essa desprofissionalização docente. Cabe aqui um adendo: professor pró-labore 

não é reconhecido como tal, este não recebe o prêmio semestral “Reconhecer”. 

 

3.1.3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL – INICIAL 

 

A maioria dos professores de matemática da SUME são graduados em licenciatura em 

matemática, mais especificamente os efetivos, entretanto por falta deste profissional e por falta 

de concursos públicos, pode-se verificar na Figura 4 que ainda há professores graduados em 

outras áreas do saber ministrando aulas de matemática, principalmente no Ensino Fundamental 

primeira e segunda fase6. Assim podemos perceber que na base do ensino matemática alguns 

profissionais não têm formação acadêmica inicial na área que atua. 

 

 

Figura 4 - Formação inicial 

 

O professor efetivo, obrigatoriamente deve ser licenciado na sua respectiva área de trabalho, 

entretanto, em decorrência do déficit no quadro do magistério, por falta de concurso público, os professores 

pró-labores não possuem habilitação regular para o exercício de funções de magistério, podem 

ministrar aulas sem a devida formação inicial na área que atua.  

                                                           
6 Ensino Fundamental primeira fase, corresponde ao nível de 1º ao 5º ano. Já o Ensino Fundamental 
segunda fase corresponde ao nível de 6º ao 9º ano. 
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Nas escolas Estaduais em Goiânia – Goiás temos um quantitativo de 63,86% de professores 

efetivos como pode ser verificado na Figura 4 acima. Todos os professores efetivos têm como formação 

inicial licenciatura em matemática, já na formação continuada essa realidade é outra. Veja a seguir. 

Uma observação importante deve ser feita e lembrada, acima foi afirmado que no público alvo da 

pesquisa tivemos um professor por escola representando a mesma, assim pode se argumentar que entre os 

demais professores das escolas poderiam ser tanto efetivos, quanto pró-labores. Deste feito as análises e 

reflexões são feitas de acordo com os respondentes deste trabalho. 

 

3.1.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 

 

Quadro 13 - Áreas de formação continuada dos professores de Matemática 

ÁREAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA Quantidades de Professores 

Especialização 31 

Não tem formação continuada 24 

Especialização em psicopedagógica 15 

Especialização em Educação Ambiental 11 

Especialização em Gestão 9 

Especialização em Educação Matemática 9 

Mestrado em Matemática Profissional 9 

Especialização em Matemática 7 

Especialização em Métodos e Técnicas 4 

Não responderam 2 

Total  121 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

No Quadro 13 é possível verificar a variedade de cursos em formação continuada 

realizados pelos os professores, percebe-se que não é uma prioridade a realização de uma 

formação continuada na mesma área de formação. Quando os professores respondentes foram 

instigados sobre esta formação continuada contrária à sua formação inicial, a maioria afirmou 

que fizeram os cursos que lhes davam o direito a um certificado para dar entrada à progressão 

horizontal7 na SEDUCE   para aumentar os seus vencimentos mensais. 

                                                           
7  Progressão horizontal de acordo com a LEI N° 13909 Capítulo I § 4º. Cada nível do cargo de professor 

desdobrar-se-á em sete referências, identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F e G. § 5º. Referência é a 
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As especializações com carga horária maior ou igual a 360 horas lhes davam o direito a 

progressão vertical.  

Para ampliar a análise e reflexão deste item que nos traz as nuances da formação 

continuada pelos professores de matemática, o Quadro 13 traz com precisão as diversas áreas 

de formação continuada e a quantidade de professores em cada uma das especificidades. No 

Quadro 13 é possível notar que 25,6%, ou seja, mais de um quarto dos professores afirmaram 

ter apenas especialização, não quiseram especificar qual a área de formação, mesmo tendo um 

campo no questionário que dava o direito de o professor citar a devida área. Nota-se também 

que 12,4% dos professores de matemática são especializados em Psicopedagogia, outros 9% são 

especialistas em Educação Ambiental, 7,43% em Gestão Escolar, 3,3% em especialização em 

Tópicos e Métodos e 1,65% não responderam ao questionamento. 

Com estes dados é possível verificar que a maioria dos professores são especialistas em 

outras áreas, distintas à sua formação inicial que é na licenciatura em Matemática. Entretanto, 

há uma quantidade significativa de professores que não tem especialização, ficando apenas com 

graduação. Não poderíamos deixar de citar que a maioria destes professores possui 

especialização independente da área do saber Quadro 13 o que justifica a procura de formação 

pelos professores de Matemática em se especializarem em qualquer área do saber, desde que 

esta especialização tivesse uma carga horária maior ou igual a 360, quantidade mínima de horas 

que a SEDUCE exige para dar entrada à progressão vertical8. No Quadro 13 podemos observar 

que apenas 7,43% tem sua formação continuada em Educação Matemática, outros 7,43% são 

mestrandos em matemática (mestrado profissional – PROFMAT), e 5,9% são especialistas em 

Matemática. Outro fator que deve ser analisado nos dados acima é o caso de 19,8% de 

professores sem especialização, isto se dá pelo fato de que há uma quantidade significativa de 

professores em regime de contrato temporário – pró-labore e, como este professor não usufrui 

destes direitos assegurado pelo Estatuto Planos, Cargos e Vencimentos do Pessoal do 

Magistério, ele não tem motivação para realizar uma formação continuada já que não recebe 

titularidade horizontal ou vertical. 

Não se percebe uma busca significativa pela formação continuidade na profissão docente, pois 

além da especialização, pouquíssimos professores dão continuidade em sua formação docente, inclusive 

                                                           
posição do professor no Plano dentro de um nível, de acordo com critérios estabelecidos para a progressão 

horizontal, previstos no art. 76. 

 
8LEI Nº 13.909, de 25 de dezembro de 2001. Capítulo I - Do quadro permanente do Magistério - IV – 

professor, nível IV, graduação com Licenciatura Plena, mais especialização lato sensu (com no mínimo 

360 horas), na área educacional. 



107 
 

 

temos um quantitativo significativo de professores de matemática buscando uma outra área de formação, 

alegando que a profissão docente está falida. Sousa (2007) traz uma afirmação que corrobora com essa 

observação da realidade: 

 
A combinação de salários baixos, múltiplas jornadas e inadequadas condições de trabalho levam 

a um quadro preocupante. O trabalhador em educação não tem tempo para estudar, sequer para 

atualizar-se. Sua saúde fica comprometida. Há doenças bem típicas da profissão, ainda que não 

exclusivas: síndrome de burnout e estresse, problemas na coluna, calos nas cordas vocais, alergias, 

problemas cardíacos. (SOUSA, 2007, p. 182) 

 

 

3.1.5 TEMPO QUE EXERCE O MAGISTÉRIO  

 

 

Figura 5 - Tempo de serviço 

 

Na rede estadual de educação o tempo de trabalho dos professores varia bastante, mas 

percebemos que a maioria são constituídos de professores aprovados no concurso de 1999. Neste 

ano, foram aprovados e convocados uma quantidade significativa dos atuais professores efetivos 

presentes na rede estadual de educação. Já os professores que têm de dez anos a menos no 

exercício do magistério, são professores em contrato – pró-labore. Que se justifica pela falta de 

concursos públicos, na atualidade só há processo seletivo simplificado, podendo ficar até dois 

anos sem ser demitido. No caso da Matemática, como é difícil encontrar professores na área, a 

SEDUCE abre exceções para permanecia por mais tempo.  
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3.1.6 DISCIPLINAS LECIONADAS 

 

 

Figura 6 - Disciplina Ministrada 

 

Na SEDUCE, os professores de matemática de fato estão lecionando a disciplina para a 

qual eles são licenciados, em pequena quantidade ainda trabalham com a disciplina Física e 

ciências. O motivo desta realidade é o fato de a carga horária de Matemática ser grande, em 

média de 5 a 6 aulas por turma, adicionada à matemática aplicada, assim sendo, apenas a 

disciplina em questão é suficiente para modular um professor com uma carga máxima, no caso 

uma carga horária de 42 aulas/semanais com apenas Matemática. 

Na educação estadual de Goiás a carga horária funciona da seguinte forma: i)14 aulas 

em sala, recebe por 20; ii) 21 aulas em sala, recebe por 30; iii) 28 aulas em sala, recebe por 40; 

iv) 42 aulas em sala, recebe, por 60 horas/aulas (quantidade máxima que um professor pode 

receber pelo estado).  A diferença entre as 6h/aulas; 9h/aulas; 12h/aulas e 18h/aulas refere-se às 

horas complementares, horas atividades destinadas ao planejamento, correção de atividades, 

estudo e outros, ou seja, são horas de trabalho fora da sala de aula, “sem a presença de alunos”, 

entretanto, em prol destes. Devo ressaltar que esta carga horária que excede de 40h/aulas são 

em caráter de substituição, os professores não têm o direito de exigir tal carga horária e tão 

pouco as recebes em caso de licenças e aposentadoria. 

A carga horária é definida e modulada da seguinte maneira: 105 horas/aulas que é 

equivalente a 14 aulas; 210 horas/aulas que é equivalente a 28 aulas e por fim 210 + 105 

horas/aulas que é equivalente a 42 aulas semanais.  
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3.1.7 CARGA HORÁRIA SEMANAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE – SEDUCE 

 

O professor da rede pública em sua maioria trabalha com carga exclusiva, ou seja, 

trabalha sessenta horas semanais. Cabe ressaltar aqui é que este professor trabalha esta extensa 

carga horária por causa do baixo salário, resumindo, ou ele trabalha por sessenta horas, ou teriam 

que procurar outro tipo de trabalho que possa completar sua renda mensal que possa propiciar 

uma vida no mínimo digna para este “profissional”. 

 

 

Figura 7 - Carga horária semanal 

 

Estas informações confirmam que a maioria dos professores da SUME, trabalham por 

sessenta horas, a carga horária máxima na rede. Sabe-se que a carga horária máxima no estado 

são de 40 horas semanais, equivalente a 28 aulas/semanais. As 20 horas excedentes são 

caracterizadas como substituição, ou seja, substituindo a falta de um provável profissional e para 

fins de aposentadoria e licenças elas não são computadas, pois o professor aposentará por apenas 

40 horas.  
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3.1.8. OUTROS CONTRATOS DE TRABALHO ALÉM DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – SEDUCE / EM CASO AFIRMATIVO, 

OS CONTRATOS SÃO DE ORIGEM 

 

 
Figura 8 - Outro contrato empregatício 

 

Nota-se que a maioria dos professores da SUME – SEDUCE faz sessenta horas e por 

este motivo trabalha apenas na rede estadual de educação um percentual de 84,82 %. Apenas 

dezessete professores trabalham em outras instituições tais como: 13 professores trabalham nas 

escolas estaduais e municipais e 04 na rede estadual e escolas privadas. De 112 professores que 

responderam a esta pergunta tivemos 95 que são exclusivos da educação estadual como 

professor de matemática. 

 

3.1.9 MÉDIA DE ALUNOS POR SALA DE AULA NA SEDUCE 

 

 
Figura 9 - Alunos por sala 

 

Na Figura 9, trazemos a informação de cada professor respondente sobre a quantidade 

de alunos frequentes por sala de aula na escola em que ele trabalha. Esta variação acontece em 



111 
 

 

virtude da localização-região metropolitana na qual a escola está situada. Hoje escolas 

centralizadas matriculam bem menos alunos que as escolas em regiões periféricas. Falaremos 

mais adiante a este respeito (efeitos sociais e econômicos entre escolas centralizadas e 

periférica). 

 

 

3.2 A PROFISSÃO DOCENTE 

 

 

3.2.1 MOTIVOS PARA A ESCOLHA DA PROFISSÃO 

 

 

 
Figura 10 - Motivos para a escolha da profissão 

 

 

 A Figura 10 nos mostra que 92,17% dos professores entrevistados afirmam que 

escolheram a profissão de professor de matemática por afinidade com a profissão, 4,35% 

escolheram a profissão de professor de matemática por gostar de matemática. Apenas 1,74% 

afirmam que ministram aulas por falta de outras opções e também 1,74% por prestigio social. 

 

 

3.2.2 SENTIMENTO DE VALORIZAÇÃO COM A PROFISSÃO 

 

 

 
Figura 11 - Valorização profissional 

 

Aqui, encontramos uma contradição, pois a Figura 10 nos informa que 92,17% de 

professores desempenham seu oficio como professor por conta da afinidade com a profissão, 
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mas temos 54,54% de professores que se sentem desvalorizados na profissão de professores. E 

apenas 45,46% se sentem realmente valorizados.  

Este é um assunto que merece uma maior atenção, pois há tempos que o professor sente 

desmotivação em exercer a sua atividade docente, em consequência de vários fatores, Stobäus, 

Mosquera e Santos (2007, p. 262), afirmam que “os problemas que afligem a profissão docente 

não são algo novo, nem original, acham-se ligados à própria origem, ao desenvolvimento 

histórico e à valorização social dessa profissão”. E um fator preocupante é o acirramento do 

discurso e a permanência ou agravamento da problemática referente à educação, pois a docência 

é desgastada ante as inúmeras insatisfações justificadas pelos professores, os desinteresses e os 

descontentamentos de seus alunos, a improdutividade do conhecimento ou a denominada má 

qualidade do ensino que se tem presenciado nas avaliações institucionais têm sido fatores que 

tem aumentado em muito o mal-estar à docência, e mais, a desconfiança nas políticas públicas 

vem de forma progressiva afetando o dia a dia de docentes e discentes . 

Os autores citados ponderam ainda que “Na realidade, as condições econômicas e 

políticas não têm sido suficientemente favoráveis aos professores: os docentes parecem estar 

condenados a realizar mal o seu trabalho, já que os encargos têm crescido assustadoramente”, 

(p. 263) e reflexões fazem parte do rol dos constantes desabafos realizados pelos respondentes:  

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

É transformar o aluno desinteressados, é ser capaz de ser um professor completo que 

possa entender todos os problemas sociais para assim compreender os dilemas de seus 

alunos, é dominar uma sala superlotada sem direito de reclamar, é contentar com 

muito mais trabalho e com remunerações cada vez mais desatualizadas, entender os 

pais que colocam a falta de aprendizagem de seu filho em nossas costas, é entender 

que professor não carrega mais o status de professor, hoje ele é o faz tudo, e não faz 

nada (P. 57). 

 

Muitos são os percalços que vem acometendo os docentes das escolas públicas, a falta 

de tempo para um planejamento condizente para uma aula diferente, e caso consiga realizar uma 

aula diferente, logo ela é substituída por outras atividades urgente. A escola vive de ações não 

planejadas em que diariamente são chegados de cima para baixo ofícios com novas resoluções, 

novos projetos que nunca são finalizados, pois o professor não tem como realizar perfeitamente 
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se desconhecem os devidos objetivos, os autores abaixo corroboram com tal perspectiva 

sinalizando que a 

 
Carência de tempo suficiente para realizar um trabalho decente, se acrescem as 

dificuldades dos alunos e aulas cada vez mais numerosas; – trabalho burocrático que 

rouba tempo da tarefa principal que é o ensinar e é fator de fadiga; – descrença no 

ensino como fator de modificações básicas das aprendizagens dos alunos; – 

modificação no conhecimento e nas inovações sociais como desafios que provocam 

grande ansiedade e sentimento de inutilidade. (STOBÄUS, MOSQUERA e SANTOS, 

2007, p. 264) 

 

 

Os autores retratam com exatidão os dilemas que os professores, e em particular os de 

matemática enfrentam a respeito das ações verticalizadas emitidas pelos responsáveis pela pasta 

da educação, enquanto as verdadeiras necessidades dos alunos ficam em segundo plano. 

Enquanto isso, o professor de matemática, que ainda é visto como o responsável pelo fracasso 

do aluno, uma vez que a incorporação desta disciplina no processo que favorece o saber 

educacional e social se configurou na educação básica, e no meio social como status 

E, em consequência da falta de políticas públicas estaduais e nacionais eficiente no 

combate ao visível fracasso disseminados nos meios estatísticos oficiais da SEDUCE e do MEC, 

tem trazido um desconforto aos professores de matemática, estes vêm recebendo por meio da 

transferência de responsabilidade, uma carga emocional muito pesada, causando assim, um 

constante mal-estar no interior de uma sociedade acrítica e apolítica, este mal-estar  também  

presenciado e sentido no interior das escolas, mesmos estes pertencendo ao mesmo sistema 

educacional, que vivenciam diariamente o recebimento de normas verticalizadas, em que o 

importante é o fluxo de aprovação, e não a proficiência da aprendizagem. 

 Paradoxalmente estas avaliações institucionais cobram avaliações da proficiência do 

aluno. Poe esta razão, entre outras, o professor não consegue visualizar caminhos a curto prazo 

para uma provável solução eficiente e eficaz, em que o professor possa ser professor 

mediatizando o ensino e o aluno aprendendo. Objetivos como estes estão cada vez mais difíceis 

de serem realizados com as demandas educacionais presentes.  

A sociedade vem mudando demasiadamente e com esta mudança vem as novas 

exigências aos professores, uma vez que o aluno participa ativamente destas mudanças, ao 

professor cabe a insegurança de presenciar seu aluno com novos modos, novas atitudes, e ele, 

com receio de enfrentar esta nova zona de risco, acreditando que talvez ela seja passageira, como 

muitas outras. Entretanto, Bueno e Lapo (2002) afirmam que 
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Por se encontrarem inseridos em uma sociedade que se transforma muito rapidamente 

e que exige constantes mudanças e adaptações, eles se sentem insatisfeitos ao não 

conseguirem dar conta das exigências que lhe são feitas no campo profissional. Essas 

exigências nem sempre são explicitadas e entendidas pelos professores, mas são 

sentidas através da percepção de que as coisas na escola não estão indo bem, de que 

por mais que se esforcem não conseguem atingir um nível de excelência exigido pela 

sociedade a ponto de reverter a situação de precariedade em que se encontram. 

(BUENO E LAPO, 2002, p.77) 

 

 

A tecnologia é um caso bem explicito destas transformações sociais nas quais o professor 

vem se sentindo vulnerável, uma vez que as suas aulas não acompanham o desenvolvimento 

tecnológico que abarca os jovens no contexto da sociedade atual Morosov (2008) nos traz uma 

reflexão de que 

 
Em muitos casos, com o uso da informática e das redes de comunicação, as 

informações são transmitidas com grande eficácia, fazendo emergir o discurso de que 

a escola e os centros educativos devam descobrir ou ressignificar seus papéis ou 

funções, de maneira que as TIC sejam utilizadas com maior eficácia pedagógica. 

(MOROSOV, 2008, P. 754) 

 

A autora traz um aspecto que está sendo um dos fortes fatores que vem trazendo o mal-

estar do professor que é o discurso de que as escolas devem descobrir meios de ressignificar o 

ensino de modo que as tecnologias sejam inseridas satisfatoriamente. Entretanto esta 

obrigatoriedade da inserção das tecnologias no senário pedagógico está causando um certo 

desconforto uma vez que é ele, o professor, que vem percebendo as mudanças de 

comportamentos dos alunos mediante ao constante uso desenfreado das TDIC, no interior da 

sala de aula, para praticamente todos os fins, menos o pedagógico. Outro fator é que não depende 

somente do professor a integração das TDIC nas atividades pedagógicas, para isso é necessário 

que as condições estruturais físicas das escolas permitam a realização desta ação.  
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3.2.3  JUSTIFICATIVA 

 
Figura 12 - Justificativas 

 

Nas respostas dos professores da SUME - SEDUCE, é possível verificar que os 

sentimentos dos professores referente à profissão docente se misturam entre vergonhoso ser 

professor, baixo salário e de forma sutil entre as expressões de desabafo dos professores, 

assumem: faço o que gosto, é gratificante dar aulas. Confirmando assim, a Figura 11 que nos 

trouxe os resultados de que 66 para desvalorizados e 55 para valorizado 

 

3.2.4  CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL 

 

 
Figura 13 - Atividade Laboral 
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Ao analisar a Figura 13, nos traz uma junção antagônica de adjetivos enumerado pelos 

professores respondentes: dinâmica, estressante, gratificante e cansativo. Estas palavras tiveram o 

mesmo peso, ou seja, foram citadas em mesma quantidade pelos professores, gratificante e empolgante 

foram citadas em mesma quantidade que cansativo e estressante. Outras palavras em menor frequência 

também se divergem com relação ao ponto de vista dos professores de como ele classifica sua profissão 

docente.  

 

3.2.5 DESMOTIVAÇÃO EM CONTINUAR NO MAGISTÉRIO 

             

 
Figura 14 - Desmotivação com o magistério 

 

 

Na Figura 14 observa-se que 72% dos professores respondentes afirmam que já ter 

sentido desmotivação em continuar no magistério. Estes dados comungam com dados 

informados nas questões anteriores em que os professores estão na docência por afinidade com 

a função de professor, mas em virtude dos variados e complexos motivos sociais, políticos, 

financeiros e histórico passam a pensar que a docência não foi uma boa escolha. 
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3.2.6  JUSTIFICATIVA DA DESMOTIVAÇÃO 

 
Figura 15 - Justificativa para desmotivação 

 

A Figura 15, ratifica os dados anteriores referente ao sentimento que o professor tem a 

respeito de sua profissão, percebe-se que a exaustão emocional e a desvalorização profissional 

são os sentimentos mais acentuados entre os professores respondentes. Várias outras expressões 

sinalizam sobre o que leva este profissional a ter se sentido desmotivado com a docência, entre 

estes estão desde os problemas estruturais desde a sala de aula até as estruturas política e social. 

 

 
Figura 16 - Desmotivação no magistério 
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Nesta complexa teia de sentimentos que formam a docência, e aqui em particular a 

docência no ensino de matemática, no contexto da sala de aula, ao mesmo tempo em que os 

sujeitos da pesquisa sentem prazer em ser professor, sentem também vergonha. Ao mesmo 

tempo em que é gratificante, é também frustrante. É esta real situação em que vivem os 

professores de matemática, pois tivemos 92,17% de respondente afirmarem que estão na 

docência por afinidade (Figura 10), temos 54,54% de professores que sentem desvalorizados. 

Além desses aspectos, há evidências da compreensão da atividade laboral como cansativa e 

estressante na atualidade.  

Quando foram questionados sobre como classificariam sua profissão, os professores 

novamente fizeram uso de adjetivos e seus antônimos, entretanto deixaram claro que o contexto 

atual social, político, econômico vem contribuindo com este resultado em que se percebe que 

os sentimentos opostos são o que melhores explicam a situação atual em sala de aula. Tais 

respostas nos levam a ponderar sobre questões relacionadas ao “mal-estar” docente apontadas 

por Morosov (2008, p. 758) que têm relação com “o conjunto de reações dos professores como 

grupo profissional “desajustado”, em consequência das transformações sociais, políticas e 

econômicas da atualidade”. No caso em questão, as atuais condições do professorado em termos 

de desvalorização da profissão, problemas de estrutura física, violência, dentre outros, 

contribuem para os sentimentos de desconforto apresentados pelos professores.   

 
3.3.- AS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

3.3.1  QUAIS RECURSOS TECNOLÓGICOS VOCÊ PRESENCIA NA ESCOLA?  

 

 

 

Figura 17 - Tecnologias na escola 
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A Figura 17, percebemos que os professores da SUME, conhecem algumas das 

ferramentas tecnológicas. Observa-se que o jogo foi evidenciado pelos respondentes como 

instrumento tecnológico mais conhecido.  

Há tempos que o professor de matemática vem percebendo uma acelerada transformação 

no meio sociocultural e histórico do aluno provocada pelas tecnologias e isso vem gerando 

incessantes mudanças no processo que chamamos de “ensinar” e de “apreender”, pois para que 

o professor possa transformar este conhecimento social-real-informal que o aluno traz de seu 

meio em um conhecimento social-educacional-formal ele precisa primeiramente apreendê-lo e, 

para isso acontecer, não basta conhecer e usar estas tecnologias, é necessário transformá-la em 

potenciais favoráveis à professores e alunos. Fantin e Rivoltella (2012) argumentam que: 

 

Do ponto de vista conceitual, o importante é a integração das TICs aos processos 

educacionais. É preciso conhecer os novos modos de aprender com as TICs para poder 

ensinar as novas gerações de nativos digitais. “A mídia-educação, em suas diferentes 

dimensões (mídias como ferramentas de ensino/aprendizagem, objetos de estudo e 

meio de expressão de todos os cidadãos), deve entrar na escola como vetor de 

transformação”. (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p.50) 

 

 

Os autores acima, nos trazem indícios de que as TICs e as TD devem entrar nas escolas 

pela porta da frente, ou seja, para que elas sejam compreendidas em seu macro significado, há 

a necessidade de ir além da escrita e da leitura no seu sentido singular, buscar-se-á as inter-

relações de poder que circunscrita todo os aparatos midiáticos e tecnológicos.  Para que estas 

tecnologias transformem a educação formal significativamente há que se adentrar no bojo da 

discussão financeira, política, social e histórica que envolvem os personagens deste reduto que 

é a educação. Isso significa que para compreender as tecnologias corretamente, necessitamos 

enxergá-la com criticidade, compreender como elas podem ser transformadas em ambientes 

tecnológicos-virtuais em que estes favoreçam aprendizagem e que esta favoreça um olhar 

investigativo do meio social em que estes personagens estão inseridos. 
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3.3.2 UTILIZAÇÃO DE ALGUNS DOS ITENS DA QUESTÃO ANTERIOR COMO 

RECURSOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA / EM CASO AFIRMATIVO, QUAL 

OU QUAIS / COM QUE FREQUÊNCIA 

 

 

Figura 18 - uso da tecnologia em sala de aula 

 

Temos de 81 % dos professores estaduais do Município de Goiânia – Goiás, afirmaram 

que NÃO utilizam estes recursos tecnológicos em sala de aula, a figura corroborada com o 

gráfico abaixo, nos mostram essa afirmação, apenas 19% fazem uso destas tecnologias em sala 

de aula. 

 

Gráfico 1 - Uso das TDIC na sala de aula 

Fonte: A pesquisadora 
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Um fator sobre o qual que devemos refletir é que, o fato de ter e conhecer, não significa 

necessariamente a utilização das tecnologias. E dando continuidade, o restante dos 19% dos 

professores citaram que utilizam as seguintes tecnologias: TV, Datashow, computador e 

calculadora. Os jogos, assim como software apareceram de forma bem sutil, confirmando assim 

que a utilização destes recursos difere em muito do ato de conhecer e ter na escola. 

Complementando, os 19% dos respondentes disseram que faz uso destes itens citados 

esporadicamente, ou seja, apenas às vezes utilizam estes recursos tecnológicos nas suas aulas de 

matemática. Mas, a resposta preponderante foi NÃO USO, raramente e não funciona. A figura 

18 e 19 mostram os detalhes, pormenorizados.  

  

 

Gráfico 2 - Quais tecnologias são usadas em sala de aula 

FONTE: A pesquisadora 

 

 A nuvem de palavra resultante das informações jogados no software nos traz, mediante 

a construção do corpus textual, em fontes de tamanhos diferentes, de quais são os recursos 

tecnológicos em que pequenas parcelas dos professores afirmam utilizar com maior frequência 

em sala de aula. No Gráfico 2, há a possibilidade de visualizar as informações precisas em que 

mostram a calculadora, o computador, o Datashow e a TV como os recursos tecnológicos mais 

utilizados pelos professores respondentes, mas, os jogos, os softwares, os celulares tiveram 
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também sua frequência, em menor escala como pode ser visualizado acima. E na figura 19, 

abaixo também como ilustração trazida pela nuvem de palavras podemos visualizar por meios 

do tamanho diferente da fonte das palavras, que nos mostram com que frequência os professores 

as utilizam estas tecnologias. A maior frequência detectada nas respostas obtidas foi “não uso”, 

tendo como justificativa o não funcionamento dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas 

assim como outros fatores estruturais físicos e organizacionais. 

 

Figura 19 - Frequencia em que a tecnologia é utilizada na escola 

 

3.3.3 CONHECIMENTOS ADEQUADOS PARA UTILIZAÇAO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DENTRO E FORA DA 

ESCOLA. 

 

 

Figura 20 - Possui conhecimentos para uso das TDIC 
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Na Figura 20 observamos que, de 119 professores que responderam ao questionamento 

sobre possuir conhecimento adequado para a utilização das tecnologias, 78 professores 

acreditam ter conhecimento para utilizar as tecnologias dentro e fora da escola. No entanto, na 

questão anterior, percebeu-se que 81% destes professores sequer utilizam as tecnologias mais 

comuns, como o Datashow a calculadora. Sancho e Hernandes (2006) e alguns respondentes 

nos convidam a uma difícil reflexão em forma de questionamento que é relacionado à 

perspectiva do professor: Por que tenho que mudar se eu sigo o currículo mínimo obrigatório, 

utilizo o livro didático como uma bíblia, sigo as orientações, as diretrizes oficiais sobre as 

organizações temporal das disciplinas? Mais abaixo Borba (2015) corrobora com as posições 

citadas a respeito do professor e suas atitudes referente ao uso ou não das tecnologias, mesmo 

tendo parcialmente conhecimento destas. 

Alguns professores procuram caminhar numa zona de conforto onde quase tudo é 

conhecido, previsível e controlável. Conforto aqui está sendo utilizado no sentido de 

pouco movimento. Mesmo insatisfeitos, e em geral os professores se sentem assim, 

eles não se movimentam em direção a um território desconhecido. Muitos reconhecem 

que a forma como estão atuando não favorece a aprendizagem dos alunos e possuem 

um discurso que indica que gostariam que fosse diferente. Porém, no nível de sua 

prática, não conseguem se movimentar para mudar aquilo que não os agrada. 

(BORBA, 2015, p. 56) 

 

A saída de sua suposta zona de conforto, justificada por inúmeros problemas 

psicossociais vem impossibilitando a inserção no vasto mundo proporcionado pelas tecnologias. 

Percebe-se que não é apenas o receio de sair da zona de conforto que impede o professor de 

arriscar e navegar neste mar de formação, informação e possibilidades, mas é também o receio 

de cair na zona de risco, risco de perda do controle e obsolescência, uma vez que ele não pertence 

ao mundo digital como o aluno que é fruto desta geração tecnológica. O receio de deixar de ser 

“o professor” o impede de se arriscar e mudar pois, 

 A principal dificuldade para transformar os contextos de ensino com a incorporação 

de tecnologias diversificadas de informação e comunicação parece se encontrar no fato 

de que a tipologia de ensino dominante na escola é centrada ainda no professor. 

(SANCHO; HERNANDES, 2006, p.19) 

  

Mesmo que professores tenham respondido ter conhecimento adequado sobre as 

tecnologias, eles ainda se sentem inseguros para inseri-las em suas aulas de matemática, em suas 

salas repletas de alunos, alunos estes assíduos de uma geração digital. 
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3.3.4 ACESSO A INTERNET PARA PREPARAR AULAS E/OU MATERIAIS 

DIDÁTICOS INOVADORES? / EM CASO DE RESPOSTA NEGATIVA, QUAL O 

MOTIVO? 

 

 

Figura 21 - Utiliza internet para pesquisa 

 

Dos professores que responderam ao questionamento, 94,17 % afirmaram pesquisar na 

internet para preparar suas aulas. Argumentaram e justificaram que gastam muito tempo para 

planejar as aulas e que a pesquisa na internet agiliza a captura das informações, entretanto 

afirmam que utilizam equipamento e internet de casa, pois na escola a precariedade não permite 

tais ações. Outra justificativa foi a que o planejamento quinzenal é eletrônico e é realizado online 

pelo sistema SIAP – Sistema Administrativo Pedagógico. 

 

3.3.5  UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA NAS 

AULAS.  

 

Nas figuras abaixo, os dados fornecidos pelos 121 professores respondentes, temos o 

total de 81% que afirmaram a não utilização dos laboratórios de informática da escola. Os 

poucos professores que fazem uso do laboratório de informática da escola afirmam que o uso é 

esporádico, usam raramente, às vezes, reafirmando a falta de estrutura física necessária a esta 

utilização com maior frequência. Estes dados podem ser confirmados nas Figuras 18, 19 e 

Gráficos 01 e 02. 

 

Figura 22 - Utiliza laboratório escolar 
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3.3.6 JUSTIFICATIVA: COM QUE FREQUENCIA VOCÊ USA O LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA DA ESCOLA 

 

 

Figura 23 - Justificativa do uso (ou não) do laboratório escolar 

 

A justificativa sobre o (não) uso do laboratório nas dependências da escola tem relação 

com o fato de que, na maioria das vezes este não funciona e também que o laboratório se 

transformou em sucata. Os professores respondentes deixaram suas posições bem definidas a 

respeito das condições físicas da escola e particularmente dos laboratórios de informáticas nas 

escolas, conforme as respostas de alguns professores P21 e P 47: 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Significa ser um professor que reconhece que tem que sair da zona de conforto, mas 

que a condição física da escola não contribui nem um pouco com esta postura do 

professor. 

É enxergar as mudanças na sociedade e no o seu aluno, e a escola não muda, até 

mesmos alguns projetos que são implantados na escola já chega falido, sem 

continuidade, com deficiência física e humana. 
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3.3.7 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O POUCO USO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELOS PROFESSORES? 

 

As figuras abaixo dispensam qualquer comentário a respeito do questionamento acima, 

uma vez que a nuvem de palavras é apresentada de tamanho diferentes, ou seja, as palavras 

maiores são aquelas que detém certa importância no corpus textual, nos mostram que os 

professores de fato sabem como que as tecnologias podem contribuir com o ensino de 

matemática na sala de aula. Veja a palavra falta_de_suporte_técnico, nitidamente nos mostram 

que a falta de suporte é sem dúvida um dos maiores problemas, sendo citada por maioria dos 

professores pesquisados. 

 

Figura 24 - Justificativa do pouco uso das TDIC pelo professor 

 

Na Figura 24 acima, os professores argumentam e justificam a não utilização das 

tecnologias de informação e de comunicação nas escolas e são evidenciados vários problemas 

estruturais e organizacionais das unidades de ensino. Mas, a falta de suporte tecnico e turmas 

muito grandes foram as mais elencadas como vilãs do não uso das TDIC nas escolas. Mesmo 

com boa parte dos professores afirmando que conhecem as TDIC como pode ser conferido na 

Figura 24, estes justificam que não há a possibilidade do uso recursos no interior das escolas em 

detrimento de suas inoperancias. 
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3.3.8 UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS / EM 

CASO AFIRMATIVO, ASSINALE OS RECURSOS QUE MAIS UTILIZA 

 

Todos os professores entrevistados afirmaram utilizar o computador para preparar suas 

aulas, complementando que é indispensável a utilização deste. Entretanto, este uso se limita a 

utilização de computadores de sua casa, pois os equipamentos da escola, na maioria, não 

funcionam e por causa de outros problemas técnicos, estruturais e organizacionais. Dessa forma, 

100% destes professores respondentes optaram por usar os computadores de suas residências. 

As informações analisadas, sobre os recursos tecnológicos mais utilizados, indicam como os 

elementos mais citados, a internet e o editor de texto, como pode ser verificado na Figura 29, 

pois, para o planejamento on-line, no Sistema Administrativo e Pedagógico SIAP, estes itens 

são indispensáveis. 

 

Figura 25 - Uso do Computador 

 

Professores respondentes afirmam que são vários os obstáculos que os impedem de 

inserir as tecnologias no contexto diário em suas aulas. O maior obstáculo é a infraestrutura 

física deficitária das unidades escolares, elas são inapropriadas. Citando um destes obstáculos, 

temos a falta da internet que impossibilita a inserção das TDIC para a sala de aula, que conta 

com um quantitativo expressivo de 45 alunos/sala em média. Assim, a necessidade de internet 

banda larga, com uma rede de alto desempenho (na ordem de gigabytes/segundo) e um 

laboratório com computadores se faz necessário, pois os laboratórios de informática presentes 
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nas escolas apresentam diversas limitações, impedindo, muitas vezes, que os professores levem 

seus alunos ao laboratório, fixando-os na sala de aula usual (BORBA; DOMINGUES, 2015). 

Professores se aventuram em buscar estratégias que possibilitem, mesmo de forma insuficiente, 

a inserção das tecnologias que não dependem da internet em sala de aula, como vídeos, tv, kit 

multimídia. Os professores tendo internet em suas residências buscam por filmes, vídeos, OVA, 

entre outros que, desta forma, são levados para a sala de aula em dispositivos de armazenamento 

externos (CD – ROOM, DVD, PEN-DRIVE, HD Etc.). 

 

3.3.9 UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL NAS AULAS 

 

 

Figura 26 - Usa-se software nas aulas 

 

Ao ser questionados sobre a utilização de SOFTWARES educacionais, a maioria dos 

professores respondentes disseram não utilizar algum tipo de software em suas aulas de 

matemática. Os 24,8% dos professores que disseram usar apresentaram empecilhos para esse 

uso, como a grande quantidade de alunos na sala e poucas máquinas no laboratório de 

informática, isto quando funcionam. Em relação ao celular, afirmaram que seu uso é inviável, 

pois as formas de controle são dificultadas, já que os aluno se perdem em outros aplicativos. 

Entre estes 24,8% dos professores, poucos afirmaram que utilizam o GeoGebra.  

A Figura 26 mais os dados em percentuais apontam uma realidade presente na escola: o 

professor, apesar de usar a tecnologia para o preparo das suas aulas, não a usa na escola. Mais 

uma vez, o sucateamento, a falta de estrutura, as condições ruins ou a falta de um laboratório de 

informática, estão entre outros inúmeros motivos, mas de forma contundente é a inoperância 

dos recursos tecnológicos na escola, conforme a Figura 24. 

Analisando as respostas dos professores, percebemos que estes fazem uso de uma 

armadura resistente e que tem como arma a justificativa pronta e acabada do não uso das TIC 
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que é o sucateamento das estruturas físicas das escolas estaduais.  Pela expressiva afirmação nas 

respostas, percebe-se que, as estruturas físicas das escolas são um fator indiscutível, mas, há 

outras incógnitas presentes nesta aversão às tecnologias e seu uso. Buscar compreender as inter-

relações da formação inicial, continuada que possa esclarecer estas implicações são 

pressupostos básicos de análise e reflexão no caminhar deste trabalho. 

Para os professores, quando se referem ao laboratório de informática, notamos uma visão 

além do mero aparato de ferramentas no tratamento pedagógico nas suas aulas, um olhar receoso 

e um sentimento de insegurança toma conta de suas respostas e de seus olhares para com as TIC.  

Assim, Valente (1993) argumenta que o computador de um laboratório de informática traz para 

o trabalho pedagógico muito mais do que meras ferramentas tecnológicas, e o professor deve 

ser convidado a refletir sobre as potencialidades existente do uso adequado e consciente, pois: 

A função do computador não deve ser a de ensinar, mas de criar condições de 

aprendizagem. Sem dúvida, é fundamental o desenvolvimento de cursos de 

capacitação em Informática na Educação a fim de contribuir para a formação de 

professores reflexivos para poderem utilizar o computador na prática pedagógica 

segundo o ciclo descrição-execução-reflexão-depuração e com o objetivo de 

transformar a sua prática. (VALENTE, 1993, p. 6)  

 

Em várias ocasiões em que se analisou mais profundamente os relatos dos professores 

registrado no diário de anotações, falas e sentimentos de como os professores de matemática 

veem as TIC, eles as reconhecem como uma forte aliada à matemática, acreditam que se 

houvesse estruturas que favorecessem o uso correto, de acordo com a demanda e com as 

necessidades impostas pela veloz inserção das TIC na escola, o uso destas tecnologias pelos 

professores seria mais recorrente e os laboratórios não se tornariam obsoletos mesmo sem 

chegar a ser usados. 

 

 

3.3.10 AÇÕES PARA TORNAR MAIS PRESENTE O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

NAS AULAS DE MATEMÁTICA. 

 

Os professores reconhecem que as novas tecnologias são indispensáveis e uteis nas aulas 

e particularmente nas de matemática, citaram vários softwares que poderiam ajudar na 

compreensão e particularmente nos conteúdos de Geometria espacial, conteúdo este que exige 

do aluno um olhar em suas várias dimensões.       
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A arvore de similitude traz cinco subdivisões de compreensão, mediante o corpus textual 

construído com as respostas dos professores. As palavras de maior frequência: Jogo, GeoGebra, 

outras aparecem fortalecendo o contexto no qual a pergunta foi efetuada e da realidade de cada 

respondente, como se pode observar na figura a seguir.   

 
Figura 27 - Tornar mais presente o uso das TDIC 

 

A árvore nos trouxe em seu núcleo o Interesse que manteve uma relação estabelecida 

com três grandes troncos: o Jogo, o aluno e a aprendizagem. Estes se ramificaram em seis: 

interesse, celular, computador, tecnologia, necessidade e motivação. Entretanto, a aresta que 

parte do Interesse até chegar ao jogo, mostra que o interesse esta correlacionado com a palavra 

criatividade em 04 co-ocorrências, e de igual forma com a palavra GeoGebra. Já com a palavra 

Jogo temos uma co-ocorrências de 06 de valores e deste partem três arestas com fortes conexões: 

05 co-ocorrências com a palavra Internet, e esta é ligada a uma co-ocorrências de 03 ao Lúdico, 

outra aresta que parte do jogo é a pesquisa e com o computador que estende em duas arestas 

com conexão com o termo SOFTWARE em 03 co-ocorrências, e em 05 com o celular. Tanto a 
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palavra Aluno e Aprendizagem mostram sua relevância no todo, uma vez que, de cada uma delas 

partem duas arestas, a aprendizagem traz consigo uma co-ocorrências de 04 evocações para 

motivação e visualização e a outra aresta que leva o interesse ao aluno e este conecta com 03 

co-ocorrências, falta de estruturas, descaso, má-gestão, e o outra aresta que parte da palavra 

aluno com forte co-ocorrências que é com o professor, e este conecta com laboratório sucateado 

e com dificuldade.  

Ao fazermos a leitura da árvore, mediante os seus valores de conexidade e das suas co-

ocorrências observamos a palavra que está no centro da árvore, o interesse. Ao analisarmos esta 

palavra em jogo, nos remete a inúmeras justificativas dos porquês de sua centralização. O 

professor P.01 corrobora com:  

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Em primeiro lugar interesse dos governantes em equipar as escolas que dê condições 

de trabalhar e em segundo propiciar formação continuada em tecnologias. O aluno 

que é a peça chave deste processo não tem o mínimo de interesse em assistir estas 

aulas mediocrizadas que vem sendo sugerido de cima para baixo. Então, para ser um 

bom professor e que este use as tecnologias, deve haver o interesse em oferece-las. 

Pois: As novas demandas já tomaram conta do dia a dia do aluno, a única coisa que o 

motiva são as tecnologias 

 

 O ambiente tecnológico não poderia estar mais bem localizado do que entre 

aprendizagem e interesse, ressaltando que há uma forte conectividade entre elas. Uma evidência 

foi o jogo que para as aulas de matemática vem sendo questionado pelos respondentes como 

uma estratégia de ensino que fortalece o interesse tanto do aluno quanto do professor, uma vez 

que ao usar tais estratégias, a aprendizagem deslancha. Entretanto estas esbarram em obstáculos 

que nem sempre o professor pode resolver sozinho, há de se reconhecer que a tecnologia é 

indispensável, ou seja, ela seria a mola propulsora para o ato de jogar matematicamente.   

A dificuldade em utilizar as TDIC nas aulas de matemática está ligada a vários 

problemas sociais e estruturais, sendo um deles, o desinteresse presente nas ações 

governamentais voltados à educação. Parece ser uma estrutura própria do estado atual da 

educação. Todos estes processos aparecem traduzidos e materializados na desvalorização da 

educação (KUENZER, 2010), ou seja, na desvalorização do espaço de trabalho do professor e 
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da execução das suas atividades e de si mesmo. Quando Morosov (2008) traz à tona o mal-estar 

dos professores mediante a real situação em que os professores das escolas públicas estão 

enfrentando, verificamos que vem se agravando dia a dia. O professor (P. 66) relata como se 

sente em:  

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Ser professor de matemática hoje em meio as diversas manifestações de imagens, cores 

e som provocadas pelas tecnologias sociais, nós das escolas públicas estamos sendo o 

tradicionalista que não inova, que não busca novos caminhos de ensinar com 

criatividade. Os índices das avaliações servem apenas para nos culpabilizar e 

demostrar que a educação está indo para o buraco, nós não temos como mudar a 

realidade e os órgão competentes acreditam que a culpa é só de nós professores, sendo 

assim, é permanecer no anonimato surdo, mudo e sego. SUGESTÃO: levar este 

desabafo adiante, mostrando como sentimos.  

 

 

3.3.11 PERSPECTIVAS DESENCADEADAS MEDIANTE A FRASE: TECNOLOGIA NA 

ESCOLA E PARTICULARMENTE NAS AULAS DE MATEMÁTICA. 

 

A análise abaixo, trouxe um olhar de esperança em meio tantas respostas de 

impossibilidade de uso das TIC no seio da sala de matemática. Temos a seguir uma arvore com 

as informações que ramificou em grupos convergente de acordo com a frequência dos 

respondentes.  

Pesquisadores e os professores respondentes destacam a importância da exploração dos 

vários recursos tecnológicos nas aulas de matemática, como relata o professor (p.18): 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Motivar o aluno a acreditar na matemática e que as TDIC podem contribuir para este 

fim. Eles precisam saber que estas tecnologias são muito mais do que as redes sociais, 

precisa só serem exploradas pedagogicamente. As tecnologias são sem dúvida um dos 

fatores mais motivadores na atualidade e na educação ela seria um caminho que 

mudaria o percurso que a matemática atual vem sendo vista por nossos alunos. 
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  Pesquisadores educacionais na área da matemática, destacam que a exploração dos 

recursos tecnológicos nas escolas deve ser necessária, para que os professores sejam desafiados 

a novas práticas e para que os alunos percebam que a sociedade está se transformando com a 

inserção das tecnologias no contexto social, como corroboram dos autores.  

 

Explorar as possibilidades tecnológicas, no âmbito do contexto ensino/aprendizagem 

deveria constituir necessariamente uma obrigação para a política educacional, um 

desafio para os professores e, por conseguinte, um incentivo para os alunos 

descobrirem, senão todo o universo que permeia a Educação, pelo menos o necessário, 

nesse processo, para sua formação básica, como ser integrante de uma sociedade que 

se transforma a cada dia. (MISKULIN et al., 2006, p.107) 

 

A Figura 28 traz as concepções exploradas pelos professores respondentes, sobre a 

pergunta: quais perspectivas desencadeadas mediante a frase: tecnologia na escola e 

particularmente nas aulas de matemática. Percebemos que as respostas circundam a palavra 

motivação, internet e objetos virtuais, sendo estas o elo entre o professor-aluno e entre o 

processo-ensino-aprendizagem. 

 

Figura 28 - Perspectivas 
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Importante salientarmos que a análise das informações precisa considerar também a 

conjuntura da educação estadual de forma ampla, pois para Contreras (2012):  

 
O ensino, enquanto um oficio não pode ser definido só de modo descritivo, ou seja, 

pelo que encontramos na prática real dos professores em sala de aula, já que a docência 

– novamente, como tudo em educação – define-se também por suas aspirações e não 

só por sua materialidade. Tampouco, porém, fica bem identifica-lo como um conjunto 

de aspirações e expressões de grande carga simbólica que perdem o sentido das 

condições reais de sua pratica. (CONTRERAS, 2012, p.36) 

 

É sabido que não se consegue ocultar a atual situação que o professor vem descrevendo 

sobre as aspirações e decepções sobre sua prática docente, tampouco camuflar a atual conjuntura 

política e sociocultural que sorrateiramente vem massacrando educandos e educadores. Estes 

personagens vêm tentando mostrar e discutir sobre o que se espera, professores e a situação 

profissional em decadência.  

Percebemos que o professor tem algumas respostas para a amenizar a lamentável “falta 

de aprendizagem” na disciplina matemática, como pode ser notado na Figura 28. Os professores 

de uma forma rápida e consciente responderam com palavras e pequenas frases os caminhos à 

percorrerem, ou melhor, os caminhos que eles percorreriam se assim tivessem condições. As 

análises das respostas dos respondentes presente na árvore de similitude nos trouxeram dois 

importantes grupos, ou seja, a conexidade entre dois termos, motivação e internet, com 15 de 

co-ocorrências entre elas. Em relação à palavra motivação, tivemos, partindo dela, onze arestas, 

umas com maiores co-ocorrências e outras com menores, mas, que sua importância no contexto 

se assemelha às de maiores evocações, pois elas complementam o olhar, que os professores dão 

a respeito do que todo o contexto representa em suas perspectivas a respeito das tecnologias no 

ensino de matemática, as dificuldades, as necessidades, os sonhos, enfim, os percalços do fazer 

educação em uma escola pública.  

A primeira grande aresta que parte da palavra motivação nos trouxe o termo 

Objetos_virtuais, com 14 co-ocorrências, em seguida tivemos jogos_digitais e aprendizagem 

com 6 co-ocorrências, o computador, vídeo, data_show e as Tecnologias_na_educação 

aparecem com 5 co-ocorrências. O termo objetos_virtuais que teve conexidade com motivação, 

teve uma conexão com duas arestas: tv e realidade com 2 e 3 co-ocorrências respectivamente. 

Já o segundo termo Internet obteve seis arestas, tendo um bem significativo que é o desafio com 

12 de co-ocorrências, o termo desafio teve uma conexidade com o termo sonho impossível de 6 

co-ocorrências. Em seguida temos laboratório_sucateado com 7 evocações e, com uma co-
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ocorrências mais significativa, tivemos as conexões dos termos internet com softwares, 

aprender_manusear_estas_tecnologias e DVD com co-ocorrências de 5, 3 e 3 respectivamente.  

Esta árvore nos trouxe informações que sinaliza um olhar com uma lente da reflexividade 

que proporcionou reconhecer que estes professores percebem o atual contexto educacional e 

que, se eles tivessem voz em dialogar, participar do regimento que ampara a educação estadual, 

compreende-se que os resultados poderiam ser diferentes. Tecendo alguns comentários 

analógicos, é a sala de aula que mede a temperatura da educação e o professor é o termômetro 

desta. Veja o que o P17 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

É refletir e mostrar para o aluno de quais são os planos da SEDUCE, que está 

preocupada em mostrar resultados positivos, mesmo que não sejam verídicos, não há 

a possibilidade de a educação de Goiás estar em primeiro lugar e enxergar o fracasso 

que se alastra em sala quando é cobrado a proficiência do aluno. 

 

 É ele que mede diariamente esta temperatura social, política. Infelizmente, no recorte 

em questão, não está em suas mãos o poder de curar, ele pode apenas diagnosticar, mostrar o 

que causa a febre. 

 

 

3.3.12 FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELA SEDUCE – NÚCLEO DE 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL – NTE – GOIÂNIA.  EM CASO AFIRMATIVO, O 

CURSO FOI SATISFATÓRIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS SOCIAIS 

REFERENTES ÀS COBRANÇAS DA INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SUA PRÁTICA DOCENTE. 
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Figura 29 - Formação 

 

Percebe-se que não são oferecidos cursos de formação continuada aos professores de 

matemática da Metropolitana proporcionalmente à demanda em que as tecnologias ocupam na 

vida dos alunos e professores. As configurações do trabalho docente vêm sendo transformado 

por estas tecnologias e os professores sentem a necessidade de aprimoramento nesta área do 

saber, uma vez que não há mais possibilidade de excluir-se destas. 

 Entretanto, a formação continuada deve proporcionar um letramento que possibilite ao 

professor a utilização adequada das TIC em sala de aula. Outro fator é a má estrutura física da 

escola, ela não comporta a inserção das tecnologias nos planejamentos diários dos professores 

devido ao fato do sucateamento dos laboratórios de informática nas escolas estaduais. São 

oferecidos cursos, mas poucos são de formação que lhe possibilite apreender a usar e manusear 

as TIC. 

A Figura 29 mostra as informações das respostas, com o corpo formado por frases e 

palavras, estas trouxeram uma vasta compreensão sobre a pergunta realizada. Tivemos o SIM 
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sobrepondo-se ao NÃO em pequena frequência. Há também professores com 30, 25, 16 anos de 

magistério que nunca fizeram curso especifico na sua área. Como contribuição desta questão 

tivemos o diário de anotações que veio esclarecer, em parte, o motivo dos professores não 

buscarem, por conta própria, a formação continuada que pudesse contribuir com sua prática 

pedagógica, especificamente no ensino de matemática. Os professores P07 e concordado com o 

P117 afirmaram que não vale a pena gastar recursos financeiros para fazer cursos que não trarão 

resultados.  Uma das falas representativas foi anotada e transcrevemos a seguir:  

 

Os alunos não querem nada com nada, já acostumaram com a proposta da SEDUCE 

que é o emburrecimento deles, estes sabem que vão passar de ano mesmo sem fazer 

esforço. 

 

Nessa perspectiva de contradições, de inversões de valores, transferências de 

responsabilidade, em que o professor é obrigado a correr atrás do aluno, implorar para que este 

faça algo no interior da sala de aula, tudo isto vem favorecendo uma situação que está levando 

à emergência da ressignificação da verdadeira função da escola, e o que é prioritário no ambiente 

escolar, Contreras (2012) afirma que: 

 

A complexidade desta questão obriga a manter o debate entre o que é e o que não é, 

entre o que se ganha e que se perde neste confronto tanto ideológico como prático. 

Provavelmente, a melhor forma de resolver o problema seja tentar resgatar algo valioso 

enquanto se mantem aberto ao debate. (CONTRERAS, 2012, p.36-7)  

 

 

No atual momento pelo qual passa a educação estadual, não vislumbramos perspectivas 

em termos de melhoras já que a proposta da SEDUCE passa pelo cenário de terceirização das 

escolas, meritocracia e, consequentemente, desvalorização do trabalho docente. Nesse viés, os 

professores mostram-se cada vez mais apáticos e desmobilizados. Entendemos que identificar 

esse processo também faz parte da abrangência da pesquisa, pois ao traçar o perfil dos 

professores de matemática da SEDUCE, trazemos à luz, de forma científica, as discussões que 

devem perpassar políticas públicas da educação básica e também da educação superior em nosso 

país. 
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CAPÍTULO 04 

 

 

DESCORTINANDO O OLHAR DO PROFESSOR FRENTE ÀS TECNOLOGIAS NA 

ESCOLA 

Que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes 

usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. 

Ruth Benedict   

 

Neste capítulo apresentamos as análises e discussões a respeito do segundo questionário 

composto por seis questões. A questão 01 originou na primeira categoria: estratégias 

educacionais na sociedade tecnológica. A terceira questão originou na segunda categoria: saber 

tecnológico e seus desafios na educação, a discussão destas duas categorias juntamente com a 

sustentação teórica, foram corroboradas com as questões 05 e 06 para que tivesse uma análise 

mais fiel do pensar do professor respondente. Buscamos aprofundar o conhecimento sobre as 

inter-relações entre as atividades dos professores e as questões postas pelo uso das tecnologias 

tendo em vista refletir sobre as suas concepções a respeito de sua prática quando instigados 

quanto aos usos, ou não, das tecnologias de informação e comunicação, estes dados foram 

submetidos a análise textual do software IRAMUTEQ. 

A seguir serão discutidas as informações resultantes da inserção dos dados no software 

IRAMUTEQ. Esses resultados consistem na codificação dos enunciados e narrativas dos 

professores de matemática ao questionário dois (02). São apresentadas as análises da primeira e 

terceira questão e endossadas pelos relatos subjetivos das duas últimas questões, cinco (05) e 

seis (06). Trouxeram uma análise individual na descrição, todavia há a necessidade de ressaltar 

que as mesmas apresentam pontos coincidentes e distintos. Coincidentes por tratar de temas 

comuns que são as implicações na utilização das TDIC nas aulas de Matemática e distintas por 

terem relação com respondentes diferentes professores que atuam em espaços escolares com 

características diversas, entretanto ressaltamos que as categorias não são discutidas 

isoladamente e sim em comunhão, uma vez que há um entrelaçamento entre estas duas questões, 

a (01) e (03). 
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4.1 ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

 

As dificuldades relacionadas ao ensino de matemática suscitam mudanças que, segundo 

Rosa, Bairral e Amaral (2015, p. 17): “estão relacionadas ao avanço acelerado e contínuo das 

tecnologias da informação e de comunicação (TIC), que influencia a maneira como as pessoas 

veem e apreendem o mundo”. A necessidade de construir caminhos estratégicos diferenciados 

é uma urgência nas escolas públicas, particularmente no ensino médio e na disciplina de 

matemática. Nesse sentido, P 21 corrobora com tal perspectiva a partir da seguinte afirmação: 

 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Ser professor de matemática é enxergar que as coisas mudaram, ele tem que ver no 

diagnóstico contínuo a dinâmica destas mudanças e fazer disto um instrumento 

fundamental para repensar e reformular os métodos, os procedimentos e as estratégias 

de ensino, para que realmente o aluno aprenda.   

 

 

 Com a fala representativa de P 21 da questão seis (06) e a árvore de similitude gerada a 

partir das respostas dos professores à questão 1 que traz: Escreva 6 palavras ou expressões que 

você associa ao “USO DAS TECNOLOGIAS EM AULAS DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS 

IMPLICAÇÕES, na Figura 30 discutiremos alguns aspectos sobre as Estratégias educacionais na 

sociedade tecnológica.   
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Figura 30 - Árvore de similitude resultante da ordenação de palavras por seu grau de importância 

 

A palavra central com a maior co-ocorrências traz em seus vértices as conexidades com 

as demais palavras, e os números que aparecem nas arestas são caracterizados pela quantidade 

de vezes em que esta palavra central se conectou com a outra palavra do vértice oposto. Essa 

informação nos mostra a quantidade de vezes que os professores as citaram quando instigados 

a nos dar palavras que eles acreditavam ter ligação sobre como eles veem as tecnologias nas 

aulas de matemática.  

Percebemos que os professores de matemática evocaram a palavra INTERNET, razão 

por estar em conexidade com a palavra central. Entretanto, percebemos ao primeiro olhar que a 

palavra Internet traz uma conexão significativa com as palavras JOGO e LETRAMENTO, com 

frequências de 14 e 13 vezes, respectivamente. E estas por sua vez se conectaram por meio das 

arestas com outros termos de menor frequência, mas que tem uma importante colaboração no 

processo de compreensão do triangulo formado entre as três palavras acima citadas. As demais 

conexões como tecnologia, software e motivação, foram citadas com a mesma frequência de 8 

vezes cada e tiveram conexão diretas com internet, jogo e letramento. Os professores 
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respondentes sabem que é preciso fazer algo, entretanto ele se sente meio perdido em 

consequências a obsolescência humana e física veja o professor (P.02): 

 

 

 Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Reconhecer que a INTERNET tomou conta de tudo, hoje se o aluno digitar no Google 

algo e não aparecer resultado é porque algo é inexistente. Só que estamos 

presenciando um sério problema que é o uso desenfreado pelo aluno e também por 

nós, para mim, ser um bom professor é saber usar com moderação e ensinar os alunos 

a usarem também com cuidado, não deixando ser dominados por ela. Então, saber 

usar as tecnologias é buscar novos caminhos e enfrentar uma nova realidade vencendo 

os desafios que ela nos proporciona. Pois: Temos que mudar, o aluno é de uma total 

indisciplina e desprovido de conhecimento, só interessa em ficar no celular, não temos 

como dar aulas. Tem que mudar, pois o computador, o celular e a internet não deixa 

mais a gente ficar parado sem um aprimoramento. 

 

 

Os professores enxergaram que a internet pode vir a ser um meio estratégico de grande 

expressão no contexto educacional e que ela está ligada diretamente no processo evolutivo da 

informação e da comunicação. Um computador interligado à internet amplia os horizontes desta 

comunicação e informação com o resto do mundo. Outro fator de grande impacto é a rapidez, a 

extensão e a disseminação desta comunicação favorecida pela internet, ela propicia a seus 

usuários uma infinidade de informação, Rosa, Bairral e Amaral (2015) complementam dizendo: 

 

As disseminações das TIC, nos mais diferentes lugares e ambientes, modificaram e 

continuam influenciando as atuais configurações da organização da vida em sociedade, 

sendo que a Educação não fica aquém desse processo, visto que as novas tecnologias 

fazem-se mais presente a cada dia, em ambientes de ensino e aprendizagem, trazendo 

novas possibilidades para a Educação. (ROSA, BAIRRAL e AMARAL, 2015, p. 17) 

 

 

Os professores há tempos vêm percebendo que os alunos da sociedade da informação 

mudaram, pois eles já não conseguem ficar, em média, cinco horas por dia sentados observando 

passivamente os seus professores, uma vez que, vivenciam fora dos muros que cercam a escola 

um mundo repleto de cores, formas, atrativos, velocidade e excesso de informação, sendo que a 

comunicação é versátil, é dinâmica e está a sua disposição em qualquer lugar. Falta disposição 
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para não deixar o aluno alienado apenas nas armadilhas do mercado capitalista, cabendo aos 

professores emancipá-los tecnologicamente, ou seja, investir na formação para o uso crítico da 

internet e na produção de conteúdo local, fazendo dos alunos também autores (BONILLA e 

PRETTO, 2011). Os professores também contribuíram com essa perspectiva, ao completarem a 

sentença. Uma das respostas representativas é transcrita a seguir: 

 

 

Usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação básica significa  

Investigar conceitos e possibilitar a construção do conhecimento a partir de 

metodologia que propicie estratégias diferenciada. Pois:  quando o aluno participa da 

aula, constrói e reconstrói ele possibilita dar lugar a aprendizagem e na verdade em 

TICs eles manjam bastante. Com isso o aluno demonstra mais curiosidade, mais 

dinamicidade e que está apto a aprender a aprender e também ensinar. (P. 22) 

 

 

A seguir, discutiremos mais detalhadamente as questões ligadas às palavras mais centrais 

nas respostas, conforme a árvore de similitude gerada, que foram internet, jogo e letramento.  

 

 

4.1.1 INTERNET COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO 

 

Para uma melhor analise do olhar do professor sobre o que e o como ele enxerga a 

internet, foi necessário analisar as palavras muito próximas a ela na Figura 30. Observando estas 

palavras houve a possibilidade de compreender mais de perto do que é a internet para estes 

respondentes. Mediante as palavras próximas ao núcleo da árvore: computador, Datashow, 

pesquisa, formação e necessário, trazem uma relação próxima do que hoje alguns dos 

professores enxergam como instrumentos de formação, isto retrata o que de fato presenciam nos 

encontros pedagógicos e nas escolas.  Buscamos trazer uma compreensão do que é a internet 

para eles, e esta é ainda um mundo de incertezas, inseguranças e um grande desafio. Ou seja, é 

“algo” que eles não dominam com total segurança e ao mesmo tempo presenciam que seus 

alunos transitam neste ambiente com grande velocidade e afinidade. Enxergar que o aluno 

domina algo mais do que eles, não é uma situação de conforto, pelo contrário, é uma situação 

de risco. Os professores usam a internet como uma ferramenta que dá suporte a pesquisas e o 

uso do computador propicia meios de baixar alguma atividade que possa salvar em um pen-
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drive e assim, utilizar o kit multimídia em suas aulas. Duas palavras que circundam a palavra 

internet nos mostram que eles veem na internet um possível meio de formação e que desafiar, 

sair da zona de conforto e transitar neste meio, se faz necessário, mesmo depois de terem 

respondido que dominam o uso as tecnologias, reconhecem que há uma distância muito grande 

de como ele e o aluno veem e utilizam a internet e as tecnologias. O autor abaixo complementa 

e contribui com a seguinte afirmação: 

 
A distância entre a formação inicial destes professores e os computadores na mão dos 

meninos é de, no mínimo, um século. Os professores foram preparados para transmitir 

conhecimentos e para ensinar conteúdos. Agora, convivem com a possibilidade de 

cada um dos alunos ter na mão um aparelhinho que, potencialmente, lhe conecta com 

um mundo de informações, num único clique. Isso se a internet funcionar [...]. Um 

segundo aspecto é sobre a importância das tecnologias digitais e da rede internet na 

própria estruturação da escola, em termos de tempos, espaços, currículo, sistema de 

avaliação e, principalmente, do trabalho e da formação dos professores. (PRETTO, 

2013, p. 71) 

 

Os professores de matemática reconhecem que a educação na atual conjuntura tem 

trazido para si uma gama de atribuições que vão além da mera reprodução de conteúdo, como 

corrobora P.22, respondente da questão seis (06) a respeito das atribuições:  

 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Ser professor de matemática é ser um pai muito cruel que os obriga a fazerem o que 

não gostam, é ser psicólogo para justificar por que eles são obrigados a estudar aquilo, 

é ser família, é tentar ser amigo, é ser protetor nas constantes brigas em sala de aula 

e no pátio, é ser professor e dar todos os conteúdos programados. Conteúdos que 

mesmo se tivéssemos dez aulas por semana não seria possível trabalhar tudo.  E na 

verdade o que o aluno quer é jogar ou ficar nas redes sociais pelo seu smartphone. 

 

Voltando a árvore de similitude máxima, podemos verificar que há palavras que estão 

entremeio as palavras de grande frequência, algumas sugestivas a atribuições referente ao fazer 

docente, como internet-formação, internet-formação-continuada, jogo-planejamento e 

tecnologia-aplicação, enfim, algumas ligações que nos possibilitam identificar que estes 

professores acreditam em estratégias para um ensino significativo e real conjuntamente com as 

TIC. Vejamos o que traz o P 28 ao responder à pergunta cinco (05) do questionário 2: 
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Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Conhecer vários processos de ensino aprendizagem, softwares educacionais e 

habilidades para utilizá-los. Pois: tudo que envolver tecnologia é muito familiar e 

prazeroso para a maioria dos estudantes.  

 

 

Assim, a constante busca de estratégias envolvendo as TDIC, poderá favorecer a 

almejada aprendizagem, pois não há mais a possibilidade de o professor negar-se a articular o 

seu fazer docente com o atual contexto social e cultural no qual seu aluno está inserido e, tão 

pouco, ser indiferente sobre as múltiplas vantagens que a Internet poderá favorecer nos 

meandros destes caminhos estratégicos.  

Nesse sentido, ao discutirem as relações históricas entre educação e tecnologias, Pretto 

e Pinto (2006) focalizam nas questões relacionadas à obsolescência profissional. Para os autores, 

o advento das tecnologias mostra uma nova faceta na ação profissional docente considerando-

se que os professores não conseguem acompanhar o desenvolvimento das tecnologias. Dessa 

forma, nota-se que a internet é elemento diretamente ligado à necessidade e à formação e essa 

perspectiva foi reconhecida também nas respostas dos docentes.  

Considerar que a aprendizagem é fruto da constante necessidade de cooperação entre 

professores e alunos, é também adentrar no enfrentamento dos desafios, riscos, no 

reconhecimento do saber do outro, na aceitação de que para ambas as partes há limitações dos 

seus conhecimentos. Assim, a mediação da comunicação em favor da aprendizagem 

colaborativa e dos diálogos entre os seres e as TDIC minimizarão as limitações dos espaços 

escolares nesta nova sociedade tecnológica de informação.  

Trazendo para a discussão a Figura 30, onde as palavras tecnologia-professor-aluno vêm 

com uma frequência acentuada de 6 e 4 evocações respectivamente, afirmando que a 

reciprocidade entre estes três elementos se faz imprescindível, a permuta de saberes poderá 

favorecer um mundo de conhecimento a ambos, colaborar um com o outro é poder falar a mesma 

língua, conforme a fala de P.31 em resposta à questão cinco (05): 
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Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Reconhecer que não detenho este conhecimento especifico, e que a humildade em pedir 

ajuda aos meus alunos e poderemos ajudar um ao outro é uma boa saída para as duas 

partes. Professor hoje em dia precisa se modernizar, reciclar e ser humilde em 

reconhecer que não sabe usar estas tecnologias e pedir ajuda é ter uma virtude.  

 

O ponto de vista deste professor nos atenta para o fato de que professores e alunos estão 

caminhando rumo a uma comunicação compartilhada seja ela presencial ou virtual, onde estes 

conseguem decodificar a mensagem que propõe a cooperação entre o saber formal do professor 

e o saber social do aluno. De acordo com Pretto (2013, p.76), esse diálogo, rico pela sua própria 

natureza, vai ser facilitado pela presença das tecnologias digitais de comunicação e informação, 

mas, antes de tudo, comunicar-se é ter o desejo de estabelecer o diálogo, de buscar interlocutores 

e as tecnologias da comunicação, sem dúvida, em muito favorecem àqueles que desejam 

estabelecer vínculos comunicativos. 

Os professores em suas respostas nos levam a uma visão de que há uma nova sociedade 

de informação na qual se presencia um intenso fluxo de informações e estas vêm provocando 

uma significativa mudança social e cultural no contexto educacional. Podemos visualizar esse 

fluxo na Figura 30 a partir da quantidade diversificada de informações que eles trouxeram 

quando instigados sobre a associação entre o uso das tecnologias em aulas de matemática e suas 

implicações. Como associação entre tecnologia e as aulas de matemática eles trouxeram as 

seguintes palavras: internet, banda-larga, computador, tecnologia-digital, celular, tablets, 

notebook, Datashow, calculadora, vídeo, softwares e aplicativos. E como implicações foram: 

formação, formação continuada, aprendizagem, informação, conhecimento, letramento, 

motivação, interesse, jogos laboratório sucateado e outras. Algumas com maiores evocações 

do que outras, no entanto, elas não deixaram de ter sua importância no todo. 

 Foi possível verificar um apanhado de informações significativas que nos remetem a 

inferir que a intensidade com que estas informações chegam momentaneamente no contexto 

social e formal do aluno e também do professor vem contribuindo com abruptas mudanças no 

ambiente escolar e no meio social destes. Estas mudanças mostram que as informações circulam 

em quantidade e rapidez, conforme ratificado por Campello (2009, p. 13): “viver em uma 

sociedade da informação significa conviver com abundância e diversidade de informação, e a 

tecnologia é o instrumento que facilita o acesso a esse universo informacional amplo e 

complexo, bem como o seu uso”.  
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As TDIC e o advento da internet trouxeram uma complexa carga de responsabilidade 

para a escola, e consequentemente para o professor e, desta forma, as trocas entre professores e 

alunos se fazem necessárias. P 27 resume o contexto em que vive considerando-o como um 

verdadeiro desafio ao responder à questão (05): 

 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Um desafio, mas uma meta ousada a alcançar. 

 

 

A proposta de se usar as tecnologias de informação e do conhecimento na educação já 

vem há tempos fazendo parte dos discursos de governantes, cientistas educacionais e 

professores. No entanto, esta proposta permanece no mundo das ideias, ao menos nas escolas 

públicas, como expresso por P 44 respondendo à questão (05): 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Lutar contra o obvio, é trabalhar na sala de aula com quadro e giz, enquanto eles estão 

mergulhados nestas tecnologias, e nós professores não temos autonomia para mudar 

esta ideia de escola tradicional. Pois: as escolas estão quebradas, nos laboratórios só 

usamos o telão, isso quando tem. A realidade da escola nunca foi a mesma lá de fora 

e a secretaria da educação não está preocupada com isso, o importante é segurar os 

alunos nas salas e só, tudo evoluiu, só a escola que não.  

 

Vários são os relatos que nos informam sobre as reais estruturas escolares tanto a física, 

quanto a humana. Professores alegam que, mesmo que tivessem conhecimento para trabalhar 

com estas tecnologias, não seria possível trabalhar com elas em decorrência de vários fatores, 

dentre eles, a falta de estrutura, pois faltam computadores, acesso à internet, apoio ao preparo 

das aulas em laboratórios de informática. 

Na Figura 30, encontramos várias palavras que sinalizam sobre a estrutura física na 

escola que obstaculiza o uso das TDIC: necessidade, dificuldade, laboratório sucateado. 

Fazendo uma leitura mais aguçada a partir da árvore apresentada, percebemos que a palavra 

tecnologia interliga-se com uma frequência 6 evocações com a informação e está ligada 
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diretamente com a palavra necessidade e digital, nos levando a compreender que os 

respondentes têm noção da necessidade da inserção no contexto educacional e também na sua 

formação continuada. Podemos enxergar que a palavra comunicação está conectada diretamente 

com o professor e o aluno, trazendo a perspectiva do diálogo na compreensão e utilização das 

tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, Moran (2013, p. 30) corrobora 

afirmando que “as tecnologias digitais moveis desafiam as instituições a sair do ensino 

tradicional, em que o professor é o centro, para uma aprendizagem mais participativa e 

integrada”. Para P 21, em resposta à questão (06): 

 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Um desafio que me motiva a aprender e crescer com o “conflito” diário e constante 

com o novo.  

 

 

Alguns professores vêm enfrentando diariamente uma verdadeira “guerra” entre 

o uso do celular em sala de aula, mesmo sendo proibido o uso, e as aulas tradicionais 

que tem apenas a voz como argumento. Ao responder à questão (05), P 03 explicita: 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação básica 

significa melhorar o modo de atingir os alunos para que possam aprender os 

conhecimentos dos conceitos matemáticos. Pois, a indisciplina e o desinteresse são 

muito grandes por parte dos nossos alunos, eles esquecem que estão em plena sala de 

aula de matemática, usam os celulares como se estivesse em seu quarto. 

 

Sob tal aspecto, os professores já estão tentando elaborar e aplicar novas estratégias de 

ensino com o uso do celular em sala de aula. Um exemplo disso é o uso de jogos para o ensino 

de conceitos científicos, assunto a ser abordado no próximo tópico. 
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4.1.2 JOGOS COMO INSTRUMENTOS DE LUDICIDADE E APRENDIZAGEM 

 

Na análise da Figura 30 foi possível verificar que a palavra jogo tem co-ocorrências bem 

acentuada com suas conexidades. Em virtude de sua ligação com a palavra internet, entendemos 

que os jogo citado pelos professores seja o jogo online, uma vez que há a necessidade da internet 

para jogar. Olhando em um outro ângulo, podemos perceber que a palavra jogo mantém uma 

relação com frequência de 5 evocações, formando um elo de ligação com a motivação, 4 vezes 

com o planejamento e 3 vezes com auxílio, desta forma percebe-se que o jogo é um instrumento 

pedagógico motivacional desde que ele seja bem planejado e que necessita do auxílio das 

tecnologias para ser jogado e, mais precisamente, da internet. Veja a fala do P111 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

É reconhecer o quanto o aluno se sente feliz e motivado quando está com o seu celular 

jogando, a motivação é contagiante e gratificante ver seu entusiasmo em obter as 

respostas adequada a cada uma das perguntas do jogo. O jogo, motiva, o aluno a 

pesquisar para poder jogar e ganhar. Se ele tem estas características porque não usar 

como atividades pedagógicas? 

 

 De uma forma sutil, o professor quis dizer que é mais fácil aprendermos quando 

interagimos com os outros, aprendemos mais com o interesse e também pela necessidade, 

aprendemos mais quando temos objetivos bem elaborados. Desta forma, os jogos se encaixam 

no modo complexo de mediatizar os conteúdos de matemática, por meio do estimulo, pela 

motivação. Lopes e Allevato (2011) afirmam que o jogo se constitui em uma das formas de 

organizar as relações interpessoais, pois aprendemos e ensinamos mais com o estimulo e 

motivação. Soares (2015) reforça esta visão evidenciando que: 

 

Os jogos vem sendo uma alternativa simples, viável e que desperta o interesse nos 

alunos e ainda motiva de diferentes maneiras. Quando propomos os jogos e atividades 

lúdicas, estamos nos referindo a uma forma de divertimento junto com a 

aprendizagem, para também criar aquela formalidade entre alunos e professores, além 

de socializá-los e fazê-los construir conjuntamente o ensino. (SOARES, 2015, p. 12-

13) 

 

Mesmo não tendo um conhecimento especifico sobre o jogo em sua função, os 

professores de matemática reconhecem que ele é um forte aliado na educação de matemática, 

visto a matemática é uma disciplina que incorpora em si um vasto legado instituído pela história 
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e pela cultura educacional que traz consigo os ranços promulgados pelas avaliações 

institucionais que a caracteriza como a pior das disciplinas a ser aprendida e ensinada. Assim 

sendo, o jogo é visto como uma estratégia que busca pelo interesse do aluno, pela motivação e 

poderá ser trabalhado com o celular, um instrumento que está nas mãos de todos os alunos. Na 

árvore de similitude em analise, pode ser visto que o jogo educacional está inscrito em uma 

extensa rede de desafios e dificuldade, contudo, os professores vêm buscando-o para o auxílio 

do ensino de matemática, pois para P 47: 

 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Desafiar, motivar, inspirar e inovar. 

 

Mesmo reconhecendo a importância do jogo na aula de matemática, existem empecilhos 

que dificultam demasiadamente a aplicabilidade. Uma dessas dificuldades tem relação com a 

falta de computares e, mesmo que a proposta seja usar jogos como aplicativos de celular, haveria 

ainda o problema da internet, pois esta atividade necessita de uma internet com banda larga, que 

não há na escola com velocidade adequada.  

A partir das respostas, percebemos que o jogo é uma perspectiva bastante associada ao 

uso das tecnologias pelo professor de matemática. Para estes, o jogo motiva, possibilita 

interação, cria e recria oportunidade entre alunos e professores. Entretanto, os professores 

também reconhecem que, na atual conjuntura, fazer uso desta estratégia ainda é um grande 

desafio sendo necessário romper várias barreiras estruturais culturais, sociais, políticas e 

econômicas. Ter o jogo estrategicamente como atividade inovadora ainda está por vir. 

Ao se falar sobre o uso do jogo em sala de aula, é importante ressaltar o necessário 

equilíbrio entre as funções lúdicas e educativas conforme explicita Kishimoto (1996) citado por 

Soares (2015, p. 46): 

 

a) Função lúdica – ou seja, o jogo propicia a diversão, o prazer, quando escolhido 

voluntariamente; b) Função educativa – ou seja, o jogo ensino qualquer coisa que 

complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo. Se 

uma dessas funções for mais utilizada do que a outra, ou seja, se houver um 

desequilíbrio entre elas, provocaremos duas situações: quando a função lúdica é maior 

que a educativa, não temos mais um jogo educativo, mas somente um jogo. Quando 

temos mais a função educativa do que lúdica, também não temos mais um jogo 

educativo e sim um material didático nem sempre divertido. (SOARES, 2015. P. 46) 
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Na Figura 30 notamos uma frequência bem significativa que caracteriza este jogo em 

contexto como jogo-digital 9pela ligação marcante entre internet-jogo, e partindo do jogo, temos 

três vértices que levam em planejamento, novidade e auxiliar e este último se alastra em 

inovador com evocações de 4, 5 ,3 e 2 respectivamente. O professor P 53 complementa ao 

responder à questão (05) sobre o que significa usar as tecnologias para ensinar conceitos de 

matemática na educação básica:  

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Jogos interativos. Pois: com eles as aulas ficam mais divertidas 

 

Para Soares (2015), o professor pode também estar buscando o jogo pelas possibilidades 

de estimular a criatividade dos estudantes e deles próprios. Percebe-se que a palavra criatividade 

está diretamente ligada a 7 vezes de co-ocorrências com o interesse. Este elo nos permite 

argumentar que os professores querem mudar as suas aulas de matemática. Entendemos que o 

fato de os professores respondentes ligarem internet e jogo de forma acentuada enfatiza a noção 

de que o jogo citado por eles seja de fato o digital. Lucchese e Ribeiro (2009) trazem a algumas 

características dos jogos digitais:  

 

Os jogos digitais fornecem uma nova representação para um jogo, com características 

e elementos próprios, surge uma questão em relação às vantagens de se utilizar tal 

abordagem em face dos meios tradicionais. Nesse sentido, é possível retomar os quatro 

elementos fundamentais dos jogos digitais: Representação; interação; Conflito e 

Segurança. (LUCCHESE e RIBEIRO, 2009, p. 9 -10) 

 

 

A caracterização dos autores é melhor explicada a seguir: 

Representação: os jogos digitais abarcam uma quantidade significativa de recursos nos 

quais o mesmo não poderia ser caracterizado como jogo digital, como: computador e outros 

similares e áudio, também há programas (sistemas fechados), o jogador não tem como alterar 

ou interferir na implementação, com estes recursos o jogador toma a frente controlando com 

intensidade da interatividade marcadamente forte nesta modalidade desde que as regras do 

programa seja obedecida; 

                                                           
9 Jogos digitais estão intimamente ligados aos computadores, numa visão mais abrangente, como PC’s, 

consoles de videogame e celulares. Juul, J., Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional 

Worlds, The MIT Press, 2005, ISBN: 0262101106 
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Interação:  os jogadores fazem parte de uma mesma rede que propicie a devida interação 

que é fator marcadamente expressivo nos jogos digitais, a comunicação virtual favorece esta 

interação que pode ser online (tempo real), ou off-line (não real), esta tem como elo as regras 

existentes no jogo, neste caso há a presença fundamental de um programa especifico para 

executá-lo, que são coordenados em prol do mesmo; 

Conflito: como todo jogo, o jogador tem como objetivo estratégicos vencer, no caso dos 

digitais o programa especifico executador do mesmo, de posse de uma “inteligência” artificial, 

contém em seu programa algumas regras especificas para dificultar o alcance de tais objetivos 

que forçará o jogador ser mais astuto, e letrado no que diz respeito às características especifica 

do jogo em questão. Sendo assim, os obstáculos aparecerão entre os jogadores em sua 

interatividade, com isso o inevitável conflito surgirá, cabe ressaltar que o objetivo fecundo do 

jogo digital é o conflito que leva o jogador a vencer ou perder. 

Segurança: neste aspecto, se torna relevante frisar que a segurança é um dos elementos 

que não tem como defini-la com primazia, pois depende de vários fatores entre estes está o 

jogador e seu estado psicológico no momento em que estiver jogando, a relatividade referente a 

segurança nos impede de formar uma caracterização absoluta, entretanto, na grande maioria dos 

jogos digitais os procedimentos dos programas em suas plataformas, quanto ao jogo e jogador 

são bem seguros. 

Foi possível perceber que os jogos digitais são caminhos estratégicos para resgatar o 

aluno para a aula de matemática e para buscar meios que convençam este aluno de que há a 

possibilidade de a matemática ser dinâmica, lúdica e levar a aprendizagem. P 01, respondendo 

à questão (06) comunga com essa ideia:  

 

Para mim, SER UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Um ser que busca caminhos diversos para alcançar seus objetivos. Para alcançar estes 

objetivos o professor de matemática tem que ser criativo, dinâmico, explorador de 

novas oportunidades de chamar para si os seus alunos. E a internet mais o celular ou 

os computadores te leva a estes caminhos.  

 

 

Embora considerando todas as dificuldades, trabalhar com tecnologias em ambiente 

escolar exige atitude de correr riscos, sair da zona de conforto e um primeiro passo é se apropriar 

das tecnologias, ou seja, ser letrado digitalmente.  
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4.1.3 PROFESSOR COMO INTERLOCUTOR DO LETRAMENTO DIGITAL 

 

Na Figura 30, outra palavra que teve destaque foi letramento10, mais precisamente 

letramento digital. A afirmação de que o letramento no qual o professor se referiu em suas 

respostas se trata do letramento digital se deu em virtude da frequência entre internet-

letramento. Pode-se perceber que os professores trouxeram três palavras interligadas 

diretamente em sua aresta, isto quer dizer que elas foram citadas em comum com o letramento: 

a palavra desafio veio com uma frequência de 4 co-ocorrências, difícil com 3 e laboratório com 

3. As respostas nos trouxeram as afirmações de que o letramento digital na escola pública é uma 

ação difícil, por vários motivos e o mais acentuado foi sucateamento dos laboratórios de 

informática.  

O letramento digital é uma das chaves que abre a porta para a compreensão crítica e 

reflexiva dos saberes inerentes às tecnologias digitais. O letramento digital traz possibilidades 

de conhecimento tanto para o professor quanto para o aluno, pois segundo Gasque (2012): 

 

O letramento informacional é um processo de aprendizagem que favorece o aprender 

a aprender, visto que engloba conceitos, procedimentos e atitudes que permitem ao 

indivíduo identificar a necessidade de informação e delimitá-la, buscar e selecionar 

informação em vários canais e fontes de informação, bem como estruturar e comunicar 

a informação, considerando os seus aspectos éticos, econômicos e sociais.  (GASQUE, 

2012, p.46) 

 

O letramento digital ou informacional de acordo com a autora citada contribui com uma 

afirmação precisa de que ser letrado é muito mais do que ler e escrever, é muito mais do que 

juntar letras, é o estado ou condição de quem cultiva as práticas sociais, culturais que usam a 

escrita no livro ou na tela para fazer uma leitura que tenha sentido e faça parte da vida do ser 

letrado digitalmente. Compreendido dessa forma, o letramento digital possibilita trabalhar em 

uma realidade em transformação e (re) construção.  

Nota-se que os professores têm esta preocupação e estão cientes de que há a necessidade 

de letrar-se nestas tecnologias digitais, da informação, do conhecimento, para que, mais do 

digitar e ler é preciso se apropriar criticamente das informações. O professor P05, respondente 

a questão cinco demonstra estar ciente de que as tecnologias são caminhos inovadores rumo a 

uma estratégia que vá ao encontro do novo alunado presente na atualidade: 

 

                                                           
10 Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e de escrita 
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Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Para mim, usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação 

básica significa adaptar-me às novas tecnologias e alcançar, de forma significativa o 

interesse de meus alunos 

.  

De acordo com as respostas, o letramento nas tecnologias digitais favorece trilhar 

caminhos na busca e uso do conhecimento tecnológico. Isso pode ser identificado ao 

encontrarmos na resposta do P89 da questão seis referencias relacionadas ao letramento: 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

É buscar caminhos para que consiga ensinar para meu aluno do século XXI, é buscar 

pelo letramento digital, aprender trabalhar com softwares de Geometria Dinâmica, 

Objetos Virtuais, GeoGebra, Computação Algébrica entre outros, apesar das 

dificuldades, mas a formação continuada pode favorecer o letramento para uma 

aprendizagem das necessidades atuais.  

 

  

Como dentre outras que sugerem a constituição de relações entre a importância da 

formação deste professor para o letramento digital e a necessária internet, como mostra a Figura 

30: difícil, formação, interesse, aprendizagem, motivação, formação continuada, necessidade, 

dificuldade, conhecimento, software entre outras. 

Por meios dos relatos dos respondentes, compreendemos que o computador, o tablet, o 

celular e a internet (banda larga) são instrumentos culturais que propiciam estratégias para 

favorecer a aprendizagem. No entanto, parte-se do pressuposto que, para essa efetivação, é 

necessário o letramento digital. Esse letramento pode auxiliar a transformar informações em 

conhecimentos desafiadores presentes na contemporaneidade. Com relação ao uso das 

tecnologias na prática pedagógica de sala de aula, o professor, em seu processo de formação 

continuada, precisa adquirir conhecimentos técnicos sobre os aplicativos, softwares e sobre as 

possibilidades do uso pedagógico favorecido pelo computador e similares para o ensino e 

aprendizagem da matemática. Para Borba e Chiari (2013), estes conhecimentos técnicos 

possibilitam a organização das atividades pedagógicas em ambientes tecnológicos e a integração 

das tecnologias, de forma produtiva, nas atividades diárias da docência.  
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Os professores sujeitos desta investigação reconhecem que a busca por novos 

conhecimentos e estratégias diferenciadas aliadas à cooperação entre professores e alunos pode 

contribuir substancialmente com o complexo ato reflexivo do ensinar e do aprender. Essa 

compreensão é enfatizada por Borba e Chiari (2013):  

 

A concepção de formação docente diz respeito ao processo de desenvolvimento 

profissional que se consolida ao longo da carreira docente, em face das interações e 

experiências do professor e dos diversos elementos que se fazem presentes nos seus 

contextos e práticas sociais, por meio dos quais o profissional adquire conhecimentos 

necessários à implementação de mudanças na prática pedagógica de sua sala de aula, 

sobretudo no que tange ao uso de tecnologias nos processos educacionais na escola. 

(BORBA e CHIARI, 2013, p. 239) 

 

Os autores trazem uma concepção de formação como um processo inerente ao fazer 

pedagógico em que, de acordo com que as atividades vão sendo movimentadas pelas ações 

sociais, históricas e culturais, a formação vai ganhando novos significados. Na Figura 30 

podemos relacionar essa concepção a partir da ênfase em palavras que denotam os olhares dos 

professores para questões que consideram perspectivas de inovação, constante formação, 

ferramentas tecnológicas. As palavras representativas são: tecnologia da informação, formação 

continuada, professor-necessidade-inovação, importante-informação, visualização-software-

GeoGebra-aplicativos, computador-tablets-celulares, letramento-tecnologia, jogo-letramento-

curiosidade e internet.  

Analisando as respostas, verifica-se que os professores fazem usos das tecnologias em 

suas práxis docentes de forma mais acanhada e em seu meio social de forma mais acentuada. A 

utilização destas tecnologias no ambiente do trabalho é bem limitada, o maior uso se faz das 

tecnologias que não exigem internet como: Datashow, do kit multimídia, TV, DVD e de alguns 

computadores para uso corriqueiro como digitação. Outros componentes tecnológicos citados 

foram os softwares, aplicativos, vídeos. Para alguns destes equipamentos, os programas são 

baixados na casa dos professores e levados para a sala de aula em dispositivos removíveis (pen 

drive). Na Figura 30, várias são as palavras que sinalizam a dificuldade dos professores em 

utilizar as tecnologias em sala de aula: laboratório sucateado, sucateamento, sucateado, 

dificuldade, por meio destas palavras citadas vemos que não se trabalha com as tecnologias em 

escolas com laboratórios com computadores quebrados, ultrapassados, que impedem de acessar 

e baixar jogos, vídeos, instalar softwares e muitas outras utilidades que o professor poderia fazer 

uso. A falta de internet com banda larga é outro fator que dificulta em muito o uso destas 

tecnologias em ambientes escolares na rede pública estadual.  

 Em respostas dadas no primeiro questionário, pode se perceber o uso das tecnologias 

em seus ambientes sociais como celulares, tablets e computadores com instalações de vários 
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softwares, aplicativos que permitem o acesso a informação e comunicação nas mais variadas 

plataformas e redes sociais. Não há mais como negar que o mundo está cada vez mais digital e 

interligado, estamos vivendo o hibridismo (cyber + hibrido o corpo biológico integrado às 

plataformas digitais) (FAVA, 2014). 

O professor ainda está perplexo com a realidade atual em sala de aula, onde o aluno está 

permanentemente enviando e recebendo notícias, as mais variadas informações, namorando, 

compartilhando, interagindo, relacionando-se pelas redes sociais. Com esta rápida mudança de 

comportamento do aluno do século passado para este, o professor ainda está se adaptando a 

estes novos comportamentos na sala de aula, muitas vezes, em plena explicação de tópicos de 

matemática. Mesmo com a dificuldade enfrentada nas escolas estaduais, que ignoram a atual 

conjuntura em que os alunos estão imersos, o professor já vem mudando o seu olhar a respeito 

deste novo comportamento, uma vez que não tem mais como recuar a esta realidade, o professor 

P.05, em resposta a questão cinco, afirma: 

 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação básica 

significa receber as informações, ampliar o conhecimento, facilitar o entendimento por 

meios das redes sociais em uma constante interação e consequentemente aproveitar a 

oportunidade da cooperação e primar pela aprendizagem. 

 

 

 

Embora os professores reconheçam a dificuldade de um letramento digital que possa 

favorecer a uma leitura e escrita reflexiva e critica, também enxergam que os instrumentos 

tecnológicos por si só não favorecem a devida aprendizagem social, cultural e histórica. 

Explicitam que é necessário dar significado à utilização das tecnologias e que, em vez de fazer 

uso passivamente, precisam transformá-las e reestruturá-las a medida que suas necessidades 

pessoais e profissionais assim fizerem. Mas é evidente que os professores, embora reconhecendo 

as dificuldades, entendem que não há mais como deixar à margem as relações entre as 

tecnologias e a escola. Tal percepção, na questão cinco, pode ser identificada na fala de P 07: 
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Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Para mim, usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação 

básica significa: inovação e solucionar grandes problemas. Temos que aderia a elas 

ou ser vencidos por elas. Pois: o aluno está imerso às tecnologias digitais, e não 

conseguem mais se ver sem elas.   

 

 

Dessa forma, os professores reconhecem as dificuldades, mas também entendem que o 

letramento digital bem como o uso consciente e seguro das tecnologias abriria o leque de 

possibilidades de caminhos estratégicos que favoreceriam o processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

4.2 SABER TECNOLÓGICO E SEUS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 

 

A inserção das respostas à questão 03 no Software IRAMUTEQ gerou a árvore de 

similitude apresentada na Figura 31. A pergunta 3 do questionário 2, solicitava que os 

professores explicassem a escolha de cada palavra escolhida na questão 1, muitas vezes o 

professor acreditou que a palavra por si só já explicava sua escolha, em outras os professores 

escreveram expressões. Por este motivo ela difere das questões 1 e 2. Partindo da terceira 

pergunta o professor já explica e justifica a sua colocação. 
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Figura 31 - Árvore de similitude resultante da explicitação de cada palavra 

 

A partir dos dados, discutiremos a seguir as subcategorias analíticas.  
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4.2.1 DESAFIOS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA   

 

Ser professor na contemporaneidade não está sendo uma tarefa fácil, poderíamos dizer 

que a docência nunca foi tão complexa como na atual conjuntura educacional, mais 

precisamente na escola pública. Ser professor hoje impõe recorrentemente circunscrever o saber 

do professor em constante desafios. Não tem havido uma harmonia entre o aluno do século XXI, 

o professor do século XX e a escola com característica e resquícios do século XIX, e para 

ampliar este distanciamento temos o advento das tecnologias que traz consigo um conjunto de 

regras que pouco professores e também alunos dominem por completo. Entretanto, uma certeza 

que o professor tem é de que o aluno necessita de um gerenciamento do adequado uso destas 

tecnologias. Há dessa forma, necessidade se de adaptar com as incertezas, sair de sua zona de 

conforto e ir ao encontro deste novo ambiente tecnológico que toma para si os recintos escolares. 

Algumas das necessidades desse professor do século XXI são apontadas por Fantin e Rivoltella 

(20112): 

 
Conhecer conceitos de base das TICs: hardware, e software, internet, correio 

eletrônico, possibilidades da cultura digital na vida cotidiana da escola; ** conhecer e 

saber usar diferentes tecnologias digitais: usos e dispositivos da internet, 

gestão/configuração do correio eletrônico, sistemas operativos, produção de textos em 

diferentes linguagens, criação, animação, motores de pesquisa, programas de 

navegação segura e confiabilidade dos sites, convergências com outros meios (MP3, 

celulares); ***produzir, elaborar e apresentar textos e construção audiovisual, 

eletrônica e digital; ****saber usar diversos instrumentos da comunicação digital: 

síncrona e assíncrona (e-mail, chat, fórum, SMS, áudio e videoconferência); [...] 

*****entender a importância da autoaprendizagem. (FANTIN E RIVOLTELLA, 

2012, p. 133) 

 

 

O saber tecnológico do professor vem carregado de conceitos a serem apreendidos, 

entretanto esses elementos vêm inscritos em inúmeras dificuldades que podem ser conferidas 

na Figura 31. Os professores respondentes nos mostraram que, mediante todo o processo da 

inserção destes saberes tecnológicos, o termo que tomou uma proporção majoritária na árvore 

de similitude foi saber_tecnologico veio com 07 arestas, que obtiveram co-ocorrências bem 

significativas de vezes evocados pelos respondentes da expressão do núcleo.  Termos como 

Objetos virtuais, escolas_obsoletas e desafios_na_educação com 05 co-ocorrencias evocadas 

pelos professores. Já as expressões tecnologia_da_informação, internet, dificuldade, 

dificuldade_na_formação e jogo_criativo tiveram 04 co-ocorrencias coma palavra núcleo, 

saber_tecnologico. Da expressão objetos_virtuais partiram duas arestas uma com conexidade a 

planejamento_inovador com co-ocorrencias de 03 evocações e a outra aresta faz conexidade 
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com a expressão formação_continuada e desta partiram duas arestas que tiveram conexidades 

com a expressão formação_inicial, que teve a maior co-ocorrencia nesta análise que foi de 06 

evocações, nos mostrando a estrita ligação entre estas duas expressões. A outra aresta partindo 

de formação_continuada teve conexidade com software_matemático com 03 co-ocorrencia e 

deste com a expressão software_aplicados com 03 de co-ocorrencias. A aresta que partiu de 

formação_inicial até internet_formação_continuada, teve 04 de co-ocorrencias. A aresta que 

partiu de saber_tecnologico e seguiu rumo a jogo_criativo seguiu com uma conexidade com 

aprendizagem_garantida com 03 de evocações e partindo deste há a conexidade com 

motivação_uso_tecnologias, também com 03 de evocações, desta deu continuidade com a aresta 

que levou a saber_necessário, desta a desmotivação_no_ensino e por fim desta até 

jogos_desafios_educação todas com 03 de co-ocorrencias. Já na aresta que levou até 

escolas_obsoletas tivemos uma aresta com conexidade com letramento_tecnologico com co-

ocorrencias de 03 e desta partiu uma aresta até lanejamento_aprendizagem_garandida com 03 

de co-ocorrencia. 

 Da expressão dificuldade_na_formação tivemos uma aresta com conexidade até 

tecnologia_aplicada com e desta com tecnologia_do_saber ambas com co-ocorrencias de 04 

evocações. Nesta árvore de similitude, além da arvore montada partindo do núcleo 

saber_tecnologico tivemos uma sequência de termos ligados por arestas com extremidades 

necessidade_formação_continuada e jogo. De necessidade_formação_continuada que faz 

conexidade com importante_conhecimento e deste a interesse_na_formação, partindo para 

necessidade_tecnologica e desta a aprendizagem_tecnologica todas com conexidade de 03 co-

ocorrencias entre elas e de aprendizagem_tecnologia ao jogo tivemos uma conexidade de 02 

evocações. 

Ao inserir o saber tecnológico e estratégias que favoreça ao professor e ao aluno as 

devidas motivações, é necessária uma reestruturação do sistema educativo, pois, a falta de 

estrutura, descaso, laboratório sucateado e desmotivação, são alguns dos entraves de grande 

empecilho nesta rota do conhecimento, ou seja da formação continuada. Kenski (2012) explicita 

os reflexos das tecnologias no mundo educacional: 

 
As alterações sociais decorrentes da banalização do uso das tecnologias eletrônicas de 

informação e comunicação e d acesso a elas atingem todas as instituições e espaços 

sociais. Na era da informação, comportamentos, praticas, informações e saberes se 

alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza o estágio 

do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais 

formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas educações, resultantes de 

mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade 

tecnológica, é desafio a ser assumido por toda a sociedade. (KENSKI, 2012, p. 41) 
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A autora reforça advertindo-nos que os saberes tradicionais vêm sendo paulatinamente 

substituídos pelos novos saberes na educação e que estas mudanças vêm mudando as estruturas 

do ensinar e do aprender. Entretanto, para adequar-se às atuais perspectivas educacionais, o 

professor deverá enfrentar os seus temores, os obstáculos e desafiar essa nova forma de saber, 

este saber que designamos de saber tecnológico, um saber que compreende produtos 

diferenciadores, reflexivo, crítico e transformadores.  

P13 em respostas à questão cinco, denota a atitude de ousadia que precisa ser postura 

comum no exercício da docência: 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação básica 

significa compactuar saberes globais, conhecer e pôr em prática as novas regras que 

estabelecem o ensinar e o aprender na sociedade tecnológica, ambos buscarem pela 

essência positiva na tecnologia, não permitir que ela engula o ser humano que há em 

cada aluno. Pois: não sois máquina, homens é que sois.  

 

 

Na árvore de similitude podemos perceber que o professor incorporou palavras que 

sinalizam a busca por novos saberes, novos significados no ambiente educacional, mesmo que 

considerem a existência de problemas estruturais que dificultam esta jornada. As palavras 

evidenciadas de forma positiva foram: saber_tecnológico, formação_inicial, 

formação_continuada, objetos_virtuais, dificuldades, tecnologias_aplicadas, 

desafios_na_educação, aprendizagem_garantida, jogos, dificuldade_na_educação entre 

outros. Em relação aos problemas, identificamos: dificuldades, escolas_obsoletas, 

laboratórios_sucateados, dificuldade_na educação entre outras. Estas palavras nos remetem à 

compreensão de que as tecnologias estão mudando o vocabulário dos professores e mostram 

que suas evocações estão diretamente ligadas ao fazer e saber tecnológico no seio educacional.  

Dificuldade foi sem dúvida uma das palavras com um alto índice de evocações e em toda 

a árvore temos palavras que complementam e justificam o nível e as consequências desta 

dificuldade, tanto em caráter físico, quanto de estrutura humana. No entanto, as possibilidades 

do uso pedagógico das tecnologias para o ensino e a aprendizagem da matemática podem 

descontruir a imagem de disciplina difícil que a matemática construiu ao longo da história. O 
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professor pode ser o agente desse processo, mas para isso, este profissional precisa reconhecer 

que um dos grandes desafios reside na necessidade de se abrir para o novo. 

Visando focar mais especificamente na aprendizagem matemática com a contribuição 

das tecnologias, foram analisados vários subgrupos da árvore de similitude. A aresta que tem 

ligação direta com a internet com uma co-ocorrências de 04 evocações com o saber_tecnologico 

vem respaldando a fala dos respondentes no que diz respeito ao saber tecnológico e de sua 

inserção na formação continuada destes docentes. Estes professores mostraram reconhecer 

algumas tecnologias e suas ramificações que poderiam influenciar de forma positiva no ensino 

de matemática, entretanto sempre são esbarrados nas dificuldades estruturais físicas e humanas. 

No que diz respeito às dificuldades relacionadas ao recurso humano, o foco é na formação 

contínua destes professores de matemática, ou seja:  

 
A Cyberformação com professores de matemática condiz à intencionalidade desse 

professor ao estar com a tecnologia. Não se fala de um estar mecânico; não se pensa 

em uma formação de uso técnico das tecnologias, como se essas fossem recursos 

auxiliares ao ensino e à aprendizagem; mas, de uma formação que lida e considera as 

TD como meios que participam ou devem participar, efetivamente, da produção do 

conhecimento matemático. (ROSA, BAIRRAL e AMARAL, 2015, p.61) 

 

Nesta concepção sobre formação dos professores de matemática, os autores acima 

afirmam que esta formação é mais do que aprender a manusear as técnicas computacionais, é 

mais do que seguir uma receita de uso, mas é uma trajetória que favorecerá a produção e 

construção do conhecimento, é buscar conexões do saber cybernetico11 como ser-com, pensar-

com, sabe_faze_com_as_tecnologias.  O professor P86, em resposta à questão cinco, nos auxilia 

nessa reflexão, pois demonstra compreender-se como integrante desse novo mundo tecnológico: 

 

Para mim, USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR CONCEITOS DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA significa? 

Usar as tecnologias para ensinar conceitos de matemática na educação básica 

significa saber usar e tirar o que ela traz de melhor. Pois: o recurso tecnológico não 

é mais somente um utensílio, mas, “meio”, parte do processo cognitivo.  

 

 

Nesta Cyberformação, busca-se o saber-pensar e saber-reconstruir as aulas estressantes 

e cansativas da matemática em aulas criativas e motivadoras. 

                                                           
11 Ciber (prefixo inglês cyber-, redução de cybernetis, cibernética) pref. Exprime a noção de internet ou 
de comunicação entre redes de computadores. (PRIBERAM, 2011). 
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 A árvore da Figura 31 nos traz algumas informações sobre o ponto de vista destes 

respondentes que nos levam a enxergar que eles ainda desafiam as dificuldades e citam algumas 

sugestões por meio de palavras que indiquem alguns caminhos de planejamentos com aulas de 

matemáticas com abordagem criativas, motivacionais como softwares, objetos_virtuais, jogos 

entre outras. O processo desafiador consiste em criar condições, seja por meio da 

formação_continuada que possa favorecer a criação de atividades inovadoras e prazerosas no 

AVA, ou em plataformas tecnológicas de ensino, onde as atividades virtuais de matemática se 

fazem presente, necessitando para isto, apenas de um aparelho como computador, tablets, 

smartphones, iPhones conectados à internet.  

Considerando as possibilidades que podem emergir com o uso das tecnologias, os 

professores salientam a importância da formação continuada. Embora tenhamos a palavra 

desmotivado dentre as relações de importância, alguns professores reforçam a importância na 

parceria que deveria haver entre a escola e a Secretaria de Educação. Na questão seis, a fala de 

P 07 ilustra tal aspecto: 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Ser professor de matemática é cumprir o papel de identificar dificuldades para que 

sejam programadas atividades diversificadas de recuperação ao longo do ano letivo, 

de modo que não se acumulem e solidifiquem, uma boa cooperação entre os 

personagens deste contexto, algo de bom, pode surgir. SUGESTÃO: Cursos de 

formação continuada para professores sobre as tecnologias e para alguns alunos de 

cada sala de aula, trabalharíamos juntos, estes alunos seriam monitores.  

 

 

 

Dessa forma, os professores ainda acreditam que uma atitude de cooperação e integração 

da SEDUCE em prol de oferecimento de uma formação continuada em TDIC pode trazer novas 

oportunidades, como por exemplo o letramento dos alunos para se apropriar da utilização 

emancipada das tecnologias de informação e de comunicação na sua educação formal e também 

na sua vida. 
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4.2.2  DIFICULDADES NO ACESSO À FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Figura 32 - Saber tecnológico 

 

Os professores citaram várias palavras que nos remeteram à formação e a formação 

continuada. Na Figura acima, a formação continuada foi termo mais citado pelos professores 

com 54 co-ocorrências, entretanto reconhecem a dificuldade em estar buscando esta formação, 

e eles reconhecem que esta formação está intimamente ligada ao saber tecnológico que aparece 

com 49 evocações.  Já formação e interesse foram evocados em mesma quantidade pelos 

respondentes. Próximo de aprendizagem temos formação e interesse, como pode ser constatado 

na figura acima.  Toda esta informação se fez necessário para reconhecermos que os 

respondentes ao citarem as palavras que tivessem nexos com a inserção das TDIC no ensino de 

matemática, nos trouxeram o seu olhar para compreendermos que estes sabem que a formação 

continuada favoreceria um letramento informacional, comunicacional e digital e que este 

letramento traria para as aulas de matemática o interesse, a criatividade e a aprendizagem, tanto 

para o professor quanto para o aluno. A formação continuada em tecnologia digital, 

proporcionaria um saber direcionado para a aplicação nas aulas de matemática e o resultado 

poderia ser produtivo. Além disso, aprender a trabalhar com as TDIC poderia ajudar no 
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desenvolvimento de uma identidade profissional, estimulando a adoção do ponto de vista e de 

valores próprios de um professor de matemática (FIORENTINI, 2003). A formação continuada 

não seria o ponto final a todos os problemas do ensino e da aprendizagem da matemática, mas 

como afirma Moran (2013): 

 
Vale a pena investir nas pessoas, na esperança de mudança, e oferecer-lhes 

instrumentos para que se sintam capazes de caminhar por si mesmas, de realizar 

atividades cada vez mais interessantes, complexas, desafiadoras e realizadoras. Essa é 

a educação que desejamos e que é plenamente viável. (MORAN, 2013, p. 17) 

 

O desejo de realizar aulas de matemática interessantes, desafiadoras e emancipadoras, 

traz como um dos seus requisitos, o acesso à formação continuada explicitada pelos 

respondentes. Embora a formação continuada não vá resolver todos s problemas, esta seria uma 

das perspectivas para atualização, em termos de tecnologias educacionais, dos professores em 

exercício.   No entanto, para que essa formação continuada seja ofertada, é necessário pensar 

em outras questões como, a qualidade desses cursos e as condições para liberação do professor 

cursista de parte da sua carga horária de serviço. Este é um dos grandes entraves, pois os 

professores   de matemática, geralmente, têm jornada semanal de 60 horas para alcançarem um 

ganho maior considerando-se os baixos salários para a categoria. De acordo com Diniz (2007, 

p. 25 “o aviltamento salarial e a participação cada vez menor na execução do seu próprio salário 

revelou a existência de crescentes processos de proletarização do profissionalismo do ensino”. 

A obrigatoriedade de trabalhar uma exaustiva carga horária (42) quarenta e duas aulas por 

semana dividido em três turnos impossibilita qualquer professor de buscar por aulas 

diferenciadas, planejamento cooperativo e integrado e também a formação continuada. Isto 

implica em vários prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem.  

 

4.2.3 OBSOLESCÊNCIA ESCOLAR 

 

Uma das maiores deficiências das escolas estaduais periféricas de Goiânia é sua estrutura 

física. Em sua maioria não há infraestrutura adequada à realização de aulas. Os respondentes no 

primeiro questionário deixaram claro a situação física destas escolas, sendo um grande 

empecilho na elaboração e aplicação de aulas diferenciadas, ou seja, professor, quadro e giz. A 

Figura 31 e 32 nos trazem, em vários momentos, informações que apontam a Obsolescência das 

escolas. Na árvore de similitude, podemos notar uma forte frequência da palavra 

escolas_obsoletas, que vem contribuindo com a desmotivação, a dificuldade em ter um bom 

desempenho em sala de aula. De significado similar temos a palavra laboratório_sucateado que 

foi bem citada pelos professores, reflexo de que realmente a estrutura física das escolas estaduais 
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estão bem precárias. Desta forma, verifica que a árvore está repleta de palavras que trazem 

significados evidentes do estado físico que se encontram as escolas, e também sobre a parte que 

se refere às condições humanas, que serão comentadas posteriormente. Considerando-se as 

relações estabelecidas entre as palavras visualizadas por toda a árvore, é possível compreender 

as dificuldades dos professores em relação ao contexto atual da escola em que estes são, a todo 

momento, cobrados no sentido da inserção das tecnologias em sala de aula. O professor vive em 

um verdadeiro paradoxo, é cobrado a todo o momento, mas quem cobra não oferece tais 

condições. São nestas situações em que o descrédito, o desânimo e a obsolescência humana se 

perpetuam.  Como pode um professor entrar na guerra que tem como meta o ensino de qualidade 

se não são oferecidas as devidas armas? Um breve olhar para dentro da escola, mostra um 

verdadeiro caos, desmotivação, desinteresse, a notória precarização física, improvisos 

contínuos, sonhos desfalecidos, a fragilidade imperiosa. Podemos perceber que a complexidade 

que envolve o trabalho docente está atrelada a vários desafios desde a formação continuada que 

possa tirar o professor da continua obsolescência como da séria situação estrutural da rede física 

das escolas, então vale completar que: 

 
As questões estruturais e as conjunturais parecem não dar lugar às soluções desejada 

pelos educadores. De fato, não existem relações de causa-consequência a serem 

abordadas linearmente. São muitos os fatores a considerar, alguns mais próximos, 

outros mais remotos, alguns dependentes de leis, de políticas institucionais, outros de 

concentração de esforços de vontade. (SOUZA, 2007, p. 187) 

 

Na Figura 31 é possível encontrar várias palavras que os professores citaram que 

mostram a verdadeira realidade das estruturas físicas das escolas estaduais de Goiânia, também 

podemos encontrar depoimentos destes respondentes nas questões cinco e seis que retratam a 

atual situação tanto das escolas como dos professores, pois estes vivenciam uma situação 

psicossocial e profissional bastante inquietante. Estes professores reconhecem que a escola vive 

em uma verdadeira obsolescência em aspectos técnicos e pessoais.  Em praticamente quase 

todas as questões do primeiro questionário esta situação física dos laboratórios de informática 

foi fator preponderante. Na árvore de similitude na Figura 31, temos a confirmação de tal 

situação. O termo laboratório sucateado é descrito por computadores quebrados, 

desatualizados, poucas maquinas para a grande quantidade de alunos, ambiente improvisados, 

falta dinamizador e a internet não comporta a demanda mesmo com pouquíssimas maquinas em 

uso. Mediante a tal situação, o professor não tem motivação para buscar uma formação em 

tecnologias, para adquirir o saber tecnológico, mesmo presenciando seus alunos se perdendo em 

excessos de informações que tomam conta de seus aparelhos, mesmo reconhecendo a grande 

potencialidade das TDIC no ensino da matemática. Mas, o grande problema da escola pública é 
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a falta de planejamento, por mais que haja, políticas públicas educacionais elas não chegam ao 

destino final a escola, infelizmente 

 
Estes equipamentos rapidamente ficarão obsoletos em função da velocidade de 

renovação do mercado e provavelmente sem utilidade num curto espaço de tempo. O 

acesso à rede é uma condição necessária, mas não suficiente para as transformações 

que [se fazem necessárias na educação]. Isso porque se a perspectiva for a de conectar 

sem se trabalhar na busca da emancipação do professor e do estudante, o que veremos 

será uma mera repetição daquilo que já vimos – será isso passado?! - Acontecer com 

os livros didáticos e outras experiências de inovação educacional. Quem sabe, num 

futuro próximo não veremos o Ministério criando comissões para analisar softwares e 

sítios e, posteriormente, classificá-los com as conhecidas estrelas. (Pretto, 1999 p. 27) 

 

Em muitas escolas foi implantado o laboratório de informática por iniciativa do governo, 

criando expectativas em professores e alunos que acreditavam que estes computadores iriam 

fazer parte do ambiente escolar. Entretanto, verificou-se o grave erro, montar os laboratórios 

mesmo sem que antes se tivesse preparado a escola para aproveitar as potencialidades e sem 

preparar professores sobre a prática pedagógica para o uso dessa ferramenta. O que se vê, em 

secretarias e bibliotecas das escolas, é entulhos de máquinas antigas em desuso, ou seja, aquilo 

que não se usa mais, ou não chegou a ser usado. Uma generalizada utilização para fins 

burocráticos. Enquanto isso, os laboratórios instalados, fechados, protegidos com grades de 

ferro, viraram máquinas sucateadas devido à falta de interesse e de iniciativa tanto da escola 

quanto do governo em preparar devidamente os docentes. É curioso deparar-se com máquinas 

novas, sem uso e obsoletas por conta do tempo, sim está é a realidade que vivem os professores 

das escolas públicas, de acordo com à questão seis, conforme responde P 58: 

 

Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA É: 

Ser professor de matemática é ter que mostrar para os seus alunos a verdadeira 

realidade na qual a escola pública enfrenta. É ter a coragem de dizer que a educação 

está fadada ao fracasso. Aqui nada funciona, nem as maquinas nem as pessoas que 

dirigem. 

 

Como se pode notar, embora haja esperança de melhoria, busca de formação continuada, 

uso de alguns recursos tecnológicos em aulas de matemática, a realidade das escolas de Goiás 

precisa ser revista, repensada e, nesse sentido, o professor não age sozinho. É necessário um 

olhar da gestão que compreenda que maquiagens não resolvem as situações e que dinheiro 

aplicado em educação não é gasto. Dinheiro aplicado em educação é investimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos convida a refletir sobre as relações entre educação e tecnologia nas 

escolas públicas e em especial de Goiás e sobre os desafios a serem assumidos para a gestão das 

novas exigências educacionais em sua democratização na aprendizagem individual e coletiva, 

que é a garantia de fluência tecnológica para todos os professores e o real letramento digital para 

fins pedagógicos no aluno. Buscar e responder determinados questionamento nos ajuda a 

compreender e refletir sobre a necessária transição da fossilização ao estado formativo de 

ensinar_com e aprender_com na qual se faz necessário e urgente. Nessa perspectiva, tentamos, 

por meio da pesquisa, responder à questão investigativa: Qual é a relação estabelecida como 

interface entre os professores de matemática em sua formação inicial e continuada da rede 

estadual de educação de Goiás e o contexto das suas práticas pedagógicas considerando o uso 

das TDIC? Englobamos neste questionamento todos os meandros envolvidos nesta 

investigação, a fim de garantir dados e reflexões sobre o contexto abordado que é o ensino da 

matemática tendo as TDIC como mediadoras no processo ensino e aprendizagem. 

A literatura sobre as tecnologias sejam elas de informação (TI), comunicação (TIC) ou 

digital (TDIC) e, mais precisamente, as relacionadas às possibilidades do ensino e aprendizagem 

da matemática “dinâmica” (Softwares e aplicativos), apontam múltiplos caminhos para a 

utilização destas rumo às possíveis mudanças desencadeadoras de atitudes docentes que possam 

nos levar a novas interfaces contrarias a explicita obsolescência matemática mecanizada. 

Assim, o presente trabalho mostra-se como uma tentativa de lançar uma luz ao 

entendimento dos conflitos, reflexões e situações problemas que vem permeado o fazer docente 

dos professores de matemática da rede estadual de Goiás. Procuramos acompanhar o olhar dos 

professores de matemática sobre a sua atuação no cenário educacional no qual está inserido e 

como as TDIC são encaradas no seu dia a dia. Buscamos também compreender quais as 

perspectivas e o seu mal-estar que permeia o fazer pedagógico destes profissionais. 

Trouxemos como introdução um olhar atento aos referenciais que nos conduziram a esta 

pesquisa, pois as transformações sociais, culturais e econômicas que servem como pano de 

fundo da ascensão tecnológica com indicações vertiginosas que o século XXI chegaram e 

trouxeram com ele mudanças radicais no contexto social dos discentes e docentes. Cabe ressaltar 

que os nativos deste século nos “convidam” a sair da zona de conforto e adentrarmos em uma 

zona de risco, que pode nos leva na direção da utilização das tecnologias, das estratégias que 

possibilitam o uso de metodologias que atinjam as novas gerações tecnologizadas que compõem 

o contexto educacional. Estas transformações culturais nas escolas vêm mudando as relações 
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entre o docente e discente, influenciando diretamente na perspectiva do saber imperante 

dominado antes pelo professor. 

Para compreendermos mais os meandros que envolve o trabalho docente na disciplina 

de Matemática básica, tendo como interface o contexto das práticas pedagógicas com uso as 

TDIC no ensino e aprendizagem, houve a necessidade de investigar um pouco mais sobre o 

emprego de tecnologias na educação matemática e sobre o impacto das novas tecnologias em 

sala de aula, tanto no que diz respeito às crenças, às habilidades, às concepções e reações de 

professores, alunos como, também, ao próprio processo de ensino e aprendizagem. 

Apresentamos algumas pesquisas desenvolvidas no âmbito da Educação Matemática que 

tiveram como foco a inserção das TDIC na ação docente do professor de matemática. Esse 

levantamento foi relevante para essa pesquisa, pois apresentou o estado da arte no recorte em 

que a presente investigação se insere. Para a busca das dissertações apresentadas, utilizamos o 

Banco de Dissertações da CAPES.  

Nos caminhos metodológicos, tivemos como contexto a pesquisa qualitativa, que 

configurou o trabalho como um estudo de caso que se mostrou como o caminho metodológico 

mais apropriado para subsidiou as observações, as compreensões e as descrições das análises 

pretendidas para essa pesquisa, que trouxe como recorte o universo dos professores de 

matemática da Subsecretaria Metropolitana de Educação de Goiás.  

Como processo analítico trouxemos na primeira parte, os resultados referentes ao perfil 

dos professores, considerando o primeiro questionário (sociodemográfico), pois o perfil traz um 

conjunto de informações pessoais e profissionais, e de suas relações com as tecnologias, de suma 

importância para a compreensão de diversos aspectos relacionados à formação e atuação destes 

professores. 

No perfil dos professores evidenciamos que temos professores jovens, na maioria pró-

labore e professores com idade avançada. Os professores mais jovens, mediante inúmeras 

dificuldades relacionados à docência como a estrutura oferecida, o baixo salário, a falta de 

motivação e indisciplina dos alunos, afirmaram que abandonarão a docência. Os professores da 

rede estadual de Goiânia são na maioria efetivos. Já os em regime de pró-labore não tem certeza 

se continuarão em sala de aula, mesmo que haja concurso para tal. Em decorrência deste mal-

estar presente no meio educacional público, os professores vêm desistindo de buscar por 

formação continuada. Em relação à formação continuada, os que já tem, fizeram com próprios 

recurso, pois a especialização possibilitou a chamada progressão vertical, justificativa que nos 

levou a perceber que esta formação não é na mesma área de formação, ou seja, qualquer 

especialização acadêmica com carga horaria maior ou igual a 360 horas lhe davam este direito 
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à progressão. Como hoje não há mais esta possibilidade da progressão vertical, a quantidade de 

professores só com a formação inicial aumentou significativamente. 

Em consequência do baixo salário, 59,34% trabalham uma carga horária de 60 

horas/aulas, ou seja, ministram 42 aulas de 50 minutos por semana. Esta carga excessiva causa 

um enorme estresse nestes professores, no entanto a necessidade os obriga a enfrentar esta 

maratona semanal. Mesmo tendo em média 45 alunos por sala, professor enfrenta esta realidade 

diariamente. Outro aspecto identificado foi o fato de que dos 123 professores, apenas 17 

trabalham em outra rede de ensino, sendo 13 na Secretaria Municipal de Educação e 4 na rede 

privada. A justificativa é que, trabalhando uma extensiva carga horaria semanal, não há a 

passibilidade de buscar outros afazeres. 

No entanto, mesmo com todos os dados apresentados acima, notamos que cerca de 

92,17% dos professores de matemática da rede estadual afirmaram ter escolhido a profissão de 

professor desta disciplina por afinidade, mas 54,54% destes não se sentem valorizados no 

exercício da docência. Justificam isso por vários motivos, baixo salário, desrespeito por parte 

dos alunos, falta de autonomia dentro de sala de aula, falta do direito de planejar suas atividades 

de acordo com o diagnostico realizado com seus alunos, falta de estrutura física e humana, falta 

de formação especificas para as diversas cobranças. Com isso o mal-estar se instala 

progressivamente entre os professores, chegando ao ponto de afirmarem ter vergonha de dizer 

ser professor. Neste contexto relacionado à desvalorização e a desprofissionalização, os 

professores desabafam afirmando que acabou o tempo em que a principal tarefa do professor 

era ensinar e esta fadiga vem superlotando o quadro de professores encostados, de licença 

médica, readaptados ou mesmo que abandonam de vez a profissão. Cerca de 72 % dos 

professores respondentes sentem esta descrença e a exaustão emocional na realização das 

tarefas. A desvalorização profissional está levando estes professores a desacreditarem na 

educação e no sistema educacional como um todo, sentindo-se inoperantes para buscar novos 

caminhos. 

Assim, quando questionados sobre as novas tecnologias na educação, foram diversos e 

contraditórios nos olhares que trouxeram a respeito do tema. Mas, afirmaram que ainda tentam 

usar alguma tecnologia em sala de aula, mesmo que estas não estejam trazendo benefício 

nenhum aos alunos, pois estes permanecem apáticos e alheios aos objetivos dos professores, 

apenas o jogo online chamou um pouquinho da atenção dos discentes. Essa postura dos alunos 

faz com que 81% dos professores enfatizem que não usam as tecnologias nas suas aulas de 

matemática, já os 19% restantes afirmaram que esporadicamente utilizam o Datashow, o DVD, 

a televisão, a calculadora e com menos frequência o computador. Quando questionados sobre a 
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resposta enfática “NÃO USO”, se justificavam pela falta de conhecimento para o manuseio das 

tecnologias. Tivemos 65,54% de professores afirmando que dominam as tecnologias, porém 

não as usavam por vários motivos e continuaram afirmando que o uso do computador com a 

internet é uma pratica quase diária. Trazendo os dados, 81% dos professores disse que nunca 

utilizou o laboratório de informática, ou algum computador da escola, os poucos que ariscaram 

dizer que usam, afirmaram que este uso é esporádico, já que estes laboratórios ficam mais 

estragados ou são sucatas para atender as turmas numerosas. As poucas máquinas e a falta de 

suporte técnico também contribuem para o não uso, ou para o uso raramente. Mas, todos os 

professores responderam que usam em suas casas o computador e a internet, entretanto esta ação 

se dá pelo fato de que o planejamento é online e o não envio acarreta na perda do benefício 

financeiro “reconhecer”. 

Quando questionados sobre quais ações poderiam incentiva-los a utilizarem as 

tecnologias em suas aulas, trouxeram respostas como a motivação, o interesse, o 

reconhecimento, a promoção de formação continuada adequada e a implantação de políticas 

educacionais voltadas para este fim. Afirmaram que estruturas físicas adequadas, computadores 

de qualidades e em quantidades proporcionais a quantidade dos alunos, internet banda larga 

facilitaria em muito o desejo de planejar aulas com o uso das tecnologias. Eles acreditam que as 

tecnologias favoreceriam em muito o ensino, pois os alunos seriam motivados com os jogos 

virtuais, os vários softwares matemáticos, os objetos virtuais entre outras funções que o uso 

propiciaria. Mas, alegam que mesmo com a obrigatoriedade da inserção das TDIC no currículo, 

o estado não forneceu formação continuada para que eles pudessem inseri-las nas atividades 

pedagógicas, afirmaram que a única formação continuada que eles tiveram neste contexto foi 

oferecido pelo MEC, mas que ela não passou de teorias sem as devidas práticas. 

Em relação ao segundo questionário, que buscamos aprofundar o conhecimento sobre as 

inter-relações entre as atividades dos professores e as questões postas pelo uso das tecnologias, 

foram criadas categorias conforme as análises das árvores de similitude geradas pelo software. 

Foi possível fazer uma análise das respostas dos professores estabelecendo um processo de 

categorização que propiciou a discussão e compreensão dos dados 

Para os respondentes, ser professor de matemática é enxergar que as coisas mudaram, 

ele tem que ver no diagnóstico contínuo a dinâmica destas mudanças e fazer disto um 

instrumento fundamental para repensar e reformular os métodos, os procedimentos e as 

estratégias de ensino, para que realmente o aluno aprenda. E neste diagnostico, visualizaram 

que os jogos, a internet, as tecnologias, os softwares e a formação no letramento digital, teriam 
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sim a possibilidade de mudar o caos que se encontra a disciplina de matemática e seus 

resultados.  

Um dos maiores problemas encontrados nas escolas é a falta de internet com a 

velocidade adequada, pois caso essa fosse a realidade, seria possível o uso de algumas 

estratégias, como a utilização do smartphone nas aulas, uma vez que praticamente todos os 

alunos na sala tem este aparelho. Os professores reconhecem que não conseguem acompanhar 

os alunos no conhecimento sobre as tecnologias, mas reclamam que o uso dos aparelhos 

celulares na sala atrapalha as aulas já que os alunos não os usam para fins educacionais. Se as 

estruturas físicas e humanas no interior da escola funcionassem, o problema do não uso das 

tecnologias nas aulas seria parcialmente resolvido, com a integração e cooperação entre alunos 

e professores, cada um permutando os seus conhecimentos e assim haveria um início de respeito 

mútuo, cada um respeitando e fazendo uso do conhecimento do outro. Os professores 

reconhecem que precisam se modernizar e atualizar-se no uso das tecnologias.  

Mesmo com todos os percalços em que a educação vem passando e o caos em que se 

tornaram as aulas de matemática, os professores desabafam relatando que o saber tecnológico é 

ainda um desafio a ser alcançado, reconhecem que na atualidade essa meta parece impossível 

de concretização. Eles reconhecem a importância de uma formação continuada, que possa 

favorece-los um letramento digital de qualidade e que os possibilitem redirecionar as suas 

práticas pedagógicas. Entretanto, relembram dos vários cursos que nunca tiveram continuidade 

e eficácia.  

Mello (2000) enfatiza sobre a real necessidade de o profissional docente ter acesso e 

dominar os recursos tecnológicos que se pretende inserir na sua prática pedagógicas para a 

promoção da aprendizagem. O autor, segundo as Diretrizes Curriculares Para as Licenciaturas 

(2002), aponta ainda a relevância da experiência do futuro profissional enquanto aluno; situação 

invertida que permite a observação crítica do uso das TDIC no processo de ensino 

aprendizagem. Evidencia-se assim:  

 

[...] a necessidade do futuro profissional experienciar em uma situação invertida, como 

aluno, modelos didáticos, atitudes e modos de organização que se espera que venha a 

ter ao exercer a docência, pois a formação dos mesmos não os prepara uma situação 

de uso crítico das TIC. (MELLO, 2000, p. 80) 

 

 

Os professores de matemática sabem que a formação continuada não aconteceria de uma 

hora para outra, entretanto afirmam que há a urgência de buscar e começar esta formação, pois 

os novos tempos já vem cobrando ações em que as TDIC estão inseridas. 
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Romero (2008) cita três competências necessárias aos professores que trabalham com as 

TDIC; vejam: Competências tecnológicas: refere-se ao domínio docente de utilização das 

tecnologias como ferramentas pedagógicas na criação de recursos didáticos e aplicações 

integradas à Internet. Competências didáticas: trata-se da capacidade de o professor criar 

estratégias na construção de ações educativas para os seus alunos, tendo em mente que o 

letramento digital vale tanto para ele professor, quanto para o aluno. Promovendo novos espaços 

na produção de ambientes que promovam autonomia discente auxiliados a múltiplos recursos e 

verdadeiras possibilidades de aprendizado. Competências tutoriais: apresentada como um 

conjunto de habilidades docentes que integrem comunicação fluente, flexibilidade para o 

trabalho com novas propostas e sugestões pedagógicas promotoras da adaptação às 

peculiaridades discentes, acompanhados em seu processo de ensino-aprendizagem. A 

preparação do professor é fundamental para que a educação dê o salto de qualidade e deixe de 

ser baseada na transmissão de informações para incorporar também aspectos da construção do 

conhecimento do aluno, usando para isso as tecnologias digitais que estão cada vez mais 

presentes em nossa sociedade (VALENTE, 2005). 

Enquanto isso, eles esperam desanimados, enfraquecidos e desacreditados pelos seus 

alunos, pais e também, pelo sistema que os mantém. Mostram-se entristecidos ao afirmarem que 

a obsolescência física e humana vem deixando o fazer pedagógico esquecido no tempo, sem 

previsões de serem lembrados, de serem notados, pois o fluxo de uma aprovação forçada, 

acrítica e ahistórica vêm se perpetuando. 

 

O que se pode constatar neste trabalho é que a difícil tarefa de propiciar condições dignas 

de ensino e da consequente aprendizagem está bem difícil e está se agravando mais com a 

ascensão das tecnologias no meio social, pois as escolas não estão em condições físicas de 

comportar um ensino voltado às necessidades cobradas pela sociedade. A obsolescência física 

e humana vem impedindo que o salto rumo a qualidade no ensino permaneça estagnado na 

fossilização. Nesta vertente, seguimos rumo a análise e discussão sobre as indagações feitas aos 

professores e professoras e, com isto, tivemos condições de adentrar ao menos em uma pequena parcela 

do árduo labor educacional público para reconhecermos o mal-estar que estes profissionais sentem em 

perceber a desprofissionalização acentuada que são acometidos dia a dia em que suas perspectivas, suas 

autonomias são encapsuladas por um sistema verticalizado que veem a educação como manobras políticas 

e capitalistas. Na perspectiva de termos contribuído para reflexões sobre as relações entre os usos das TDIC 

e o fazer docente dos professores de matemática do estado de Goiás, finalizamos a escrita desta dissertação 

trazendo à luz o contexto de incertezas, inseguranças e dificuldades apresentadas por estes professores. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 01 – PROJETO PARA A OFICINA MATEMA_TIC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 

OFICINA MATEMA_TIC 

 

MATEMA_TIC uma parceria entre SEDUCE e UFG um caminho inteligente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pela prática que se tem é que aulas na contemporaneidade apenas os recursos do quadro 

negro e giz e a fala do professor como argumento não vem mais dando conta de chamar para si 

a atenção dos alunos na mediação dos conteúdos de matemática. Sendo assim, as tecnologias 

disponibilizam oportunidade de motivação e apropriação destes conteúdos mediados em sala de 

aula, proporcionado uma maior adesão dos alunos que ora estão imersos a estas tecnologias de 

informação e comunicação e também as digitais.  

Buscar estratégias diferentes que envolvam as TIC é um dos principais pressupostos do 

fazer ensinar e do buscar a aprendizagem daquele que é nosso principal foco, o aluno. No projeto 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação da UFG, busca-se o elo entre professores – 

pesquisador/professor de matemática da Metropolitana – UFG – e as tecnologias digitais. Este 

elo trará grandes resultados para as aulas de matemática que acontecerá por meio de formação 

de professores de matemática por meios de oficinas pedagógicas na área de matemática. 

JUSTIFICATIVA 

Com o objetivo da inserção das TIC no cenário da educação básica, no ensino de 

matemática a secretaria estadual de educação cultura e esporte já vem apresentando propostas 

que consideram tal realidade indispensável. A SEDUCE por meio do Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE), buscando desenvolver um trabalho de formação continuada junto às escolas 

da rede estadual, oferecendo curso de capacitação para a inclusão e aprimoramento digital dos 
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servidores da Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esporte de Goiás, tendo como principal 

objetivo favorecer o uso crítico pedagógico das mídias e tecnologias no contexto escolar, 

garantindo sua formação integral às inovações tecnológicas existentes no mercado. Para o 

professor muitas vezes, é difícil criar atividades, recursos e processos educacionais envolvendo 

as tecnologias para as suas aulas diariamente. 

 É neste contexto que buscamos nestas oficinas MATAMA_TIC uma formação 

colaborativa e cooperativa especificamente aos professores da disciplina de matemática, pois 

esta vem trazendo resultados que apenas o quadro, giz e a voz do professor não vêm surtindo o 

devido retorno esperado à busca da qualidade integral do nosso alunado. Diversos tipos de 

atividades de todos os conteúdos que compõem o todo na disciplina matemáticas foram e vem 

sendo elaboradas com a contribuição das TIC para serem usadas, exploradas, construídas e 

reconstruídas com o único intuito melhorar o ensino e consequentemente a aprendizagem de 

maneira a facilitar tanto para o professor que media estes conteúdos, quanto para o aluno que 

não consegue mais se concentrar com os instrumentos utilizados até então. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver para e  com os professores de Matemática das nove (09) regiões da 

Subsecretaria metropolitana de Goiânia - Goiás, oficinas pedagógicas MATAMA_TIC voltadas 

para a inserção das tecnologias educacional nos planejamentos do dia a dia, visando apresentar 

softwares e plataformas de ensino que auxiliem no incremento aos projetos de aprendizagem e 

também oferecer subsídios para estreitar as fronteiras - reais e virtuais - entre as escolas de 

Goiânia Goiás através dos recursos oferecidos pelas TIC e da internet, promovendo um ensino 

mais colaborativo e cooperativo que possa contribuir com o processo de aprendizagem do aluno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓  Refletir sobre a importância de se trabalhar com os recursos educacionais multimídia para 

a matemática do ensino médio e fundamental. 

✓ Realizar oficina com softwares e plataformas livres (RIVED, GEOGEBRA, PORTAL M³, 

MATEMÁTICA MULTIMÍDIA) entre outros. 
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✓ Criar um banco de dados com atividades de todos os conteúdos de matemática que possam 

ser utilizados com o apoio das TIC na plataforma www.aretai.com.br já na web desde 2010. 

(Login e senha para cada professor);  

✓ Criar grupos de discussão, de planejamento colaborativo e cooperativo entre os professores 

de matemática do ensino médio e fundamental da Metropolitana – Goiânia –Goiás via 

MOODLE – fórum, outra plataforma de ensino que já está em uso desde 2010. (Login e 

senha para cada professor); 

✓  Desenvolver atividades com softwares diversos (livres), para criação de vídeos, Objetos 

Virtuais de Aprendizagem, jogos e outras estratégias oferecidas pelas TIC; 

✓  Oportunizar o contato com os sistemas operacionais Linux e Windows, realizando 

atividades que proporcionem ao professor a prática no uso desses sistemas; 

✓  Realizar atividades utilizando os programas disponíveis nas várias plataformas oferecidas 

pela internet; 

✓ Promover via MOODLE – FÓRUM uma integração entre os professores da Metropolitana 

– Goiânia – Goiás e a disseminação dos bons resultados escondidos entre as quatro paredes 

de cada sala de aula. 

✓ Sugerir aos professores de cada região para no segundo semestre eles apresentarem as 

oficinas para nós seus pares de outras regiões. 

 

METODOLOGIA  

 A presente oficina MATAMA_TIC terá como público os professores de matemática das 

escolas da Subsecretaria Metropolitana de Educação da rede Estadual do Município de Goiânia- 

Goiás, professores de Matemática (efetivos e em contratos temporários) das nove regiões que 

compõem a região Metropolitana. Goiânia conta hoje com cento e cinco (105) escolas estaduais, 

doze (12) conveniadas e seis (6) especiais. (Dados coletados no Período em que fiz o 

levantamento 2015, já houve alterações).  

✓ A Região Central conta com 18 escolas de porte I, II, III, IV e V (uma militar); 

✓ Leste conta com 13 escolas de porte III, IV e V; 

✓ Mendanha conta com 13 escolas com porte II, III, IV e V; 

✓ Vale do Meia Ponte conta com 07 escolas de porte II, III e IV; 

✓ Sul conta com 13 escolas de porte II, III, IV (uma militar);  

✓ Sudoeste conta com 08 escolas de porte II, III, IV e V; 

✓ Oeste conta com 13 escolas de porte II, III e IV; 

http://www.aretai.com.br/
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✓ Norte conta com 06 escolas de porte II, III e IV; 

✓ Noroeste conta com 14 escolas de porte I, II, III e IV (uma limitar).  

Acreditamos que todas as escolas podem ser convidadas a participar da oficina 

MATEMA_TIC, uma vez que a região Central com 18 escolas e sendo está com a maior 

quantidade de escolas e nem sempre todos os professores aparecem nestes encontros. 

 Como são nove regiões, serão assim nove momentos uma por região, poderá ser 

marcada tanta no turno matutino ou vespertino com duração em média de 3 a 4 horas cada 

oficina, que serão realizadas no mês de abril de 2016. 

Professores assistirão a um breve vídeo motivador, em seguida acontecerão conversas 

sobre o ato de “ser professor” e nossas respectivas responsabilidades e posteriormente os 

professores irão para a prática, todos de posse de um computador com internet, irão acessar 

alguns dos endereços listados previamente com vários objetos virtuais de aprendizagem de cada 

série do ensino fundamental e médio. 

 

DETALHAMENTO DA OFICINA MATAMA_TIC (APRESENTAÇÃO NO 

PREZI ou POWER POINT) 

 

MATEMA_TIC: OFICINA COM TÓPICOS DE MATEMÁTICA COM O USO DAS 

TECNOLOGIAS. 

Vídeo de Mario Cortella  

 

PRIMEIRO MOMENTO 

 Falar da possibilidade de cada instituição escolar em poder oferecer aos professores de 

matemática a possibilidade de trabalhar com as tecnologias em suas aulas. E não menos 

importante, trilhar os caminhos que possam estreitar o laço entre professores e pesquisadores da 

UFG.  

SEGUNDO MOMENTO  

A SEDUCE -  NTE – Goiânia o MEC (INCLUSIVE FINANCIADO), já manifestaram 

seus interesses em oferecer cursos a nós professores, de como trabalhar as tecnologias em todas 

as áreas do saber. 

TERCEIRO MOMENTO 
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Falar sobre a nossa rotina de trabalho educacional e que não estamos aqui para dar 

receitas e sim, compartilharmos ideias, sugestões e propor um banco de dados com links 

contendo atividades diversas para o ensino de Matemáticas, como OVA (objeto virtual de 

aprendizagem), Moodle (plataforma de ensino), atividades online (plataformas diversas na 

web), projetos utilizando os meios midiáticos e os meios digitais, assim, é importante o professor 

familiarizar-se com essas ferramentas e dominar as habilidades envolvidas na exploração, 

construção e reconstrução do saber, competências cada vez mais básicas no meio educacional, 

logo nós professores do ensino fundamental como médio não podemos mais nos omitir a esta 

realidade.  

 Em Goiânia o currículo mínimo é comum e já se faz presente nas escolas estaduais, 

partindo deste pressuposto poderemos criar projetos matemáticos comuns diversificando apenas 

no aspecto histórico-cultural de cada região e caso seja útil e de interesse coletivo projetos 

interdisciplinares e postar na plataforma online MOODLE. Em caso de inovações 

metodológicas, estas seriam disseminadas por parte de cada um de nós professores, assim 

teremos um banco de atividades de todas as series do Ensino Fundamental e Médio.   Estas 

estratégias inseridas em seus respectivos planejamentos poderão em muito facilitar a nossa 

árdua rotina diária no ensino de Matemática. Já que as unidades de ensino são nutridas com os 

laboratórios de informática e convergem com o apelo de   nossos que alunos clamam por “aulas 

diferentes” mesmo que na maioria das vezes estes desconhecem o que vem a serem estas aulas 

diferentes. A proposta é unirmos em um projeto de grupos de estudos-planejamentos que 

favorecerão oportunidades e possibilidades potencializadoras, sendo de conhecimento que os 

aspectos epistemológicos das TIC propiciam aos processos de ensino e aprendizagem da 

matemática a possibilidade de tornarem-se significativos, contextualizados, motivadores, 

autônomos e interativos. Nestas múltiplas perspectivas de representações em que as TIC estão 

permeadas e nas ações coletivas que é a construção e reconstrução colaborativa e cooperativa 

propostas a todos os professores de matemática da subsecretaria metropolitana é que vem de 

acordo com a proposta que nos levarão rumo a uma clamada educação matemática que busca o 

favorecimento do estimulo ao raciocínio do aluno por meio da utilização das TIC. 

Se há algo que vem mudando o nosso jeito de trabalhar em sala de aula na disciplina de 

Matemática são as tecnologias, nas quais os nossos alunos estão imersos e isso infelizmente não 

está mais a nosso alcance proibir e sim, buscar como estas tecnologias podem ser utilizadas de 

forma a contemplar ambas as partes, Professores e Alunos. 
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QUARTO MOMENTO 

 Somos professores, se somos valorizados ou não, somos professores, não procuramos 

outra função, então não podemos fugir de nossas responsabilidades como tal, logo nada mais 

lucrativo que nos envolvamos em um grupo colaborativo e cooperativo de professores da 

Metropolitana de Goiânia e que contribuamos uns com os outros na utilização das tecnologias 

da informação e comunicação e que possamos dar outro rumo ao ensino e aprendizagem da 

matemática. Sendo assim uma das possibilidades é que tenhamos na plataforma MOODLE esse 

elo que favorecerá a interação humana entre nós professores de matemática. Como estratégia 

teremos cada professor inscrito nesta plataforma, e que nesta tenha um banco de dados com 

links contendo o resultado de todos os trabalhos, frutos de buscas na web nas mais variadas 

plataformas estratégias diversas de matemática para ensino fundamental e também o médio e 

que se possível à utilização de outras ferramentas como o fórum e outras mais. (Já tenho uma 

plataforma na web, poderemos usá-la) 

QUINTO MOMENTO:  Pré- Analise. 

Para que se tenha uma análise da turma que compõe o quadro de professores de Goiânia 

da rede Estadual de Educação Esporte e Cultura é que trouxemos um questionário a ser 

respondido para traçar o perfil de nós professores e partindo deste diagnóstico buscar meios de 

se criar um banco de dados com um tutorial, facilitando tanto para a construção de atividades 

interativas como também de uso.  (Este questionário será também objeto de minha pesquisa e 

por isso, caso vocês tenham interesse em participar da pesquisa, favor assinar o TCLE). Todos 

os professores de matemática da regional Goiânia- metropolitana estarão participando desde 

trabalho, tanto na construção quanto na utilização em suas respectivas salas de aulas. 

OBJETOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM PARA CADA SERIE.  

(Aqui cada professor irá para um computador e irá abrir os links das séries que ministra 

e posteriormente poderá dar sugestão de OVA para o banco de dados a ser construídos). 

6ºANO  

http://www.genmagic.org/mates2/fraccio_cas.swf  

http://www.tsampaio.com/ic/objetos/somasub/index.html 

7º ANO –  

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/amigos/index.html 

http://www.genmagic.org/mates2/fraccio_cas.swf
http://www.tsampaio.com/ic/objetos/somasub/index.html
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/amigos/index.html
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http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf 

8º ANO 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/potencializando_conhecimento/mat1_ativ1.swf 

http://www.genmagic.org/mates2/ne1c.swf 

9º ANO 

http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/potencializando_conhecimento/mat1_ativ1.swf 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10479/PIT%C3%81GORAS.sw

f?sequence=1 

1º ANO DO E.M. 

http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf 

http://rived.mec.gov.br/atividades/concurso2006/alturasinacessiveis/alturas.swf 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10479/PIT%C3%81GORAS.sw

f?sequence=1 

2º ANO DO E. M. 

http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/construtora/construtora.html 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=260&evento=3#men

u-galeria 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/probabilidades/atividade1/mat5_ativ1.swf 

3º ANO DO E. M. 

http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf  

http://www.uff.br/cdme/pgb/pgb-html/construcao-br.html 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=260&evento=3#men

u-galeria 

 

http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf
http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/potencializando_conhecimento/mat1_ativ1.swf
http://www.genmagic.org/mates2/ne1c.swf
http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf
http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/potencializando_conhecimento/mat1_ativ1.swf
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10479/PIT%C3%81GORAS.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10479/PIT%C3%81GORAS.swf?sequence=1
http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf
http://rived.mec.gov.br/atividades/concurso2006/alturasinacessiveis/alturas.swf
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10479/PIT%C3%81GORAS.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10479/PIT%C3%81GORAS.swf?sequence=1
http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/construtora/construtora.html
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=260&evento=3#menu-galeria
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=260&evento=3#menu-galeria
http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/probabilidades/atividade1/mat5_ativ1.swf
http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf
http://www.uff.br/cdme/pgb/pgb-html/construcao-br.html
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=260&evento=3#menu-galeria
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=260&evento=3#menu-galeria
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Questionário Final (deixar 30 minutos para eles responderem) e anotar sugestões para as 

oficinas do segundo semestre, orientada durante todo o semestre via MOODLE, onde a oficina 

terá um espaço para apresentação e construção dos professores, se assim for de mútuo acordo, 

caso contrário, será uma nova etapa no desenvolvimento do processo formativo dos professores 

da Metropolitana. 

RECURSOS  

Data show, tela de projeção, salas com computadores e internet, caixa de som amplificada com 

seus respectivos cabos e se possível Xerox, duas folhas por professor.  
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APÊNDICE 02 – PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS ENTREVISTADOS 

I - PERFIL 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Estado civil 

4. Número de filhos / idade 

5. Você é professor 

6. Grau de escolaridade / área de formação continuada  

7. Graduação / instituição de ens. Superior / ano de conclusão  

8. Tempo que exerce o magistério 

9. Quais disciplinas você leciona 

10. Turnos trabalhado 

11. Qual sua carga horária semanal na secretaria de estado, cultura e esporte – SEDUCE 

12. Você tem outros contratos de trabalho além da secretaria de estado de educação, cultura 

e esporte - SEDUCE / em caso afirmativo, os contratos são de origem 

13. Média de alunos por sala de aula na SEDUCE 

II – A PROFISSÃO DOCENTE 

1. Motivos para a escolha da profissão 

2. Sente-se valorizado com a profissão / porquê 

3. Como você classifica sua atividade laboral  

4. Sente ou já sentiu desmotivação em continuar no magistério/ em caso positivo, quais os 

motivos da desmotivação 

III - AS NOVAS TECNOLOGIAS 

1. Quais destes recursos tecnológicos você conhece? 

2. Você utiliza alguns dos itens da questão anterior como recursos nas aulas de matemática 

/ em caso afirmativo, qual ou quais / com que frequência 

3. Você acha que possui conhecimentos adequados para utilizar as tecnologias digitais da 

informação e comunicação dentro e fora da escola 

4. Você pesquisa na internet para preparar aulas e/ou materiais didáticos inovadores? / em 

caso de resposta negativa, qual o motivo? 
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5. Você utiliza o laboratório de informática da escola em suas aulas / em caso afirmativo, 

com que frequência você utiliza o laboratório de informática? 

6. Você realiza um planejamento das aulas quando utiliza o laboratório de informática / 

em caso afirmativo, esse planejamento é acompanhado pelo grupo gestor 

7. O que deve ser feito para tornar mais presente o uso de novas tecnologias nas aulas de 

matemática 

8. Quais fatores podem contribuir para o pouco uso das tecnologias digitais da informação 

e comunicação pelos professores 

9. Você utiliza o computador para preparar suas aulas  

10. Você utiliza o computador no desenvolvimento de suas aulas / em caso afirmativo, 

assinale os recursos que mais utiliza 

11. Você utiliza algum software educacional nas suas aulas 

12. Você tem algum suporte na (s) instituição (s) que trabalha para utilizar o computador e 

seus recursos / em caso afirmativo, indique qual ou quais 

13. Você recebe ou já recebeu formação continuada oferecida pela SEDUCE – núcleo de 

tecnologia educacional – NET – Goiânia / em caso afirmativo, o curso foi satisfatório 

para suprir as demandas sociais referentes às cobranças da inserção das tecnologias 

digitais da informação e comunicação na sua prática docente. 
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APÊNDICE 03 – SEGUNDO QUESTIONÁRIO  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Caro colega professor de Matemática, estamos pesquisando a aplicação e a frequência do uso 

de recursos TIC, no processo de ensino de Matemática na educação básica e a realidade dos 

professores de Matemática no uso dos ambientes virtuais de aprendizagem com seus alunos. 

Sua colaboração, preenchendo esse questionário, será de grande valia para nossa pesquisa e o 

bom andamento de nosso curso. Os resultados da pesquisa serão socializados com o grupo 

participante no sentido de fomentar discussões que possam contribuir com melhorias na área de 

Ensino de Matemática. 

1)  Escreva 6 palavras ou expressões que você associa ao “USO DAS TECNOLOGIAS EM 

AULAS DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS IMPLICAÇÕES”. 

1__________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________   

6__________________________________________________________________________ 

2)  Numere essas palavras ou expressões de 1 a 6, segundo a sua importância, sendo 1 para a 

palavra mais importante e 6 para a palavra menos importante.  

1. [mais importante]_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6. [menos importante] ____________________________________________________ 

 

3)  Explique a escolha de cada palavra.  

1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4)  Organize as palavras que você citou na questão 1 em pares, de acordo com os significados 

que elas possuem para você (pode haver repetição das palavras na elaboração dos pares). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

5) Complete a sentença: Para mim,  USAR AS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR 

CONCEITOS DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

significa_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Pois: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6)  Complete a sentença: Para mim, SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA é: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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ANEXOS  

 

ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Este é um convite para participação de professores da disciplina de 

Matemática da rede Estadual de Educação no município de Goiânia-Goiás na 
pesquisa “A ABORDAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS POR MEIO DAS TICs: 
IMPLICAÇÕES ENTRE A FORMAÇÃO E A DOCÊNCIA, que é coordenada pela 
mestranda Terezinha Vitor de Lima e pela Drª Nyuara Araújo da Silva Mesquita”. Este 
estudo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
Matemática e ao Grupo de Pesquisa LEQUAL – Laboratório de Educação Química e 
Atividades Lúdicas da Universidade Federal de Goiás. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de 
aceitar participar e contribuir como personagem importante deste estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 
alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável pelo e-mail terezinhavitorlima@yahoo.com.br ou por 
telefone (62) 96268471/(62)32992056, inclusive com ligações a cobrar. Em caso de 
dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 
pelo telefone: 3521-1215. 

A pesquisa investigará o processo em que as tecnologias de comunicação 
e informação e as tecnologias digitais se dão na prática dos professores de Matemática 
de Goiânia-GO, investigando a formação inicial e a continuada oferecida a estes 
professores e quais as suas implicações no uso, ou não das mesmas em sua práxis, 
uma vez que a utilização destas tecnologias faz parte dos programas  oferecidos nos 
currículos estaduais e na lei 9394/96. Esta pesquisa se dará de forma harmônica entre 
investigadora e professores, acontecerá por meio de questionários com perguntas 
abertas e fechadas. Esta investigação não trará nenhum risco aos participantes, 
entretanto caso algum se sinta desconfortável em participar da mesma, este tem o 
total direito de deixar de participar da pesquisa, sem qualquer dano ao participante. 

As informações obtidas através do questionário e das “possíveis” filmagens, 
ou entrevistas serão de caráter confidencial; a elas só terão acesso os pesquisadores   
diretamente envolvidos na pesquisa, que analisarão os dados do ponto de vista 
investigativo. Os dados coletados serão mantidos sob a responsabilidade da 
pesquisadora durante todo o período das análises dos dados coletados e incinerados 
após a completa transcrição dos mesmos. Com isso, pretendemos manter o caráter 
científico, ético e profissional da referida pesquisa. 
 
Prédio da Reitoria - Térreo - Campus II - CEP-74001-970 - Goiânia-GO - Fones: 0 XX62 3521-1076 - 

Fax:3521-1163 Homepage: www.prppg.ufg.br - E_mail: prppg@prppg.ufg.br 

mailto:terezinhavitorlima@yahoo.com.br
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ANEXO II – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

A participação dos professores não trará a eles nenhum benefício direto, no 

entanto, as informações fornecidas poderão contribuir para a reflexão – ação - 

reflexão, essa relação entre investigadora e professores deve funcionar no sentido de 

produzir informações nos quais professores de Matemática passam adquirir 

instrumentos e desenvolver a prática da reflexão e o do desenvolvimento de ações 

voltadas para a inserção e utilização das tecnologias da informação e comunicação e 

as digitais, especificamente no contexto da sua prática em sala de aula.  

Os questionários serão analisados categoricamente e transcritos para 

análises dos resultados finais da pesquisa. Em nenhuma hipótese o nome dos 

professores será divulgado. Os resultados da pesquisa serão utilizados para 

publicação em livros, artigos científicos e eventos da área de ensino de Matemática. 

Os dados fornecidos, bem como a identidade dos participantes não serão publicados 

ou expostos por qualquer razão sem o devido consentimento e serão mantidos em 

sigilo. Portanto, não há risco, uma vez que todos os procedimentos seguirão os 

princípios éticos observados na resolução n º 466, do CNS (Conselho Nacional de 

Saúde) que rege as pesquisas que envolvem seres humanos no país. 

 

 

Terezinha Vitor de Lima – Mestranda e pesquisadora responsável 

 

 

Dra. Nyuara Araújo da Silva Mesquita - Orientadora 
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ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA PELO PROFESSOR (A) 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da participação na 
pesquisa pelo professor (a) 

 
Eu______________________________________________RG 

nº___________________ 

 CPF nº_____________________________,  abaixo assinado, concordo em 

participar na pesquisa “A ABORDAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS POR 

MEIO DAS TICs: IMPLICAÇÕES ENTRE A FORMAÇÃO E A DOCÊNCIA”. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção das atividades da escola, ou a qualquer tipo de constrangimento.  

Goiânia,____de_________________de  2016.  

 
 
 

Assinatura:______________________________________________________
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO IV – OFICIO CIRCULAR nº 089/2016 - SEGO  
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ANEXO V – PÓLO I - CONVOCAÇÃO 10/05 
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ANEXO VI – PÓLO II - CONVOCAÇÃO 11/05 
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ANEXO VII – PÓLO III – CONVOCAÇÃO  12/05 
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ANEXO VIII – PÓLO IV – CONVOCAÇÃO  13/05 

 


