
 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA                                         
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT                                                   

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 

 
CELINA JOSÉ FREITAS 

 

 

 

 

 

 

SABERES E FAZERES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DE TIMOR- LESTE NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campina Grande-PB 

2015 



 
 

 

 

CELINA JOSÉ FREITAS 

 

 

 

 

SABERES E FAZERES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DE TIMOR - LESTE NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-graduação 
em Ensino de Ciências e Matemática do 
CCT/UEPB, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Ensino 
de Ciências e Matemática.  
Área de concentração: Educação 
Matemática 
 
 
Orientadora: Prof.ª Drª. Filomena Maria 
Gonçalves da Silva Cordeiro Moita 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Campina Grande  

2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa conquista a todos os que fazem parte da minha vida; a 

 Deus, ao meu marido, Zé Bik, e aos meus filhos, Ifan e Vánio.  

Em especial, aos meus amigos professores do Ensino Básico em Timor-Leste; aos 

meus professores, do Ensino Primário até o Ensino Superior tanto timorenses, 

quanto indonésios e brasileiros, particularmente, a minha orientadora. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 
Em primeiro lugar, agradeço a Deus, todo poderoso, que me dá luz, 

força, está presente em todos os momentos de minha vida e me proporciona 

sabedoria e saúde para vencer mais um obstáculo dessa longa caminhada;  

Ao Governo de Timor-Leste, em especial, ao Ministério da Educação, por 

realizar essa seleção, que me concedeu uma bolsa, que financiou minha estadia 

no Brasil e me facilitou a realização da pesquisa. Em especial, ao adido da 

Educação, o Sr. Luís de Sousa Sequeira, por ter me acolhido e ter respondido a 

todas as nossas preocupações na vida acadêmica, como uma ponte de 

informação entre os dois governos; 

Ao Prof. Dr. Silvânio de Andrade, coordenador do Curso de Mestrado em 

Ensino de Ciências e Educação Matemática, por seu empenho; 

À minha orientadora, a Profa. Dra. Filomena Moita, pelas leituras 

sugeridas ao longo dessa orientação e pela dedicação desde minha chegada, por 

sua gentileza, bondosa e paciência, e por ter me cedido o laboratório como meu 

lugar de estudo; 

À CORI (Coordenadoria das Relações Internacionais) da UEPB e seus 

técnicos, pelas lições durante o semestre zero, quando aperfeiçoamos a língua 

portuguesa e a matemática, além do sempre gentil e pronto atendimento diário, 

apoiando-me em qualquer dificuldade, tanto nas questões acadêmicas quanto nos 

problemas diários da vida pessoal (desde o meu primeiro passo em terras 

brasileiras até o momento atual); 

Ao meu querido esposo, José Gomes, aos meus filhos Joe Ifanildo e 

Arcanjo Vánio, pela compreensão por minha ausência nas reuniões familiares 

durante três anos;  

Aos meus pais (in memoriam), embora fisicamente ausentes, sentia suas 

presenças ao meu lado, dando-me força, com muito carinho e apoio, sem medir 

esforços para que eu chegasse até essa etapa de minha vida;  

Aos Professores do Curso de Ensino de Ciências e Educação 

Matemática da UEPB, em especial, ao Prof. Dr. Silvânio Andrade, à Profa. Dra. 

Filomena Moita, à Profa. Dra. Ana Paula Bispo, ao Prof. Dr. Cidoval Morais, ao 

Prof. Dr. Rômulo Marinho e à Profa.  Maria Isabelle, que contribuíram, ao longo do 



 
 

período de aulas, por meio das disciplinas e dos debates, para o desenvolvimento 

desta pesquisa; 

Aos professores do semestre zero, ao Prof. Onildo Freire, à Profa. Haissa 

Vitoriano, à Profa.Thiciany Matsudo, pela paciência e pela compreensão que 

acompanharam nas disciplinas básicas como alicerce ao entrar no mestrado. À 

profa. Joseilde Diniz e à profa. Roberta Paiva, pelo curso de Língua Portuguesa e 

pelo atendimento. 

À professora Dra. Rejane Araújo, pela sua vontade, pela disponibilidade 

do tempo e pela paciência para fazer a revisão deste trabalho que trata de outra 

realidade. 

Ao Diretor do EBC Público de Vemasse/Baucau e suas comitivas, que me 

facilitaram a realização da pesquisa, principalmente à Professora de Matemática e 

seus alunos;  

Ao responsável do EBC Teulale/Baucau, Pe. Agnelio Cabral, SDB, a 

todos os colegas professores e aos caros alunos, que me facilitaram o espaço 

para desenvolver a pesquisa; 

Ao Pe. Aguedo Palomo, SDB, e seus professores colaboradores de GTP 

das Ciências, pela oportunidade de fazer o minicurso; 

Aos meus amigos do Grupo de Pesquisa TDAC, pela colaboração na 

construção de ideias, que me ajudaram tanto em relação à língua quanto às 

tecnologias digitais; 

Aos meus amigos Rosemberg Trindade, Verónica Maria, Érica Canuto, 

Maria Aldia, Emanuel Feliciano, Lucas Henrique, Felipe Miranda, Isaías Pessoa e 

os outros, pela significativa contribuição e colaboração para este trabalho, desde 

o início até o produto final; 

Aos colegas da turma do Programa de Pós-graduação e Pesquisa, pelos 

momentos de amizade e de apoio que enriqueceram meus conhecimentos sobre 

a educação matemática; 

A todos os amigos timorenses do grupo de bolseiros da Paraíba. Somos 

uma grande família que vivemos numa situação bem acolhida enquanto 

estivemos longe de nossas famílias, além de poder compartilhar os momentos 

bons e ruim juntas, que me ajudaram bastante no aspecto psicológico para 

enfrentar essas situações.  

 



 
 

RESUMO 

 

A escola é um local privilegiado para o encontro dos imigrantes digitais - pessoas 
que têm pouco conhecimento sobre tecnologias digitais (a maioria dos professores) - 
com os nativos digitais - os que têm conhecimento em tecnologias digitais (os 
alunos). Trata-se de dois grupos com diferentes formas de pensar, aprender e agir. 
A essas diferenças se incorporam o medo do novo e a falta de formação dos 
professores para enfrentarem essa geração de alunos aos quais eles têm que 
ensinar. Os problemas se agravam, quando os conteúdos são da área de exatas, 
como é o caso de disciplinas como a Matemática, entre outras, e em escolas com 
pouca infraestrutura. O que fazer? Um questionamento que me acompanha como 
cidadã de Timor-Leste (país localizado no sudeste asiático), professora do ensino 
básico e formadora do curso intensivo dos professores. Na procura de respostas, 
decidimos por esta investigação, cujo objetivo é pesquisar o saber e a prática 
pedagógica dos professores de matemática de Timor-Leste, no contexto das 
tecnologias digitais do ensino básica, em Baucau, um dos treze distritos do Timor-
Leste. Buscamos apoio teórico em autores como: Tardif (2011), D’Ambrósio (1996, 
1999), Moita (2007), Nóvoa (2001), Moran (2007; 2013), Fiorentini (2003), Bicudo 
(2005) e Papert (2008), entre outros. A pesquisa de campo foi realizada em duas 
escolas básicas (uma pública e uma privada) do Timor-Leste, e os sujeitos da 
pesquisa foram dez professores de Matemática do terceiro ciclo, divididos em dois 
grupos: o GTP - grupo de trabalho de professores das duas escolas básicas, 50 
alunos do ensino básico e dois diretores das escolas referenciadas. A coleta de 
dados foi realizada através de observação da classe, aplicação de questionários e 
entrevistas padronizadas e semiestruturadas. Esta pesquisa é, pois, de caráter 
qualitativo, exploratório e descritivo. Os resultados indicam que apesar de alguns 
cursos de formação os professores observados apresentaram no cotidiano métodos 
tradicionais. No entanto, durante o minicurso os participantes revelaram que 
gostariam de usar os softwares, em especial no ensino matemática e pensam repetir 
nova formação no futuro pois acreditam que suas aulas podem ser facilitadas com a 
utilização de tecnologias da educação. Como produto final desta pesquisa 
elaboramos um e-book intitulado “Aprendendo Brincando com Software Geogebra” 
gravado em CD que engloba guia pedagógica em língua portuguesa, com conteúdos 
curriculares de matemática elaborados com o uso de software Geogebra, 
devidamente acompanhados de um tutorial para os docentes de Matemática 
usarem. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores de Matemática. Geometria. Tecnologias 

Digitais. Geogebra.    

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The schools, jointly the digital immigrants-those with little experience of technology 
(mostly teachers) - and digital natives-those who have knowledge of technology (the 
students) -, two groups with different ways of thinking, learning and acting. These 
differences are incorporate into the fear of the new and the lack of trainings for the 
teachers to face this generation of students for whom they have to teach. The 
problems are compound when the contents are the exact area, as is the case in 
disciplines such as mathematics, among others, and in schools with poor 
infrastructure. What to do? This questions that came in as a citizen of Timor-Leste, a 
teacher and a graduate student of the Master in Teaching Science and Mathematics 
of UEPB. In search for the answers, we decided for this research, which goal is to 
analyse the perception of teachers and students of basic education in Baucau/Timor-
Leste. We seek theoretical support from authors such as Tardif (2011), D'Ambrosio 
(1996, 1999), Moita (2007), Nóvoa (2001), Moran (2013), Fiorentini (2003), Bicudo 
(2005) and Papert (2008), among others. This research was conduct in two schools 
in Timor-Leste, with the Subjects of Research, 10 mathematics teachers of the third 
cycle, divided into two groups: GTP-working groups of teachers and in two (public 
and private) elementary schools. In total, 50 students participated in the survey, 
members of the two referenced schools, along with two principals of both schools. 
Data collection was through observation of classes, standardized questionnaires and 
semi-structured interviews. This research is therefore qualitative, exploratory and 
descriptive. The results indicate that despite a number of courses observed teachers 
presented in everyday traditional methods. However, during the short course 
participants revealed they would like to use the software, especially in mathematics 
teaching and think again new line in the future because they believe that their 
lessons can be facilitate with the use of educational technologies. As the final product 
of this research we developed an e-book entitled " Learning by doing with Geogebra 
software " recorded on CD which includes teaching guide in Portuguese, with math 
curricula developed using Geogebra software, duly accompanied by a tutorial for the 
use of Mathematics’ teachers.  
 
Keywords: Training of Mathematics’ Teachers. Geometry. Digital Technologies. 

Geogebra. 
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“El papel del profesor es crear las condiciones para la invención, en 

lugar de proporcionar un conocimiento ya hecho.” 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação retrata os problemas e a busca de soluções resultantes de 

uma trajetória da vida, inicialmente como aluna do ensino básico quando da 

ocupação da Indonésia de 1984 a 1996 e, mais tarde, a partir de 1999, como 

professora do Ensino Básico. Esses questionamentos nos acompanharam quando 

demos continuidade aos estudos como aluna de Bacharelado, de 2004 a 2008, e 

foram reforçados pela nossa prática docente como funcionária pública e formadora 

do curso intensivo de 2009 a 2011.  

Na longa caminhada, atravessamos muitas dificuldades, devido às mudanças 

políticas e econômicas e a outros aspectos, como barreiras que dificultam o 

processo aprendizagem. Em 2012, contemplada com bolsa, decidimos buscar 

soluções para as questões que nos perseguiam quando iniciamos o Mestrado no 

Brasil, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), de 2012 a 2015.  

Aqui apresentaremos os pontos de partida que deram origem a nossa 

investigação, à problemática e ao objetivo do estudo, seguidos pela estrutura da 

dissertação. 

 

1.1 PONTOS DE PARTIDA 

 

 O Timor-Leste é um novo país, situado no sudeste asiático, que começou a 

se desenvolver a partir da restauração da independência, em 2002, com mudanças 

em todas as áreas, principalmente, no que diz respeito aos investimentos voltados 

para a qualificação dos recursos humanos e para a infraestrutura na área da 

educação, em relação à qual o Timor-Leste divide sua história em quatro períodos 

distintos: o tempo de colonização portuguesa, a ocupação indonésia, a fase da 

UNTAET1 e o processo de Independência. 

 Durante a fase colonial portuguesa, a educação foi chamada de “educação de 

elite”, porque só tinha acesso a ela os que poderiam pagar, crianças da classe alta, 

                                                           
1
   UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor). Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Transitional_Administration_in_East_Timor Acesso em 10/04/14.  
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de famílias ricas ou filhos de liurais2, pois faltavam recursos materiais para facilitar o 

processo de ensino e de aprendizagem, os alunos utilizavam a ardósia3, e as aulas 

eram centradas na figura do professor.   

 Na ocupação indonésia (1975 até 1999), o processo do ensino-aprendizagem 

já evoluiu em relação ao período anterior. Criaram-se muitas escolas, mas ainda 

estava atrasado, se comparado com outros estados da Indonésia. A qualidade do 

ensino e as habilidades dos professores eram bem organizadas, devido à formação 

especializada dos docentes, que haviam concluído o Curso de Pedagogia ou a 

formação nas várias instituições credenciadas, como: SGO (formação dos 

professores de esportes); SPG (Escola de Formação dos Professores); PGAK 

(formação da religião católica); PGSLTP (formação dos professores do ensino Pré-

secundário); IPI (professores catequéticos); formação dos professores das outras 

instituições do ensino superior.  

 Os docentes com a classificação de SGO, IPI, entre outras, sabiam como 

ministrar as aulas e utilizavam diversos métodos no cotidiano escolar. Porém, apesar 

do conhecimento e das tentativas de mudança, o ensino continuava nos moldes 

tradicionais.  

 O currículo indonésio foi baseado no CBSA4, desde 1984, quando as 

diretrizes seguiam o processo de ensino e aprendizagem nas aulas teóricas e 

orientações para o uso de laboratório nas aulas práticas tendo como centro o aluno. 

Algumas escolas básicas (central) dispunham, ainda, no ensino de Ciências, de 

materiais de laboratórios, tais como: mapas, globo, corpo humano, entre outros. No 

ensino de matemática, havia materiais manipulativos, como sólidos geométricos: 

cubo, prismas, pirâmides, esferas (feitos de madeira e de plásticos). A partir da 

minha experiência in loco, pude constatar que esses equipamentos eram usados 

como recurso didático em algumas escolas de Baucau, como a Escola Básica Nobel 

de Bau-Oli5, por exemplo.  

                                                           
2
 Liurai em Tetum, que significa rei, é autoridade.  

3
  A ardósia é uma rocha metamórfica cristalofiliana, onde se escreve ou desenha com ponteiro da mesma 

pedra (cf. dicionário Aurélio online). 
4
  CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) é um sistema curricular indonésio em que a aprendizagem é centrada no 

aluno. 
5
.  Bau-Oli é uma aldeia no suco de Bahú, na cidade de Baucau-Timor-Leste, onde suco é um agrupamento das 

aldeias. Nessa aldeia, são compostos de famílias. Suco é o mesmo que bairro. 
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 Além disso, na época de transição (UNTAET), ocorrida nos anos de 1999 a 

2002, o Sistema de Educação foi totalmente destruído, e muitas escolas não 

funcionavam, uma vez que os professores indonésios (em todos os níveis) deixaram 

o território de Timor-Leste. As escolas passaram a funcionar com professores 

voluntários, sem nenhuma qualificação na área de formação de professores. Por 

isso a falta de profissionais devidamente qualificados nas áreas de Matemática e de 

Ciências. Na busca de soluções, os responsáveis administrativos pelas escolas 

resolveram aproveitar a mão de obra das pessoas que terminavam Cursos de 

Ensino Secundário (Médio) e da 4ª classe (no tempo português) em substituição aos 

profissionais da área, de modo que elas pudessem lecionar como professores.    

 No tempo da independência, isto é, de 2002 até a presente data, o Ministério 

da Educação manteve Programas de Formação de Professores para elevar a 

qualidade profissional dos seus quadros na área da Educação. Há um real 

investimento do Governo para qualificar seus recursos humanos assim como para 

fomentar programas de formação, de cooperações nacionais e internacionais, na 

busca de novos conhecimentos e novas competências para melhorar e desenvolver 

o processo de ensino-aprendizagem.  

Em 2008, o Ministério da Educação de Timor-Leste desenvolveu uma 

proposta para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem a partir de uma 

formação continuada dos professores. Para manter a qualidade do ensino, os 

professores devem apresentar quatro competências, tais como: fluência na língua 

oficial (português e tétum); competência técnica em Metodologia, Pedagogia de 

Ensino; competência Ética e Profissional e competência específica na área de 

formação. Essa formação se desenvolveu em etapas e ocorreu no período das 

férias, realizada em turno diferente do horário de aulas dos docentes. Atualmente, 

continua sendo realizada durante as férias.  

 Apesar da importância da formação, os professores enfrentam outros 

desafios, a saber: as precárias condições de sala de aula, o número excessivo de 

alunos por classe, a falta de material de laboratório e a inexistência de sala 

apropriada que facilite o desenvolvimento prático das atividades. Muitas são as 

preocupações que afetam o processo de ensino e de aprendizagem na prática 

cotidiana dos professores e a interação em sala de aula entre aluno e professor. A 

inacessibilidade a novos métodos e tecnologias digitais é um dos fatores que 

ocasiona alguns dos problemas de gestão de tempo e aproveitamento dos 



20 
 

conteúdos e das estratégias em sala de aula. Consequentemente, esses 

profissionais da educação permanecem presos às práticas e às propostas 

pedagógicas tradicionais. Isso impossibilita o melhor aproveitamento no processo de 

ensino-aprendizagem. O ensino está relativamente preso ao uso do quadro e giz, 

obrigando os alunos a usarem a técnica da memorização.  

 Medeiros (2005, p. 19) refere que o aluno é um manipulador de símbolos na 

situação padronizada, mas “não compreende o que está fazendo e é incapaz de 

resolver problemas que se afastem das mesmas situações-modelos”. Essas 

estratégias pedagógicas levam, muitas vezes, a situações em que o aluno acaba 

tendo uma ação passiva frente aos conteúdos que lhes são apresentados e não 

exploram sua criatividade.  

 Numa prática tradicional, o professor leva muito tempo escrevendo no quadro 

os conteúdos diários, enquanto os alunos copiam no caderno os apontamentos de 

sala de aula (o mundo mudou e, hoje, muitos dos alunos já não copiam, eles 

brincam enquanto o processor está de costas e depois tira foto com o celular), o que 

prejudica o tempo necessário para explicar e tirar dúvidas.  

 É esta a realidade cotidiana dos professores timorenses: os que têm pouca 

experiência na sala de aula, por falta de conhecimentos específicos em Ciência e 

Pedagogia, ou mesmo por não conhecerem a língua portuguesa em que os 

conhecimentos são ministrados. O fator predominante é a falta de recursos 

humanos, razão pela qual alguns desses professores de matemática, vindos de 

outras áreas da Ciência, como Física, Biologia, Engenharia, encontram, quase 

sempre, inúmeras dificuldades para transmitir, de modo eficaz, os conhecimentos 

basilares na área de atuação. 

 Obviamente, a maior parte do ensino de matemática utiliza apenas as 

fórmulas e regras prontas, como na resolução de problemas de geometria, 

explorando-a com as figuras e os desenhos que estão no livro didático (manual). 

Apenas a utilização de fórmulas não é suficiente para explorar eficazmente as 

variações dos métodos. Mas, com o uso das tecnologias digitais na sala de aula, 

seria possível dinamizar as práticas pedagógicas, criando mais empatia entre os 

alunos, o professor e o assunto estudado, conforme previsto na reformulação do 

Currículo Nacional do Ensino Básico do Timor-Leste, voltado para a “utilização da 

tecnologia na aprendizagem da Matemática e utilização de materiais manipulativos” 

(CNEB, 2009, p. 71). 
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 Ainda hoje, os responsáveis administrativos e alguns professores não utilizam 

essa tecnologia digital em sua prática, devido à falta de apoio institucional, às 

escassas verbas para investir em infraestrutura (como laboratórios) ou 

simplesmente, ao desconforto ou medo do novo. Essa resistência e/ou 

desconhecimento, por assim dizer, impede que os profissionais da Educação, 

autênticos transmissores de saberes e de fazeres, contribuam para criar um cenário 

que ofereça possibilidades para o aluno articular os conceitos matemáticos ao 

mundo real. A escola precisa utilizar práticas pedagógicas inovadoras, conectadas 

com o universo das novas tecnologias da informação e da comunicação, e preparar 

os jovens para os desafios dos novos tempos. 

 O Timor-Leste estabeleceu a Lei de Bases da Educação (LBE) no14 /2008, de 

29 de outubro, que compreende “o novo sistema educativo, desde o Ensino Pré-

escolar, o ensino Básico e o Secundário até o Ensino Superior. O ensino básico 

organiza-se em três ciclos do ensino, com nove anos de escolaridade” (TIMOR-

LESTE, 2008). Essa lei também trata da formação profissional dos professores do 

Ensino Pré-primário ao Ensino Superior e suas caraterísticas. 

 Apesar da vontade política de mudar as condições existentes, ainda são 

sentidos problemas na formação de professores de matemática, quer seja no campo 

ou nas cidades. Nas zonas rurais, as condições da escola ainda são muito diferentes 

daquela da cidade. Essa realidade também se aplica aos conhecimentos dos 

professores. Por exemplo, os professores de matemática enfrentam o problema 

relativo ao desinteresse dos alunos do 7o ao 9oano (do ensino básico) pela 

disciplina. Alguns relatos apontam que eles têm dificuldades de compreender o 

assunto; outros, a falta de material pedagógico disponível. São preocupações que 

estão presentes na prática dos professores da formação continuada desde 2009. Em 

virtude dessas dificuldades, os resultados obtidos na maior parte do exame nacional 

do 9o ano (em Matemática) foram negativos. Essa realidade pode ser corroborada 

por minha experiência, primeiro, como aluna na ocupação indonésia; depois, na 

condição de educadora voluntária (depois da crise de 1999), quando lecionava sem 

a devida formação de professores e acompanhava o exame nacional do terceiro 

ciclo como avaliadora desde 2002.  
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1.2 PROBLEMÁTICA 

 

A Instituição Escolar em Timor-Leste, tal como em outros lugares do mundo, é 

um espaço onde se adquirem conhecimentos, competências, habilidades e novas 

aprendizagens, assim como se partilham atos de solidariedade, na perspectiva de 

que eles levem à aquisição de competências educacionais, sociais e culturais.  

Depois da crise de 1999, muitos professores iniciaram suas atividades 

docentes como voluntários, que doavam seu tempo e recebiam um subsídio dos 

diretores da escola ou dos padres, e não, do governo, e também por conta de 

vontade dos próprios indivíduos, sem que os diretores obrigassem. Além da 

complexidade que representava esse período de transição para o país, os 

professores tiveram que enfrentar outros desafios: a falta de formação, a fragilidade 

na proposta curricular de ensino, a escassez de materiais básicos de aprendizagem, 

entre outros. Muitos desses profissionais ensinavam a um grande número de 

crianças, entre as ruínas onde as escolas estiveram uma vez (World Bank, 2013)6.  

Como formadora de professores, constatei que os resultados negativos 

obtidos em sala de aula eram associados, quase sempre, a fatores externos. Os 

relatos dos professores apontavam a ausência de recursos materiais, conforme 

ilustra o seguinte depoimento: “Os alunos não atingiam notas melhores na disciplina 

de Matemática em razão da falta de recursos didáticos, facilitadores do ensino-

aprendizagem”.  

No entanto, observamos que os métodos e as estratégias desenvolvidos na 

formação de professores ainda são dissociados da prática de sala de aula. Quer 

dizer, não variam e têm o mesmo ritmo e dinâmica daquilo que se espera. Muitos 

dos professores não conseguem aplicar os novos conhecimentos e as metodologias 

de ensino de matemática à sua realidade de ensino, o que dificulta o processo de 

ensino-aprendizagem. Embora algumas escolas tenham acesso aos materiais 

pedagógicos, necessários para criar uma dinâmica nova no ensino da Matemática, 

muitos docentes continuam utilizando o mínimo de conhecimento em sala de aula, 

não conseguem articular às práticas e permanecem usando o modelo tradicional. 

Ressalta-se que, além dos obstáculos explanados que impossibilitam o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem, existem problemas na formação dos 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/04/teachers-are-a-Priority-for-

timor-leste-development, acesso em: 10 de maio de 2014. 



 

professores, que, embora tenham conhecimento de

portuguesa, ou até dominam o 

aprendizado efetivo dos 

Existem programas de capacitação, mas, por estarem longe das cidades, 

atingem eficazmente o público

Assim, os professores sofrem

cursos de língua portuguesa

que faz com que não consigam aproveitar 

qualificação. Essas informações 

intensivo dos professores do Ensino Básico

Por falta de professores qualificados, o ensino é 

abandono e de reprovação

muitos jovens timorenses fale

se ressaltar uma nova estratégia 

escolar até o final do EB.

 

QUADRO 

Fonte: Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar: análise das t
Timor-Leste, agosto de 2011. Disponível
http://schooldropoutprevention.com/wpcontent/files/reports/Trend_Analysis_TimorLeste_Portuguese.p
df. Acesso em 04 de junho de 2013

 

                                                          
7 Ensino Básico é o ensino com nove anos de escolaridade, segundo a Lei de Bases do Sistema 
Educativo de Timor-Leste, e está dividido em três ciclos: o 1
anos) e o 3o ciclo (do 7o ao 9o

embora tenham conhecimento de ciências, não dominam a língua 

dominam o idioma, contudo não mediam o conteúdo para o 

aprendizado efetivo dos estudantes.   

Existem programas de capacitação, mas, por estarem longe das cidades, 

atingem eficazmente o público-alvo – professores - para o qual fora

res sofrem, de um lado, com a falta de informação sobre os 

íngua portuguesa; de outro, por não poderem seguir outras 

que faz com que não consigam aproveitar as oportunidades de capacitação e de 

. Essas informações fazem parte de um levantamento realizado 

intensivo dos professores do Ensino Básico-EB7. 

Por falta de professores qualificados, o ensino é ainda precário

reprovação são significantemente elevados, e isso 

timorenses falem pouco o português. Por isso, com este 

se ressaltar uma nova estratégia para reduzir o índice de reprovação e 

o final do EB. 

QUADRO 01- Taxa de abandono em nível nacional 

Prevenção do Abandono Escolar: análise das tendências 
. Disponível em: 

http://schooldropoutprevention.com/wpcontent/files/reports/Trend_Analysis_TimorLeste_Portuguese.p
Acesso em 04 de junho de 2013 

                   
Ensino Básico é o ensino com nove anos de escolaridade, segundo a Lei de Bases do Sistema 

Leste, e está dividido em três ciclos: o 1o ciclo (do 1o ao 4
o ano). 
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não dominam a língua 

não mediam o conteúdo para o 

Existem programas de capacitação, mas, por estarem longe das cidades, não 

para o qual foram destinados. 

com a falta de informação sobre os 

seguir outras formações, o 

s de capacitação e de 

fazem parte de um levantamento realizado no curso 

ainda precário, os índices de 

e isso contribui para que 

Por isso, com este projeto, tenta-

reprovação e de abandono 

 

 
endências ao abandono em 

http://schooldropoutprevention.com/wpcontent/files/reports/Trend_Analysis_TimorLeste_Portuguese.p

Ensino Básico é o ensino com nove anos de escolaridade, segundo a Lei de Bases do Sistema 
ao 4oano); o 2o ciclo (5o e 6o 
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A informação mencionada é uma base para que procuremos compreender bem 

mais as dificuldades que influenciam os resultados dos alunos. Um exemplo disso são 

as escolas situadas nas áreas urbanas, no distrito de Baucau, que dispõe de recursos 

didáticos, mas não o utilizam bem em sala de aula por falta de criatividade dos 

professores, o que vem dificultando a aprendizagem do ensino da Matemática para as 

crianças.  

Doutra forma, as tecnologias digitais podem ser utilizadas para melhorar o 

processo de aprendizagem de matemática, dos gráficos e de geometria. Por isso, 

D’Ambrósio (1997) recomenda a utilização de estratégias de ensino que valorizem a 

presença das tecnologias na vida das crianças e dos adolescentes. As autoridades têm 

se esforçado para formar professores de forma geral e, em especial, no ensino da 

Matemática, dando apoio para que eles aperfeiçoem seus conhecimentos através de 

novas metodologias. 

Apesar de o investimento na legislação e no currículo já ter referenciado a 

importância de se utilizarem novos recursos e novas metodologias no processo de 

ensino-aprendizagem, nossa experiência como educadora e formadora de professores 

vem constatar que isso não acontece de forma geral na prática cotidiana desses 

profissionais da educação. Esse é um problema geral da educação em Timor-Leste e 

se agrava quando se refere ao processo de ensinar e aprender matemática. Tratando-

se de uma área que sempre aparece como um grande obstáculo, tanto para os 

professores quanto para os alunos, nossa investigação se concentra no processo do 

ensinar e aprender matemática. Existem muitas escolas que têm recursos doados por 

organizações não governamentais, mas esses materiais, em muitos casos, encontram-

se encaixotados, não são usados e se tornam obsoletos.  

Sabemos que o mundo contemporâneo necessita de cidadãos com habilidades e 

competências prontos para o mundo digital. A vivência como aluna, professora e hoje 

mestranda, influenciou, por demais, na escolha desse trabalho, buscando inicialmente 

respostas para os questionamentos que expomos a seguir: 

   

� Como esses alunos vão dar continuidade a sua vida profissional sendo 

formados como sujeitos acríticos, passivos, com metodologias 

antiquadas?  

�  O que “pensam e como fazem” esses educadores em suas práticas 

pedagógicas?  
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� No processo de ensino-aprendizagem, a realidade poderia ser diferente, 

tendo como apoio recursos digitais no cotidiano da sala de aula?  

� Será que com novas metodologias, com novos recursos ajudariam ou 

provocariam alguma mudança no quadro educacional existente?   

 

Para dar conta desses questionamentos, nossa investigação tem como objetivo 

geral “Pesquisar o saber e a prática pedagógica dos professores de matemática 

de Timor-Leste, no contexto das tecnologias digitais”. 

 

Para atingir esse objetivo, delineamos os seguintes objetivos específicos:  

 

• Caracterizar os educadores de Matemática nas duas escolas básicas do terceiro 

ciclo em Timor-Leste;  

• Analisar a percepção tecnológica de professores e dos estudantes do ensino 

básico do terceiro ciclo em Baucau/Timor-Leste; 

• Identificar as metodologias utilizadas no ensino de Matemática nas duas escolas 

básicas referidas e se essas metodologias comportam recursos digitais;  

 

Ao fim do nosso estudo, pretendemos elaborar uma proposta pedagógica - um 

tutorial que possa servir de guia para os docentes que têm interesse em usar a 

tecnologia digital.  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Este trabalho, cuja linha de pesquisa é sobre “Cultura Científica, Tecnologia, 

Informação e Comunicação”, está organizado em seis capítulos. No primeiro, encontra-

se a introdução, em que abordamos, de modo conciso, as informações acerca do tema 

da pesquisa, como ponto de partida, a problemática e os objetivos adquiridos, assim 

como a estrutura. No segundo capítulo, tratamos dos Trabalhos correlatos, em que 

destacamos os elementos principais da investigação, a apresentação e a relevância da 

pesquisa, no sentido de fundamentar nossas ideias para a construção de uma 

fundamentação teórica. 
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No terceiro capítulo, voltado para a fundamentação teórica, apresentamos os três 

grandes grupos de formação continuada de professores, o ensino de matemática e sua 

relação com a tecnologia. Esse capítulo subdivide-se em formação continuada: as 

políticas governamentais e a formação do professor de matemática em Timor-Leste; 

nele é feita uma abordagem sobre a formação inicial e a continuada dos professores do 

Ensino Básico em diferentes sistemas educativos e em diferentes governos, 

especialmente na formação de professores em Matemática. Também apresentamos as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) e sua aplicabilidade na escola, 

discutimos sobre a experiência dos professores imigrantes e dos nativos Entretanto, 

como se dá a prática docente no uso de recursos digitais e sobre o uso das TIC em 

relação à Geogebra no ensino de geometria.   

No quarto capítulo, Caminhar metodológico, apresentamos a coleta dos dados e 

os sujeitos da pesquisa, o material e os métodos utilizados e o universo da pesquisa 

propriamente dito.  

No quinto capítulo, denominado de Análise e resultados da pesquisa, 

apresentamos as percepções dos professores e dos educandos sobre as tecnologias 

no ensino da geometria do ensino básico em Timor-Leste e algumas falas do minicurso 

de Geogebra, além “do produto final da vídeo-aula e tutorial de ensino Geogebra ou hot 

potatoes”, cuja pretensão é de anexá-lo ao trabalho final. Para concluir esta pesquisa, 

temos as considerações finais.  
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2. TRABALHOS CORRELATOS 

 

Depois de proceder à leitura de pesquisas correlatas, realizadas de 2009 a 2014, 

retiramos as principais ideias dos resumos das teses e das dissertações produzidas por 

autores nacionais e estrangeiros. Apresentamos, abaixo, um quadro em que 

destacamos os elementos principais das investigações realizadas, os quais nos 

ajudaram no referencial teórico, porque, através delas, identificamos outros autores nos 

quais apoiamos nossa investigação. Todas abordam de forma geral o emprego das 

tecnologias da informação e da comunicação como facilitadoras do processo de ensino-

aprendizagem, mas nenhuma tem como foco as questões a que aqui nos detemos, que 

são os referentes a Timor-Leste.  

 

 

QUADRO 02 - Levantamento de trabalhos correlatos de 2009 a 2014 

No Autor Título Objetivo Instituições e 
ano 

1 SCANO, F. C. Função afim: uma 
sequência didática 
envolvendo atividades com 
a Geogebra 

Desenvolver uma 
sequência de um 
ensino para 
iniciar o estudo 
com aluno 9° ano 
de Ensino 
Fundamental. 

PUC/SP, 
2009 

2 MARTINS, C. 
A. 

Formação do docente de 
Matemática imigrante 
digital para atuar com 
nativos digitais no Ensino 
Fundamental 
 

Identificar e 
analisar o 
conjunto de 
habilidades e 
competências 
necessárias à 
formação do 
professor, 
considerando o 
contexto de 
Cibercultura. 

Universidade 
Católica de 
Rio Grande 

do Sul, 2009. 

3 LUCAS, R. D. 
de 

Geogebra e Moodle no 
ensino de geometria 
analítica 

Ajudar o aluno a 
visualizar e a 
manipular o 
espaço 
tridimensional e 
seus objetos sob 
vária Geometria 
Analítica.  

UFSCar, 
2009. 

4 SOARES, L. H. Aprendizagem significativa 
na Educação 
Matemática: uma proposta 
para a aprendizagem de 

Analisar o 
potencial didático 
de um objeto de 
aprendizagem 

UFPB, 2009 
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Geometria Básica desenvolvido com 
recursos 
computacionais, 
com o objetivo de 
auxiliar no 
processo de 
ensino de 
Geometria 
Fundamental. 

5 MARCOS 
Américo 

TV na escola: propostas 
para o desenvolvimento dos 
conteúdos no ensino de 
Ciências (tese) 

Produzir e avaliar 
um modelo de 
produção de 
Programa de TV 
Digital Interativa 
para o Ensino de 
Ciências.  

UNESP, 2010 

6  RINCIT, 
Adriana 

Apropriação do 
conhecimento pedagógico 
tecnológico em Matemática 
e a formação continuada de 
professores 
(Tese) 

Analisar a 
apropriação de 
conhecimentos 
pedagógico-
tecnológicos em 
Matemática de 
professores de 
matemática da 
educação básica 

UNESP, 2010 

7 FIALHO, E de 
S. C. 

Uma proposta de utilização 
software Geogebra para o 
ensino da geometria 
analítica 

Investigar a 
viabilidade de 
utilização de um 
programa de 
geometria 
dinâmica para 
ensinar geometria 
analítica. 

CEFET/RJ, 
2010. 

8 BELO, J.do C. A formação de professores 
de matemática no Timor-
Leste à luz da 
Etnomatemática 

Realizar, em 
geral, reflexões 
sobre a educação 
escolar praticada 
em três 
momentos,  
sobre a formação 
dos professores 
de matemática no 
Timor-Leste à luz 
da perspectiva da  
Etnomatemática. 

UFG, 2010 

9 GUSMÃO, M. Cooperação bilateral Brasil 
- Timor-Leste na 
profissionalização docente 
em serviço: perspectivas e 
desafios do Século XXI 

Analisar a 
trajetória do 
sistema de 
educação e de 
formação de 
professores 
realizadas em 
quatro períodos 
distintos, 

UnB, 2010 
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especificamente 
sobre a formação 
de professores do 
ensino primário 
em serviço no 
âmbito da 
Cooperação 
Bilateral e as 
suas implicações 
sob as 
perspectivas e 
desafios do 
Século XXI. 

10 VARELA, G. Uma abordagem histórico-
crítica da formação de 
professores de matemática 
no Timor-Leste: diagnóstico 
e proposição 

Fazer uma 
análise histórico-
crítica acerca da 
formação de 
professores de 
matemática no 
contexto 
timorense 

UFG, 2011 

11 LOPES 
JUNIOR, G 

Geometria dinâmica no 
ensino de Geogebra com 
algumas funções 

Contribuir para 
que os 
estudantes 
compreendam 
mais 
significativamente 
esse conceito. 

UFV, 2013 

12 GUEDES, P. C. 
C. 

Algumas aplicações do 
software 
Geogebra ao ensino 
da Geometria analítica 

Revisar e 
aprofundar os 
principais 
conceitos da 
geometria 
analítica plana 
com a presença 
do computador. 

UFES, 2013 

13 MESQUITA 
FILHO J. V. de 

Aprendizagem da 
circunferência na 
perspectiva da geometria 
analítica mediada pelo 
software educacional 
Geogebra 

Analisar a 
eficácia do uso do 
Software 
Educacional 
Geogebra como 
ferramenta 
pedagógica para 
o estudo da 
circunferência na 
perspectiva da 
Geometria 
Analítica. 

UFC, 2014 

14 OLIVEIRA, V. 
S. T.  

O uso do Geogebra para 
motivar o estudo de 
problemas de mínimos 
geométricos através de 
simetrias 
 

Motivar os 
estudantes a se 
interessarem por 
problemas de 
mínimo 
geométrico, em 
especial, 

UFC, 2014 
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relacionados a 
simetrias, através 
do uso do 
software 
Geogebra. 
Fornecer um guia 
de atividades que 
podem ser 
aplicadas em sala 
de aula. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com a leitura das teses e das dissertações pesquisadas, constatamos que as 

tecnologias digitais podem ser empregadas como instrumentos que podem ajudar o 

processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem no ensino de Ciências e de 

Matemática. O pesquisador Américo (2010) utilizou o programa de TV digital para 

desenvolver conteúdos no ensino de Ciências. Como resultado final desse trabalho, 

foi realizada uma produção audiovisual para a TV digital interativa. 

Richit (2010) desenvolveu uma pesquisa intitulada ‘Apropriação do conhecimento 

pedagógico tecnológico em Matemática e a formação continuada de professores’, 

com o objetivo de “analisar a apropriação de conhecimentos pedagógico-

tecnológicos em Matemática de professores de matemática da educação básica”. 

Após a obtenção dos resultados da pesquisa, o pesquisador propôs algumas 

atividades utilizando vários softwares no ensino de matemática e de software 

especificamente de matemática. Com o avanço das tecnologias, as estratégias do 

professor em sala de aula, no ensino das Ciências e da Matemática mudaram 

significantemente, sobretudo, no que diz respeito às formas de ensinar e de 

aprender.  

Scano (2009) utilizou o software Geogebra de modo a contribuir para iniciar uma 

função afim e uma contribuição da geometria dinâmica, cuja experiência se encontra 

relatada no trabalho intitulado ‘Função afim: uma sequência didática envolvendo 

atividades com a Geogebra’. Entre os pesquisadores mencionados anteriormente, 

esboçamos relatos de experiência de alguns pesquisadores timorenses, como Belo 

(2010), particularmente com o seu trabalho ‘Formação de professores de Timor-

Leste à luz da Etnomatemática’. O autor fez importantes reflexões sobre a educação 

escolar praticada em três diferentes momentos e sobre a formação dos professores 

de matemática no Timor-Leste à luz da perspectiva da Etnomatemática.  
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Gaspar (2011) realizou uma abordagem histórico-crítica sobre a formação de 

professores de matemática no Timor-Leste: diagnóstico e proposição, com o objetivo 

geral de fazer um diagnóstico e preposição dessa temática. 

Gusmão (2011) trata do aspecto político presente no sistema educativo em 

diferentes tempos de formação, a saber: no período da colônia portuguesa, da 

ocupação indonésia e da pós-crise de 1999. Nessa época, ainda não se trabalhava 

com as tecnologias digitais na educação em contexto timorense.  

Para além desses autores, Lucas (2009), em dissertação intitulada Geogebra e 

Moodle no ensino de geometria analítica, apresentou uma proposta cujo objetivo foi 

de ajudar o aluno a visualizar e a manipular o espaço tridimensional e seus objetos 

com variações da Geometria Analítica. Em sua pesquisa, a aprendizagem dos 

alunos foi influenciada pelo software.  

O quadro 2 com a lista de dissertações e de teses, mostra que os autores ainda 

deixam muitas lacunas no que concerne ao uso das tecnologias digitais na formação 

dos professores e no ensino da Matemática na Escola Básica no Brasil. Sabe-se que 

esses produtos são de autores brasileiros e de outros países. A produção de 

produtos dessa natureza no Timor-Leste, nessa época, ainda está em fase inicial. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Passaremos a expor, em linhas gerais, os referenciais que serão 

apresentados e que possam contribuir para melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem na disciplina Matemática em Timor-Leste. Para isso, os professores 

devem ter uma formação inicial e contínua, para que possam utilizar eficazmente as 

novas tecnologias em sala de aula, porquanto elas facilitam os trabalhos dos 

professores.  

As TIC auxiliam o processo de formação dos professores e na prática 

pedagógica no ensino de Matemática. Podem funcionar como material didático para 

facilitar a aprendizagem dos alunos, interligadas em três eixos, como mostra a figura 

1.  

 

FIGURA 01- Esquema da integração das TIC na formação continuada e na prática docente no Ensino 
de Matemática 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Para fundamentar essas ideias, baseamo-nos nos autores: Nóvoa (1999), 

Tardif (2011), Libâneo (2008), Pimenta (2008), Schön (2008) e Fiorentini (2003 e 

2009), que contribuíram para corroborar nossas hipóteses sobre a formação dos 

professores em geral e na Educação Matemática. Entretanto, sobre a formação 

continuada dos professores e as novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem, escolhemos as ideias dos autores Moran (2010), Machado (2000), 



33 
 

Moita (2007), Alves (2006) e Mattar (2011), com D’Ambrósio (1999), Beline & Salvi 

(2010), Papert (1986). Quanto ao ensino de matemática no conteúdo da geometria, 

concordamos (1996) com a teoria de Van Hielle, Walle (2009) e Papert (1986); 

D’Ambrósio, Bortollosi (2013) e outros pesquisadores da Educação em Matemática, 

como Fiorentini & Lorenzato (2009).  

 

3.1 FORMAÇÃO CONTINUADA: AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E A 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO TIMOR-LESTE  
 

A educação é uma base para o desenvolvimento humano de um país, na qual se 

encontra o conhecimento das ciências e da tecnologia. Para conscientizar essa 

importância da educação na vida das pessoas, precisamos mostrar a relevância de 

se ter uma boa formação. Essa formação deve ser contínua, ao longo da vida e 

precisa estar presente nas instituições de ensino. Já a formação na vida de um 

indivíduo dependerá da vontade pessoal de aprender, de criar e de pesquisar.  

O problema maior enfrentado no Timor-Leste é que as pessoas não se 

interessam em aprender, porque, apesar de o governo oferecer aos professores uma 

formação com “bolsa”, isto é, dando incentivo financeiro para capacitação e 

qualificação, muitos deles não se dispõem a participar. Por outro lado, os que 

querem não encontram, muitas vezes, facilidade de aprender por causa dos 

aspectos políticos e econômicos.  

Na sociedade, as tecnologias influenciam a vida humana em várias esferas, 

porém os professores e os alunos não apresentam os mesmos conhecimentos e 

ficam em ritmos diferentes. Talvez os alunos tenham até capacidade de executar 

algo novo, como, por exemplo, manusear os computadores da escola, mas alguns 

ainda não têm formação em relação ao uso de softwares em sala de aula.  

   

3.1.1. Formação inicial e continuada dos professores do Ensino Básico 

 

As mudanças do sistema político do país têm influenciado a educação de 

Timor-Leste, cujo sistema educativo ocorreu em quatro períodos distintos: no 

período colonial português (antes de 1976), na ocupação indonésia (1976-1999), no 

governo transitório UNTAET (1999-2002) e na época de independência (2002-atual).  

Entretanto, na formação das pessoas, principalmente dos professores, vêm suas 
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diferentes habilidades, ou seja, os professores que já atuavam no tempo da colônia 

portuguesa e da ocupação indonésia tinham experiência na sala de aula e com 

metodologia do ensino. As pessoas que trabalham na sala de aula direcionaram os 

seus conhecimentos em formação de professores à experiência adquirida também 

na vivência nas práticas do tempo colonial.  

Sabemos que, depois da crise de 1999, os docentes indonésios deixaram o 

território, quando souberam do resultado da consulta popular acontecida em agosto 

daquele ano, com vistas à independência do país. O número dos professores 

atuantes reduziu. O problema da infraestrutura piorou ainda mais, devido aos 

conflitos. Essa situação dificultou, por demais, o processo de ensino-aprendizagem 

quando as aulas foram reativadas.  Nas escolas primárias e em algumas escolas 

pré-secundárias privadas, havia professores voluntários, sobretudo, aqueles que não 

lecionavam no tempo da ocupação indonésia. As escolas privadas passaram a 

utilizar o trabalho dos cidadãos que terminaram o ensino médio para ensinar nessas 

escolas, como eu, que ensinei só com esse diploma até terminar o Curso de 

Bacharelado em 2009. 

O governo de transição (1999-2002) recrutou os professores para lecionarem 

nas escolas, principalmente os pré-secundários (Fundamental II) e os secundários 

(médios), porque a maioria fez parte da época da Indonésia. Para esses 

profissionais que já tinham habilidades de ensinar, apesar das dificuldades do 

período, ficava mais fácil. Mas a maioria dos que os substituíram como voluntários, 

sem conhecer ciência e metodologia, foi para outras áreas, diferentes da de 

Pedagogia ou de Metodologia. Nessa época, todas as matérias ainda eram 

ensinadas em língua malaia. As disciplinas começaram a ser lecionadas em língua 

portuguesa em 2008 para o terceiro ciclo do ensino básico.  

Segundo nossa experiência, quando começamos a ensinar, só pensávamos 

em saber como o aluno poderia aprender. Como voluntária, naquela época, 

enfrentamos a dificuldade de falar a língua portuguesa, que era a língua oficial. 

Quando começaram as aulas em língua portuguesa, os que não haviam feito o 

Curso de Formação de Professores substituíram os professores indonésios quando 

deixaram o território de Timor-Leste após o referendo. Além da língua, por serem 

professores, também havia falta de conhecimentos na metodologia do ensino. Para 

isso, o Governo, através do Ministério da Educação, fez um plano para reduzir essas 

barreiras por meio da formação dos professores nas áreas referidas.  
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Na Lei de Bases do Sistema Educativo nº 14/2008, está escrito que “a profissão 

profissional dos professores do ensino básico adquire a qualificação profissional 

através de cursos superiores, que conferem o grau de bacharel”. Para isso, os 

professores devem ter uma formação adequada ao seu nível de ensino (p. 2655). 

Depois da crise de1999, em relação a esse caso da formação de professores em 

Timor-Leste, podemos identificar o questionamento da atuação profissional dos 

professores como um dos discursos que visam estabelecer a construção dessa 

tentativa de consenso para legitimar a reforma curricular. Para a RDTL8 (2010, p. 

18), mais de 75% dos professores não estão qualificados de acordo com os níveis 

exigidos por lei, e o currículo é inadequado para lidar com as necessidades de 

desenvolvimento da nossa nação. Por causa desse panorama, o Governo elaborou 

o plano de formação dos professores como base para a aprendizagem dos alunos. 

Formou-se, assim, um grupo de professores para reformular o currículo com as 

realidades timorenses pelas cooperações portuguesas, brasileiras e pelo UNICEF.  

Diversos pesquisadores, como Gusmão (2010), por exemplo, puseram em 

evidência os sistemas da educação, com informações das escolas e das instituições 

para formação inicial dos professores na época dos diferentes regimes políticos, 

como mostram os quadros de 3 a 5: 

 

QUADRO 03 - As Instituições do governo Timor-Português 

Nº Nome da escola Duração do curso 

1 Escola de Habilidade de Professores Quatro anos 

2 Escola Técnica Três anos 

3 Ensino Liceal Sete anos 

4 Escola de Artes e Ofícios Três anos 

Fonte: Gusmão, 2010 
 
 

No tempo da ocupação indonésia, a maioria dos professores tinha habilitação 

em formação de professores e funcionários públicos. Eles vieram das outras 

províncias da Indonésia e trabalhavam nas escolas públicas e nas privadas, do 

ensino primário até o ensino superior. Um grande obstáculo que os professores 

timorenses enfrentaram no início do ano de 1980 referia-se ao currículo que era 

                                                           
8 RDTL é a sigla de República Democrática de Timor-Leste, por meio de plano estratégico do 

desenvolvimento 2011-2030 (cap. 2). 
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adotado na Indonésia, com uma língua cujos professores e alunos ainda não 

dominavam, e a língua portuguesa era proibida pelas tropas indonésias (GUSMÃO, 

2010).  

Depois de pouco tempo, foram abertas escolas primárias, pré-secundárias e, 

em seguida, escolas secundárias, com poucos estudantes, que foi aumentando até 

abrir o Ensino Superior. O quadro 4 abaixo mostra essa afirmativa: 

  
QUADRO 04 - Instituições de formação de professores na ocupação indonésia 

Nº Nome da 
 instituição 

Duração do 
 curso 

Finalidades 
 

1 UNTIM De três a 
cinco anos 

Diversos cursos para diversas áreas 

2 IPI Dois a três 
anos 

Professor catequético/religião 

3 POLITEKNIK  Dois a três 
anos 

Diversas áreas técnicas e ciências exatas 

4 SGO Três anos Escola para o professor de esportes 

5 SPG Três anos Formação de professores 

6 PGSD  Dois anos Formação de professores do Ensino Primário  
(1º e 2º ciclos) 

7 PGSLTP Dois a três 
anos 

Formação de professores do Ensino Pré-secundário 
(3º ciclo do EB) 

8 KPG9 Dois anos  Formação de professor para os professores de 4ª 
classe da época para ter diploma com nível de 
secundário/médio.  

9 PGAK  Três anos  Formação de professores da religião católica 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

No quadro 4 é possível observar que os SGO, SPG e PGAK são o mesmo 

nível do ensino secundário ou médio. Os demais, como IPI, PGSLTP, PGSD, 

POLITEKNIK, UNTIM são os níveis superiores, e o único KPG é o curso 

complementar para os professores em habilidades de 4ª classe. Assim, para se ter o 

diploma com o mesmo nível do ensino médio, o Governo organizou esse curso em 

dois anos, para facilitar aos professores obterem sua habilitação para lecionar.  

Nessa época, a formação contínua de professores foi implementada na BPG, 

que foi fundada em 1992, e cujo orçamento foi fornecido pelo Governo de Jacarta 

(capital da Indonésia). Esse centro de formação atendia a todos os níveis do ensino 
                                                           
9
 O objetivo dessa formação é de qualificar os professores que não se formaram em nenhuma escola de SGO, 

SPG, e PGAK.  
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e funcionou até 1999. De acordo com Gusmão (2010), o objetivo para a formação 

dos docentes era de capacitar os professores, embora não houvesse um programa 

claro e uma estrutura curricular.  

Após a crise ocorrida no Timor-Leste em 1999, foram os professores 

voluntários que voltaram a lecionar nas escolas. Muitos deles não frequentaram a 

formação de professores, porque grande parte dos professores indonésios retornou 

para o seu país. Por isso, muitas escolas foram atingidas pela falta de professores 

de Matemática e de Ciências. Entretanto, os responsáveis pelas escolas, como os 

diretores timorenses e os padres, resolveram ajudar os professores voluntários que 

terminavam seus cursos no Ensino Secundário e na 4ª classe, que tinham 

começado no tempo português e tinham interesse em disciplinas preferidas. 

Desde o tempo da independência, de 2002 até a presente data, o Ministério 

da Educação vem mantendo os programas de formação de professores para elevar 

as qualidades profissionais dos que buscavam novos conhecimentos no processo de 

ensino e aprendizagem. Além disso, havia o programa dos irmãos maristas10, que 

ajudava os professores de Ciências e de Matemática em Baucau e todos os 

professores do terceiro ciclo, em todo o território, tanto da escola privada quanto do 

ensino público do terceiro ciclo.  

No quadro 5 relacionamos algumas instituições do Ensino Superior em Timor-

Leste, como local de apoio para a formação dos professores.  

 
QUADRO 05 - Instituições de formação dos professores 

N° Instituição Duração Finalidades 

1 UNTL Três a cinco anos Vários cursos 

2 DIT Três a cinco anos Instituto de Tecnologia (Vários cursos) 

3  ICFP Três a cinco anos Formação dos professores do ensino básico 

4 UNDIL/UNPAZ Três a cinco anos Vários cursos  

5 UNITAL Três a cinco anos  Vários cursos 

6 CRISTAL Três a cinco anos Formação dos professores 

7 IOB Três a cinco anos  Vários cursos 

8 ITC Três a cinco anos  Vários cursos 

9 INFORDEPE Três anos Formação dos professores para o ensino 
básico 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
 
                                                           
10

 Grupo de irmãos religiosos, cuja missão é de se dedicar à educação de crianças e jovens, especialmente os 
mais necessitados. Foi fundado por Marcelino Champagnat, em 1817, na França.  
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Observa-se que todos os professores que ensinavam na época da Indonésia 

tinham habilidades no Curso de Professores. Esses títulos são componentes da 

formação inicial dos professores e da formação continuada dos professores que 

estavam no BPG que, atualmente, chama-se INFORDEPE. 

Libâneo (2001) afirma que a educação é uma prática humana, uma prática 

social, que modifica os seres humanos em seus estados físicos, mentais, espirituais 

e culturais, o que dá uma configuração à nossa existência humana individual e 

grupal. Entretanto, a educação de Timor-Leste é baseada no artigo 59º da 

Constituição da RDTL: 

 

O Estado reconhece e garante ao cidadão o direito a educação e a 
cultura, competindo-lhe criar um sistema público de ensino básico 
universal, obrigatório e, na medida das suas possibilidades, gratuito, 
nos termos da lei. 2)  Todos tem direito a igualdade de oportunidades 
de ensino e formação profissional. 3) O Estado reconhece e fiscaliza 
o ensino privado e cooperativo. 4) O Estado deve garantir a todos os 
cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais 
elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística. 
5) Todo tem direito a fruição e a criação culturais, bem como o dever 
de preservar, defender e valorizar o patrimônio cultural (RDTL, 2002, 
p. 20). 

 
Por essa razão, o Governo providenciou os recursos materiais e 

financiamento para auxiliar as escolas e as outras instituições na capacitação de 

professores.  Em cada formação, os participantes têm o direito de receber o apoio de 

alocação e acomodação e materiais, como manuais. O professor recebe dinheiro em 

mãos depois do curso.  

Por meio do Decreto-lei nº 22/2010, o Governo ajuda os professores em sua 

formação continuada, atualmente centralizada no Instituto Nacional de Formação de 

Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE11), 

 

um estabelecimento público dotado de autonomia administrativa e 
científica, sob a tutela e superintendência do Ministro da Educação, 
com a competência de promover a formação profissional do pessoal 
docente e dos funcionários não docentes do sistema educativo” foi 
uma tutela da Lei orgânica da Educação artigo 8º (TIMOR-LESTE, 
2010 p. 4437). 
 

                                                           
11

 http://pt.scribd.com/doc/71196645/Lei-Organica-ME-2010-Portugues# 
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Sabe-se que os problemas políticos podem afetar o desenvolvimento de um 

país, tanto na área da educação quanto nos outros setores, pois, para reconstruir os 

estragos, é preciso começar do zero com mudanças na infraestrutura para melhorar 

a qualidade do ensino. Por isso, depois da independência, o nível da qualidade da 

educação foi raro por causa da crise em termos de reconstrução. Ainda não havia 

um novo sistema educativo, currículo apropriado e materiais didáticos que 

facilitassem o processo de ensino e de aprendizagem. Além disso, os professores 

ainda não dominavam a língua portuguesa. 

Gusmão (2010, p.12), em sua dissertação, assevera que “a difusão da língua 

portuguesa é como um novo desafio na formação de professores”. Por isso, os 

professores do ensino básico começaram a seguir o curso de língua portuguesa que 

foi oferecido pela cooperação portuguesa em 2001.  

Algumas escolas privadas, como a dos salesianos, em Baucau, criaram um 

grupo de estudo, com seminários e palestras para os professores de Ciências e 

Matemática do terceiro ciclo e do ensino secundário. Em 2002, os professores 

maristas do Instituto Católico de Formação de Professores (ICFP) formaram o grupo 

de professores de Ciências com todos os professores católicos em Baucau. Esses 

cursos foram programados para os professores de Física, com a finalidade de 

receber um pacote com material sobre como utilizar experimentos na escola e 

certificados para os participantes. 

Essa preocupação também está presente no programa do Governo. Para 

minimizá-la, o Ministério fortaleceu o programa nos recursos humanos, através da 

formação de professores para diminuir as taxas de abandono escolar, a repetição e, 

principalmente, as habilidades dos professores em língua portuguesa e 

conhecimentos gerais. Essa formação continuada dos professores do Ensino Básico 

em Timor-Leste começou em 2009. 

Nesse curso, os professores trabalharam juntos e se completaram uns com 

os outros em relação aos conteúdos de metodologia e da pedagogia básica do 

ensino. Eles prepararam os materiais didáticos para utilizar na sala de aula e 

elaboraram planos de aula ou sequências didáticas, mas não incluíram recursos 

digitais como televisão, CD (Compact Disc/Disco compacto) e computadores durante 

a formação.  Geralmente, os professores não os utilizavam porque ainda não havia 

materiais disponíveis para isso e os materiais produzidos que poderiam apoiar, como 

revistas, jornais e gravações na sala de aula. 
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Geralmente, todas as escolas básicas têm a mesma dificuldade porque a 

maior parte ainda não tem acesso à internet nem computador disponível para os 

estudantes. Só existe um computador para o diretor da escola. Por causa das 

limitações dos materiais didáticos e da pouca competência pedagógica dos 

professores, o conhecimento dos alunos ficou comprometido. Como é que os alunos 

podem aprender se o ambiente na escola não lhes dá condições? 

Em uma entrevista, D’Ambrósio (2013) afirmou que a escola precisa colocar 

algo muito diferente dos conhecimentos das crianças fora da escola. Além disso, 

deveria ter uma boa sala de computação para ajudar o trabalho dos alunos e dos 

professores.  Acrescentou que o mundo mudou, e a escola muda um pouco. Isso 

quer dizer que traz os conhecimentos para os estudantes, levando algo que sempre 

acompanha o avanço das mudanças do mundo, como o avanço das tecnologias, 

para que possam facilitar o trabalho dos docentes e dos educandos. Obviamente 

não tem energia, mas a escola precisa resolver isso, criar internet e arranjar algo 

para facilitar o andamento do processo de ensino-aprendizagem. 

No Ensino Básico de Timor-Leste, a Matemática ainda é ensinada utilizando-

se quadros negros e giz. Poucas são as pessoas que utilizam materiais didáticos 

como sólidos geométricos, réguas, compasso, papel, entre outros, mas ainda sem 

incluir os recursos digitais, como softwares. Nossa experiência nos mostrou que, na 

realidade, os timorenses enfrentam esses problemas porque, quase sempre, não 

têm recursos, e quando os têm, não usam por falta de capacitação dos professores 

para usarem os softwares. Essa qualidade da educação baseia-se na Lei de Bases 

do Sistema Educativo (RDTL, 2008 p. 2644), que estabelece que o Ensino Básico 

deve ser dado em nove anos de escolaridade, que é “universal, obrigatório e 

gratuito”. Para isso, todas as crianças têm o direito de acesso à educação, 

obrigatoriamente, até o final do 9º ano. 

Essas ideias também estão escritas no Plano Estratégico do 

Desenvolvimento-PED de 2011-203012: 

 

Levando o cabo reformas e melhoria significativa no sistema de 
ensino básico, incluindo: 1) Investigação, analise e respostas aos 
fatores que prejudicam as matriculam e que provocam o abandono 
escolar. 2) Garantia de que as escolas dispõem dos edifícios e 
instalações necessariamente, proporcionalmente ao forte 

                                                           
12

 http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2012/02/Plano-Estrategico-de-Desenvolvimento_PT1.pdf  
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crescimento populacional das crianças em idade escolar. 3) 
Aumentar substancialmente a qualidade do ensino, através da 
melhoria da formação de professores, pelo Instituto Nacional de 
Formação de Professores e da melhoria da gestão dos recursos 
humanos. 4) Desenvolvimento e implementação de um currículo 
moderno e relevante, disponibilizando materiais de ensino e 
aprendizagem de qualidade para todos os professores e alunos. 5) 
Implementação de um novo e descentralizado sistema de gestão 
escolar que garanta a provisão de educação de qualidade de forma 
eficiente, acessível e sustentável. (RDTL. 2010, p. 23) 

  
 

É uma preocupação que se evidencia nas reformas que vêm sendo 

executadas na política de formação docente, assim como nas investigações e nas 

publicações da área e nos debates acerca da formação inicial e continuada dos 

professores. Nessas dimensões, a formação continuada aparece associada ao 

processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em 

sua rotina de trabalho e em seu cotidiano escolar. 

No discurso de Freitas13, proferido no encontro de formadores do curso 

intensivo, antes de realizar a formação intensiva dos professores, em 2009, foi 

afirmado que os professores devem ter as quatro competências como professores 

profissionais: competências em línguas oficiais (português e tétum); competências 

metodológicas e pedagógicas; competências científicas e competência de ética 

profissional. Isso influencia os professores a participarem dos cursos de formação 

continuada. O autor referiu que o desenvolvimento profissional dos professores 

passa pela aprendizagem ao longo da vida.  

 

3.1.2 Formação de professores em geral e em Matemática 

 

Nóvoa (1999, p. 18) considera que “os professores são ‘protagonistas14’, ou 

seja, aqueles que têm um papel sobremaneira importante na vida educacional, que 

assumem a tarefa de gerar o valor da educação na sociedade para melhorar sua 

função como socioprofissional”. Assim, sistematicamente, “com o caráter 

especializado da ação educativa e a realização de um trabalho mais alta relevância 

social”. 
                                                           
13

Palestra do Prof. Dr. João Câncio Freitas - Ministro da Educação do Timor Leste do IV governo, período de 
2007-2012, aos professores formadores do Curso Intensivo em 2009. Prof. Dr. João Câncio Freitas - Ministro da 
Educação do Timor Leste do IV governo, período de 2007-2012. 
14

 Grifo do autor 
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De fato, os professores, ou docentes, são aqueles que formaram e ensinaram 

as pessoas em quaisquer níveis do ensino, tanto no ensino básico quanto no 

superior. Nesse contexto, necessitam de formação para desenvolver os 

conhecimentos na vida profissional. Assim, a instituição de formação fornece um 

centro de produzir e reproduzir o conjunto dos saberes e um sistema de normas de 

profissão docente, desempenhando uma função permanente na produção dos 

saberes pedagógicos (NOVOA, 1999). 

Segundo Tardif (2011, p.10), a formação dos professores articula um novo 

conhecimento à formação produzida nos centros de formação, em suas práticas 

quotidianas, tanto na sala de aula quanto na escola. Além disso, as formações não 

só constituem um esforço de pesquisas, mas também de questão teórica sobre a 

“natureza dos saberes (conhecimentos, saber-fazer, competências, habilidades, 

etc.)”. Entretanto, a aprendizagem rápida tem valor de confirmação “mergulhado na 

prática, no aprender fazendo, e os professores devem provar a si próprios e aos 

outros que são capazes de ensinar”. 

Ainda de acordo com o autor, os saberes dos professores são saberes 

sociais, que se definem por vários motivos: 

 

a) Primeiro partilhado por todo um grupo de agentes – os 
professores- que possuem uma formação comum trabalha numa 
mesma organização coletiva.  
b) Em segundo sua posse utilização repousam sobre todo um 
sistema, que vem garantir sua legitimidade e orientar sua definição e 
utilização: universidade, administração escolar grupos científicos, etc. 
Em suma, um professor nunca define sozinho o seu próprio saber 
profissional. 
c) Terceiro lugar seus próprios objetos são objetos sociais, ou 
seja, práticas sociais: o professor trabalha com sujeitos em função de 
um projeto, isto é transformar os alunos, educa-los e instruí-las. 
d) Em quarto lugar, mostra a história das disciplinares escolares, 
dos programas escolares e a história das ideias de das práticas 
pedagógicas, o que os professores ensinam e sua maneira de 
ensinar, evoluem com o tempo e as mudanças sociais. 
e) Quinto lugar, os saberes professores não é um conjunto de 
conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um 
processo em construção ao longo de uma carreira profissional, o 
professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de 
trabalho. (Tardif, 2011, p. 12) 
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Com essas definições, os autores buscam a importância da vida do professor 

na sociedade, que tem ligação entre o indivíduo e a sociedade. Assim, os trabalhos 

e as experiências contribuem para a formação das crianças e dos jovens no âmbito 

educacional. Freire (2011, p. 28) acrescentou que a vida de um docente, [...] 

explorando com uma codificação, enquanto espaço de reafirmação, criação de 

saberes que constituem os conteúdos obrigatórios à organização programática e o 

desenvolvimento da formação docente. Para ele, “não há ensino sem pesquisa, e 

não há pesquisa sem ensino”. Assim, os pesquisadores, como docentes, devem ser 

ativos na busca de novas informações e novos saberes para o fruto dos seus 

estudantes. 

Sob o ponto de vista de Costa (2010), 

 

a formação docente é um processo continuum, ao longo de toda a 
vida, ou seja, não apenas fazer com que voltem a se comportar como 
aprendizes, mas leva-los a um constante de processo de elaboração 
e reelaboração conceitual do conteúdo, integrando o processo ao 
saber da experiência docente (p. 90). 
 
 

Para Freire (2011), o papel do educador não é só de ensinar o conteúdo, 

seguindo o currículo estabelecido pelo Ministério para os alunos, mas também 

ensinar-lhes a como pensar certo. A partir dessa verdade, cria-se algo positivo com 

os nossos educandos. Ensinar não é somente transmitir as informações escritas nos 

manuais ou na internet, mas também a pensar e a provocar a curiosidade dos 

educandos a partir das atividades concretas e simples. No ensino, eles podem ter 

uma boa aprendizagem se tiverem boas relações interpessoais com os professores. 

Na aula de Geometria, pode haver relações entre os sujeitos, os objetos e os 

símbolos, o que poderá estimular os alunos a desenvolverem novas ideias (ALVES, 

2011). 

 Ressalte-se, entretanto, que, para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem, antes de começarem as aulas, os professores já haviam sido 

informados, ao longo da pesquisa, sobre algo novo para os seus alunos, tanto na 

prática, quanto na teoria.  Por isso, exige-se uma informação de pesquisa para que 

possa enriquecer as ideias dos professores na sala de aula. Isso ajuda bastante 

porque, nesse momento, as pessoas já têm acesso à internet, televisão etc., e os 

alunos podem levar algo novo para a sala de aula.  
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umas com as outras e podem funcionar como 

trabalhar. Nesse sentido, ele 

da internet. D’Ambrósio 

como nenhuma prática é definitiva, e não há teoria 

as duas continuam conectada

porque a pesquisa “permite a 

o esquema da figura 2: 

 

FIGURA 02- Esquema de pesquisa como interface interativa entre teoria e prática
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conceituais sobre a matemática, as competências, as habilidades, as atitudes, o 

saber-fazer e saber- ser em sua prática cotidiana. 

Destacamos que as tecnologias digitais são instrumentos muito importantes 

no cotidiano das pessoas e na vida da sociedade de forma geral. Então, por que não 

estão presentes no processo de ensino e aprendizagem? Será que esse problema é 

do Governo ou da falta de criatividade dos professores? Ou será que é o medo dos 

professores de usar o que é novo? Nesse sentido, nosso mundo, nossas 

observações e nossas experiências correspondem a um mundo de conhecimento. O 

problema que vem sendo apontado nas estratégias de ensino construtivista é a 

dificuldade de preparar os professores.  

A apropriação do paradigma construtivista tem gerado estratégias de ensino 

que tentam simplesmente ampliar os conhecimentos que os estudantes já detêm e 

organizar seu pensamento de senso-comum. Entretanto, o meio com que a criança 

aprende para organizar o seu pensamento é perspectivo, portanto, o mais 

importante é o fator realidade de quaisquer conotações, tal como os sentidos a 

aprender. Para isso, para os alunos do ensino básico, tal como os de outro nível de 

ensino, o professor tem habilidade de criar as atividades concretas na sala de aula 

ou fora dela para atrair o pensamento crítico das crianças.  Mas ainda não varia sua 

maneira de ensinar e continua usando os mesmos modelos.  

Pensando nisso, como o professor deve promover o conhecimento científico 

aos seus alunos neste século, se ainda utiliza os métodos tradicionais? O uso das 

tecnologias no ensino amplia a aquisição de novas competências. Nos pressupostos 

de alguns pesquisadores, eles referem que, para aprofundar a aprendizagem dos 

alunos, é preciso fazer uma observação direta, para que eles saibam raciocinar 

sobre o conhecimento do conteúdo, como medir, construir objetos, desenhar, 

caracterizar os objetos, com atividades mais simples para as mais complexas, com 

instrumentos apropriados. Fiorentini e Lorenzato (2009) afirmam que o material 

didático é um instrumento útil ao processo de ensino e aprendizagem, seja ele 

simples ou complexo. Podemos considerar como materiais didáticos: um giz, uma 

calculadora, um livro, um jogo, filmes, softwares, computadores, entre outros.  

A presença das TIC na sala de aula de matemática pode ajudar a interpretar 

um gráfico, por exemplo. Esse estudo é realizado, inicialmente, por meio de um 

aplicativo em que se usa o software Geogebra, que permite ao aluno observar 

(gráfica e numericamente) e pode auxiliar os professores do ensino básico a 
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explorarem diferentes conteúdos com seus alunos. Com o uso dessa produção, 

acreditamos que é possível sugerir uma alternativa para o exercício docente no 

ensino de Matemática. 

D’Ambrósio (1999, s/p) afirma que 

 

a matemática e a tecnologia, entendida como a tendência do saber e 
do fazer, são intrínsecas à busca solidária de sobreviver e de 
transcender. A geração do conhecimento matemático não pode, 
portanto, ser dissociada da tecnologia disponível. Os primeiros 
passos para a elaboração desse conhecimento remontam aos 
australopitecos e às primeiras manifestações de conhecimento 
socialmente organizado dos hominídeos. 

 
 
Apesar disso, sabemos que os materiais didáticos são importantes de utilizar 

na sala de aula. Além disso, são ferramentas concretas que podem transmitir as 

informações aos alunos.  A utilização das tecnologias digitais empregadas na sala 

de aula, como o software Geogebra, pode facilitar o trabalho do professor e a 

aprendizagem dos alunos nas funções geometria e gráfico. Na resolução de 

problemas, pode ajudá-los porque eles podem mexer sozinhos, e o professor tem a 

função de orientar sobre como funciona essa ferramenta. 

O Geogebra, como uma linguagem científica de Matemática, pode dar mais 

sentido para o aluno construir as linhas no cartesiano, na geometria, no plano, no 

espaço e interpretar os gráficos. Esse software auxilia os professores e os alunos na 

aprendizagem geométrica. Nessa perspectiva, os professores de Matemática devem 

envolver as novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.  

Para D’Ambrósio Beatriz (2007, s/p), 

 

os professores que têm uma visão perspectiva histórico da evolução 
da matemática como processo de construção humana, são capazes 
de utilizar a experiência e a realidade cultural dos seus alunos para 
escolher problemas motivadores e contextuais. 
 
 

Com as tecnologias, os professores, como mediadores e orientadores dos 

estudantes, devem buscar os saberes para desenvolver os conhecimentos. E os 

professores de matemática, especialmente, devem ter suas perspectivas de como 

deve ser a matemática, construir as atividades de acordo com a realidade dos 
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estudantes e criar um ambiente que leve em conta a aquisição das experiências da 

matemática por meio do construtivismo e do afeto com os alunos. 

 

3.2 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SUA 
APLICABILIDADE NA ESCOLA  
 

Nesse palco, encontra-se a escola onde existem dois atores com diferentes 

características: os alunos, que representam os nativos digitais, e os professores, 

cuja maioria é imigrante digital. Essas diferenças vêm complicando relacionamentos 

e formas de ensinar e aprender. O que a escola tem feito para se adaptar a isso? O 

que nos parece é que a instituição escolar, na maioria das vezes, emprega as 

mesmas metodologias e recursos que sempre utilizou. No entanto, com o avanço 

tecnológico digital, existem recursos que podem facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na sociedade contemporânea, as TIC fazem parte da vida cotidiana e estão 

em toda parte, tanto nos ambientes privados quanto nos públicos. Entre os 

pesquisadores brasileiros, destacamos Moita (2007), Alves (2006) e Mattar (2011).  

De uma maneira geral, as pesquisas vêm indicando, de forma cada vez mais 

decisiva, que não é possível continuar a ensinar da mesma forma, que muitos 

educadores ainda mantêm metodologias arcaicas e sem recorrer ao que a evolução 

tecnológica nos disponibiliza. 

Para Moita (2007), vive-se numa sociedade audiovisual, narrada em imagem-

som, uma sociedade dinâmica, onde estamos rodeados de informações que 

interferem nas formas de aprender, de ver, de pensar e de sentir. 

Ainda de acordo com a autora, é necessário repensar a escola de forma que 

ela se torne interativa e agradável para aprender. Nas últimas décadas, muitos 

pesquisadores têm se dedicado a investigações (envolvendo diferentes temáticas e 

distintos campos disciplinares) em importantes centros de pesquisa, tentando 

compreender não apenas a natureza das relações que se estabelecem entre os 

artefatos audiovisuais e seus espectadores, mas também o impacto na educação 

que esses artefatos vêm produzindo no processo de ensino e aprendizagem. 

Esse é um problema instalado na educação de forma geral, que se agrava na 

área de ensino de matemática. Também já é revestida de mitos de que aprender e 
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ensinar são tarefas difíceis, e que os alunos têm dificuldades de aprender qualquer 

conteúdo, desde a resolução de problemas até a geometria. Nossa experiência nos 

mostra que, na realidade, os timorenses que enfrentam esses problemas é porque, 

muitas vezes, não tem recursos, noutras vezes, dispõem deles, mas não os usam, 

talvez por medo do novo ou por faltar capacitação, o que leva a não adequar suas 

metodologias aos novos tempos. 

Ressaltamos que, embora o ensino de matemática tenha passado por 

mudanças, ainda continua sendo passado de forma mecânica, por meio de 

memorização e sem a devida compreensão. Um grande número de pesquisadores 

vem desenvolvendo estudos e estão preocupados, especificamente, com os 

conteúdos das ideias dos estudantes em relação aos diversos conceitos científicos 

aprendidos na escola. 

Para Freire (2011, p. 67), cada um tem uma capacidade de aprender, e essa 

capacidade decorre de ensinar. 

 

Mais do que isso, implica na habilidade de aprender a substantivada 
do objeto aprendido. A memorização mecânica do perfil do objeto ou 
do conteúdo. Nesse caso o aprendiz funciona muito mais como 
pacientes da transferência do objeto ou do conteúdo do que como 
sujeito crítico, epistemologicamente curioso, que constrói. 

 

 

Essas pesquisas surgiram como uma crítica às realizadas em consequência 

de uma preocupação específica com o ensino dessas noções. Os resultados dessas 

informações contribuíram para fortalecer uma visão construtivista de ensino e 

aprendizagem que, durante muito tempo, pareceu dominar a área de Educação 

Matemática.  Embora Papert (1993) afirme que o professor é aquele que enriquece o 

ambiente e provoca situações para que o aprendiz possa se desenvolver de forma 

ativa, ele realiza as próprias descobertas, ao invés de assimilar conhecimentos 

prontos, baseados na memorização. Dessa forma, o professor pode criar os próprios 

aplicativos com o uso dos softwares que estão disponíveis no website, como o 

Geogebra, o Hot potatoes, o App inventor, entre outros.  

O Geogebra pode tornar as aulas de geometria mais dinâmicas, no que diz 

respeito à construção de figuras geométricas, e o hot potatoes é um programa 
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educativo ou software que podemos utilizar para criar as atividades/os jogos no 

processo de ensino e aprendizagem. Esse programa ajuda-nos sobremaneira a 

produzir as atividades mais dinâmicas e mais atrativas para a aprendizagem dos 

educandos, tanto nas Ciências quanto na Matemática. Para tanto, o App inventor é 

uma ferramenta desenvolvida pelo MIT15, que pode ser utilizada por qualquer 

pessoa, basta efetuar um cadastro em sua plataforma virtual, pois é possível 

desenvolver alternativas próprias para se utilizarem dispositivos móveis em sala de 

aula. 

D’Ambrósio (1999, s/p) afirma que o cientista do presente tem como 

instrumento de trabalho toda a tecnologia disponível. É possível que continue o 

fascínio por obter resultados com o mínimo de tecnologia disponível. A resolução de 

problemas geométricos usando-se apenas régua e compasso continuará a atrair o 

interesse de alguns matemáticos, como aconteceu na antiguidade. Mas o grande 

desenvolvimento da Ciência se dará como em outros tempos, quando toda a 

tecnologia disponível for incorporada, isto é, inserida no contexto cultural. 

O uso de computador, no ensino de matemática, contribui para melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem. É uma tecnologia que pode ser empregada 

também para desenvolver um trabalho moderno, baseado numa linha psicológica 

construtivista de aprendizagem, uma metodologia de ensino que tem o poder de 

promover a autoconfiança e a capacidade de criar e fazer matemática, simplesmente 

transmitindo aos alunos o processo de construção dos conceitos (D’AMBROSIO, 

1989; s/p). 

 

3.2.1   As tecnologias digitais: do docente imigrante ao discente nativo digital 

 

O mundo mudou, e isso vem influenciando a vida das pessoas, razão por que 

a escola precisa acompanhar o avanço dessas tecnologias com as novas gerações. 

Sabemos que, atualmente, existe algo que talvez ainda seja novo para nós, como 

professores e como alunos. Como a escola é uma instituição cujo objetivo é de 

formar as pessoas, precisa saber como é interligar as tecnologias ao cotidiano das 

crianças. Os autores chamavam essas gerações de baby boomer (BB), que são os 

considerados pais da geração X, e os avós das gerações seguintes de geração Y, Z 

                                                           
15

  Massachusetts Institute of Technology 



50 
 

(SERRANO, 2010)16. Entre essas três gerações, havia algumas caraterísticas 

diferentes - alguns chamados de imigrantes, e outros, de nativos, como mostra o 

seguinte esquema: 

 

 

 1946                      1964                          1979/80                    1990               atual                

 

Geração BB                  geração X                 geração Y                      geração Z 

 

 

Ainda de acordo com o autor, a geração BB pertence à geração baby 

boomers - pessoas que nasceram depois da II guerra mundial, com mais de 45 anos 

de idade, entre 1946 e 1964; geração X, os que nasceram nos anos de 1965 a 1979 

e que criaram a internet, que buscam segurança, respeito e o cumprimento do dever. 

Já a geração Y, a dos que nasceram nas décadas de 80 e 90, são os pares de 

revolução da tecnologia, gostam de desafios e de oportunidades, valorizam o 

crescimento, o aprendizado e as novas habilidades. A geração Z é a dos que 

nasceram depois da década de 1990 e que interagem sobremaneira no ambiente 

virtual ou digital, fazem muitas atividades ao mesmo tempo, como por exemplo, 

bate-papo, games e pesquisas na internet. 

Quem são os imigrantes digitais?  Segundo Palfrey e Gasear, são os que não 

se enquadram no grupo de imigrantes, precisam interagir com os nativos digitais e 

aprender a conviver no meio de tantas inovações tecnológicas. Relacionam-se com 

as pessoas através das mídias, por meio dos blogs, e-mails, twitter, facebook, entre 

outras tecnologias. Entretanto, a primeira geração de nativos digitais contrapõe-se 

aos imigrantes digitais, que são pessoas para as quais o computador é algo novo. 

Aqueles que se enquadram no grupo de imigrantes digitais precisam aprender e 

conviver com as inovações tecnológicas (PALFREY; GASSER, 2011). 

Nas diferentes gerações de tecnologia, a formação também é muito diferente 

no contexto escolar tanto na facilitação dos educadores quanto dos educandos. 

Nesse contexto escolar, incluem-se os imigrantes digitais, que são os professores, e 
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os nativos digitais, os estudantes. Estamos numa época em que as crianças já 

nascem com muitas facilidades na comunicação ou no contato com as tecnologias. 

Essas crianças e jovens utilizam essas ferramentas ao mesmo tempo no bate-papo, 

enviando mensagens e brincando com videogames, entre outras. Então, será que os 

professores e a instituição criaram novos ambientes nas práticas que se relacionam 

com a realidade? Se não é possível, como estão esses aprendizes? Esses 

questionamentos são as nossas preocupações como professores da era digital. 

Entretanto, a escola, como uma instituição voltada para a formação das 

crianças e dos jovens, precisa facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, e 

os educadores devem se adaptar às muitas informações, através de pesquisas e do 

uso das tecnologias, na perspectiva de buscar algo novo para suas aulas. A partir 

daí, podem criar atividades mais dinâmicas, como jogos digitais que se relacionem 

com os conteúdos. 

Como afirmou Demo (2011), muitos estudantes mergulham nas novas 

tecnologias, mas não conseguem utilizá-las de modo inteligente, crítico e criativo, e 

muitos educadores continuam desconectados e resistentes a elas. Ressaltou, ainda, 

a importância de se preparar os professores adequadamente, para que sejam 

capazes de pensar criticamente e de influenciar positivamente seus alunos a 

transformarem a informação em conhecimento.  

Falando das tecnologias, são ferramentas que fazem parte da evolução do 

mundo e que podem auxiliar as tarefas das pessoas tanto na vida profissional 

quanto no cotidiano. Assim, auxiliam o trabalho dos professores e dos alunos nas 

tarefas educacionais. Para isso, é importante que os professores aprendam como 

utilizá-las, para não ter risco de trocar o lápis, o quadro negro e o giz pelo 

computador. 

Nóvoa (1999) assevera que o uso das tecnologias de ensino implica as novas 

competências e reforma das competências tradicionais, ou seja, o avanço da 

tecnologia facilita o trabalho das pessoas e transforma a vida delas, principalmente 

no âmbito educacional. 
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3.3.2   O uso de recursos digitais na prática docente 

 

Agregada às mudanças políticas, sociais e econômicas, a evolução 

tecnológica vem modificando comportamentos, modos de pensar, sentir e agir. 

Essas diferenças vêm abrindo nossos relacionamentos na forma de ensinar e de 

aprender. Muitas vezes, até recursos simples, como televisão, gravador, DVD e 

calculadora, que são ferramentas que poderiam motivar e ajudar no processo de 

ensino e aprendizagem e fazer a diferença, por serem de baixo custo, são relegados 

e acabam ficando obsoletos. 

Depois delas, surgiram o computador, a internet e os dispositivos móveis, 

como celulares, iphones e tablets. E a escola, o que tem feito para se adaptar a 

isso? 

Diversos autores vêm pesquisando sobre esse descompasso (MORAN, 

2013), (LIBANEO, 2012) (PIMENTA, 2008), e suas investigações revelam que a 

instituição escolar, na maioria das vezes, permanece com as mesmas metodologias 

e recursos que sempre utilizou. No entanto, com o avanço tecnológico digital, 

existem recursos que podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem, como 

os softwares, muitos dos quais estão disponíveis na internet para todo o mundo. Os 

usos dos computadores na sala de aula possibilitam representar as ideias das 

pessoas a partir das imagens, do som e da linguagem, que interferem nas formas de 

aprender, de ver e de sentir (MOITA, 2007). Esses novos métodos envolvem o 

raciocínio técnico e a lógica formal na vida social. 

No mundo contemporâneo, as vivências das pessoas vão mudando por meio 

das tecnologias e dos recursos dinâmicos. No âmbito das escolas, há uma grande 

mudança, com o emprego de uma metodologia moderna, que será relevante no 

processo de ensino e de aprendizagem. Na vida em sociedade, buscam-se novas 

informações através de mídias como jornais, TV, rádio, internet, revistas e DVDs.  

O autor acrescenta que o uso das mídias na escola facilita o processo de 

ensino e aprendizagem e permite a publicação dos conteúdos feitos por alunos e 

pelos professores, que vão ser utilizados na escola, em casa, ou em qualquer lugar 

com acesso à Internet. Assim, cria-se uma relação entre o professor e o aluno. 

Destacamos que a Internet é uma tecnologia que motiva os estudantes, 

devido às informações novas e às fontes de pesquisa que oferece. Essa “motivação” 

vai aumentando quando o professor cria um ambiente lúdico e interativo. Moran 
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(2013, s/p) defende que “a tecnologia facilita o processo de ensino e aprendizagem 

é a capacidade de comunicação autêntica do professor, de estabelecer relações de 

confiança com os seus alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia com que 

atua”. 

Cavalcante (s/d, s/p)17 assevera que, “além de modificar as aulas, o papel do 

professor vai mudar também, pois a tecnologia vai ajudar e modificar o trabalho do 

professor na prática pedagógica no processo de ensino e de aprendizagem e os 

cursos superiores precisam preparar esses novos docentes para não perderem o 

controle das tecnologias digitais que são requeridas ou se dispõem a usar em suas 

salas de aulas”. Ele acrescenta que o professor deve sempre atualizar seu 

conhecimento para o desenvolvimento na escola e utilizar as mídias na sala de aula, 

com jogos digitais e videoaula, como acontece nos países avançados. 

Como acontece com os alunos do terceiro ciclo do ensino básico, podem-se 

utilizar a construção dos gráficos a partir das tecnologias digitais, como o Geogebra, 

no conteúdo de geometria e de álgebra, que podem ajudar a interatividade dos 

alunos. Assim, eles vão podem interpretar os gráficos com mais facilidade e 

compreender como se fazem. Assim, a aula vai ser dinâmica e atraente, porquanto 

os jovens têm vontade de aprender por meio dos jogos, sejam eles eletrônicos ou 

não. 

Sabe-se que os recursos digitais são ferramentas que podem ajudar as 

pessoas no contexto escolar e que são diversos os recursos de comunicação digital 

acessados diariamente pelos jovens, como, por exemplo: desenhos animados, 

vídeos, imagens, figuras, gráficos, áudios nas apresentações multimídias, jogos 

entre outros. Essas novas tecnologias podem ser usadas, e esses recursos 

aproveitados, se utilizados de forma adequada nas práticas educativas. Na prática 

escolar, podem auxiliar muito os professores em seu trabalho cotidiano. A maioria 

dos jovens  embarca nas novas tecnologias, mas ainda não consegue utilizá-las  de 

modo crítico e criativo, por enquanto, muitos professores continuam desconectados  

O uso de recursos tecnológicos digitais no contexto escolar fortalece nosso 

contato com os avanços tecnológicos por meio dos softwares educacionais, que 
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estão disponíveis para todos e podem ajudar os professores a enriquecerem suas 

aulas. Os computadores estão bem mais ligados à prática pedagógica, o que gera 

uma boa aprendizagem com os objetivos abordados. Assim, a chegada da Internet 

está trazendo novas ideias para a sala de aula, tanto em relação às tecnologias 

quanto à prática do docente. Trabalhar com os computadores provoca mudanças 

significativas na dinâmica da aula e ajuda os alunos a compreenderem os 

conteúdos. 

Para Moran (2007), a escola não é o espaço atrativo nem motivador para 

aprender, sem o computador associado à internet, uma vez que essa ferramenta 

possibilita organizar o processo de ensino e aprendizagem de forma mais dinâmica, 

interativa e contribui para estimular a pesquisa e o trabalho colaborativo, em 

espaços e tempos diferentes e virtuais. 

A escola e seus gestores precisam reinventar uma nova instituição escolar. 

Um espaço onde todos aprendam o compromisso ético. Procurando valorizar o 

individual e o social e o cotidiano de seus alunos, assim como seus ritmos, utilizando 

novos métodos e novos recursos que contribuem para formar cidadãos conscientes. 

D’Ambrósio (1989) assevera que o uso de computador no ensino da 

Matemática contribui para melhorar o processo de ensino e aprendizagem e 

desenvolver um trabalho moderno, baseando-se numa linha psicológica 

construtivista de aprendizagem. 

A presença das TIC modificou as aulas e tornou-as mais atraentes, porque, 

além de os alunos poderem utilizá-las para as atividades do trabalho, podem utilizar 

também para os games, como jogos digitais. Brincar com as tecnologias digitais nas 

aulas de Matemática é a melhor maneira de aprender. Para Moran (2000, s/p), o 

tempo é essencial na aprendizagem, porque, hoje em dia, “muitas formas de ensinar 

não se justificam mais, pois se perde muito tempo e aprende-se muito pouco”, 

consequentemente, nós, professores e alunos, ficamos desmotivados e ficamos com 

a sensação de que, em muitas aulas, perdemos muito tempo. 

O docente, nesse contexto de mudança, precisa saber orientar seus 

educandos, sobre onde colher a informação e como utilizá-la na vida cotidiana deles. 

Esses docentes vão ser os conselheiros de aprendizagem dos alunos, portanto, 

precisam saber lidar com seus alunos de forma dinâmica, com espírito de 

colaboração e de autonomia (MERCADO, 1998), ser ativos, procurar saber qual a 

melhor maneira de aprender a partir da formação do docente.  Papert entende que, 
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apesar de toda a revolução, que contribui para ajudar os professores e seus alunos 

a mudarem suas maneiras de ensinar e de aprender. Podemos dizer que, quem for 

mais criativo, ampliará suas experiências na busca do algo novo. 

 

 

3.3 A GEOMETRIA E A TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO BÁSICO 

 

A geometria, embora seja um conteúdo de suma importância, não tem tido o 

destaque no processo de ensino e aprendizagem no ensino de matemática. 

De acordo com Vam de Walle (2009), a geometria não era considerada muito 

importante e ficava descartada para o final do ano letivo, e muitos professores não 

demonstravam interesse em trabalhar com ela no Ensino Médio e no Secundário. 

Isso provocava quebras no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina e 

deixava lacunas que se revelam quando muitos dos alunos têm que fazer provas 

sobre conteúdos de geometria. 

Recentemente, esses problemas têm sido minimizados, e a Geometria já vem 

sendo trabalhada como um conteúdo de Matemática em todos os níveis. 

De acordo com os pressupostos de pesquisadores como Lobo (2011) e 

Barbosa (2005), existem alguns tipos de geometria mais comuns, a saber:  

• Geometria Analítica: geometria coordenada ou cartesiana, em que a 

Geometria é estudada através de princípios de álgebra.  

• Geometria Euclidiana: é a geometria sobre os planos, ou “geometria 

plana” ou bidimensional, que é definida como um espaço de três 

dimensões, “geometria espacial” ou tridimensional, baseada na ideia 

de Euclides18 de Alexandria. 

• Trigonometria: é um ramo da Matemática que estuda os triângulos 

retangulares, em que um dos ângulos mede 90°. Ele faz parte do 

conteúdo da Geometria. 

• Geometria Urbana: É o relato que simboliza a imagem das formas, das 

luzes, das sombras, dos reflexos e das cores dos interiores19 (LOBO, 
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2011), com as relações das dimensões com vários tipos de edifícios 

urbanos. 

• Geometria Fractal: é a aproximação da geometria euclidiana com os 

triângulos, os círculos e as esferas (BARBOSA, 2005); também é 

chamada de geometria com várias dimensões e complexos. 

No nosso dia a dia, a geometria é um conhecimento muito importante na 

aplicação das propriedades do mundo real do aluno. Encontramos os tipos e as 

formas na sala de aula, na rua e em qualquer ambiente onde há interação.  

Barbosa (2005) enuncia que a geometria fractal reflete uma natureza de 

irregularidades, o prazer e o gozo, que merecem ser explorados pelos educadores. 

Os estudantes precisam manifestar a própria arte na contemplação da beleza de 

seus visuais.  

Para esse autor, o descobrimento da geometria fractal para a sala de aula é 

baseado em algumas partes:  

 

Conexões com várias ciências, deficiências da Geometria Euclidiana, 
difusão e acesso aos computadores e a Tecnologias da Informação 
nos vários níveis de escolarização, existência do belo nos fractais e 
possibilidade do despertar e desenvolver o senso estético e 
sensação de surpresa diante de ordem e desordem. (2005, p.19) 
 
 

 Para construir os fractais, devem-se utilizar recursos computacionais como 

softwares educacionais, como Cabri-géomètre II, Geometricks, Geogebra, e outros 

programas computacionais, como linguagem C e Java, que são mais direcionados 

ao ensino secundário e ao universitário. Pela lógica, a linguagem C e Java fazem 

parte da programação computacional. 

No sistema curricular do ensino básico (o mesmo nível com fundamental II na 

educação brasileira) de Timor-Leste, as aulas de geometria são mais direcionadas à 

construção da geometria euclidiana e são consideradas importantes na 

compreensão do raciocínio do aluno sobre os conceitos espaciais.  

 O quadro 6 apresenta alguns conteúdos geométricos do currículo nacional do 

terceiro ciclo do ensino básico em Timor-Leste, ao longo do ano letivo, com o 

objetivo de “resolver e formular problemas, criando estratégias próprias para a sua 

resolução, incluindo problemas que envolvem processos de modelação” (RDTL, 

2002). 
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QUADRO 06 - Representação dos conteúdos da Geometria do terceiro ciclo do Ensino Básico 
Ano Geometria no plano Geometria no espaço ou espacial 

 7º  Semelhança de figuras; Ampliação e 
redução de figuras; Razão de semelhança; 
Polígonos semelhantes; Ângulos 
verticalmente opostos; Ângulos de lados 
paralelos; Triângulos e sua construção; 
Quadriláteros e suas propriedades. 
Isometrias no plano: reflexão. 

Posição relativa de retas e planas; 
Critérios de paralelismo e 
perpendicularidade entre planos e 
entre retas e planas.  

8º Decomposição de figuras; 
Teorema de Pitágoras no plano; 
Semelhança de triângulos;  
Critérios de semelhança de triângulos; 
Lugares geométricos: Bissectriz; 
Mediatriz; Circunferência e Círculo; 
Translação; vetor e propriedades das 
translações; 
Composição de translações e adição de 
vetores. 

Sólidos com faces triangulares e 
quadrangulares;  
Áreas e volumes de poliedros;  
Comparação entre volumes de 
prismas e pirâmides com a mesma 
base e a mesma altura; 
Teorema de Pitágoras no espaço. 

9º Estudo da circunferência – ângulos ao 
centro e arcos correspondentes; ângulos 
inscritos num arco de uma circunferência; 
relação entre as amplitudes de ângulos e 
arcos; noção de tangente a uma 
circunferência. 
Polígonos – polígonos regulares; ângulos 
internos e externos. 
Rotações – rotação de polígonos 
regulares; propriedades das rotações. 
Trigonometria – relação entre lados e 
ângulos de um triângulo retângulo; razões 
trigonométricas de ângulos agudos: seno 
(sen), cosseno (cos) e tangente (tg); 
relação entre as razões trigonométricas: lei 
fundamental da trigonometria, tangente 
como razão entre o seno e o cosseno de 
um ângulo. 

Áreas de superfície de sólidos 
geométricos;  
Volumes de sólidos geométricos; 
Comparação entre volumes de 
cilindros e cones com a mesma 
base e a mesma altura; 
Superfície esférica e esfera; 
Volume da esfera. 

Fonte: Programa de Matemática do 3º ciclo. RDTL, 2010. 
 
 

O currículo de Matemática é um documento uniforme para todas as escolas 

básicas públicas ou privadas do terceiro ciclo. Todas as escolas são um ambiente 

educacional, por isso seus responsáveis deveriam organizar e facilitar os materiais 

escolares e criar um espaço favorável para o processo de ensino e aprendizagem. 

Para isso, o professor de matemática deve preparar sua aula e escolher os materiais 

necessários que se relacionam com os conteúdos e as atividades que vão ser 

realizadas.  
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Apesar de terem ao seu dispor materiais, alguns professores não incluem em 

suas atividades os materiais analógicos/manipuláveis nem alguns digitais que 

possuem, recursos diversificados que desempenhariam um papel fundamental na 

aprendizagem do aluno para que ele compreenda bem mais os conceitos, usem 

raciocínio espacial, instrumentos de medida como régua, compasso e transferidor o 

que, certamente, ajudariam no sucesso da aprendizagem da Matemática. Além 

disso, esse uso teria um papel motivacional essencial para os alunos, já que 

desenvolveriam atividades lúdicas enquanto construiriam formas em um plano ou no 

espaço tridimensional. Mesmo assim, ainda surgiram vários problemas nesse ensino 

e na aprendizagem da geometria, tanto em relação às teorias quanto às aplicações, 

como também à participação dos alunos para compreenderem. 

Sabemos que a educação timorense ainda segue os moldes tradicionais, 

tanto na vida diária do professor, quanto no ensino de geometria, como se os alunos 

só precisassem saber as medidas, conhecer as formas dos objetos geométricos, 

desenhar figuras planas e memorizar as fórmulas, usando o giz, o quadro negro, a 

régua e o compasso para desenhar e fazer estimativas por meio das figuras que 

estão nos livros ou manuais e fazer cálculo seguindo as regras que os professores 

ensinam. 

Nos manuais de Matemática, os conteúdos da geometria do terceiro ciclo 

ainda são apresentados simplesmente com as definições, as propriedades, os 

nomes e as fórmulas, aplicados só no papel, ainda desconectados de qualquer 

aplicação concreta na vida cotidiana das crianças e dos educadores. 

Segundo o programa de Matemática do 3º ciclo, a hora/aula dessa disciplina é 

de 50 minutos. Às vezes, não dá para realizar tudo o que foi planejado, porque as 

crianças demoram para terminar de copiar no caderno, e os professores ficam 

desanimados porque alguns deles não conseguem concluir dentro do tempo 

determinado as atividades. Para isso, os professores planejam duas ou três aulas de 

50 minutos para realizar as atividades planejadas.  

A geometria é, em muito dos casos, um ponto frágil na formação dos 

professores de Matemática.  Se o professor não conhece bem o conteúdo, 

certamente ele não vai ensiná-lo de forma coerente e, muito menos, esforçar-se para 

mudar sua metodologia e os recursos para que ele seja apreendido por seus alunos. 
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Podemos destacar outro ponto que leva ao desânimo e ao insucesso, que é o 

fato de que, enquanto temos alunos nativos digitais, a maioria dos professores é de 

imigrantes digitais. Esses dois grupos podem ser trabalhados juntos no uso das 

tecnologias. Isso já acontece no Brasil em relação aos estudantes, que ensinam o 

professor a usar os computadores nas atividades. 

 

 3.3.1 O uso software Geogebra no ensino de geometria  

 

Conforme consta em seu site oficial, o software Geogebra foi criado pelo Prof. 

Dr. Markus Hohenwarter20, em 2001. É um software da geometria dinâmica, por 

meio do qual podem-se realizar construções com pontos, vetores, segmentos, retas, 

seções cônicas e funções que podem se modificar posteriormente de forma 

dinâmica, o que é muito importante no ensino de Matemática para o processo de 

aprendizagem. 

Esse programa está disponível na Internet para todas as pessoas, é gratuito e 

fácil de os professores usarem em sua prática, principalmente no ensino de 

geometria, álgebra e cálculo. Eles podem trabalhar com a Geogebra no ensino de 

geometria. Em vez de utilizar régua, compasso e outras figuras prontas, que os 

fazem ficar cansados e perder muito tempo na construção das figuras geométricas, 

podem utilizar esse software para auxiliar as aulas a ficarem mais dinâmicas. 

Assim, tanto professores quanto alunos têm a clara sensação de que, em 

muitas aulas convencionais, perdemos muito tempo para entender os diversos 

assuntos, como desenhar as figuras geométricas e aprender com os jogos 

relacionados ao campo da Geometria. Portanto, esse software vai facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem no uso das tecnologias, porquanto a tecnologia 

é “um instrumento pedagógico, assim como o quadro-negro e o livro didático” 

(BORTOLOSSI, 2013). 

O avanço da tecnologia pode ajudar ou facilitar o trabalho das pessoas, tanto 

nas famílias quanto nas escolas em comum. Nas escolas, professores e alunos 

podem realizar suas atividades escolares facilmente. Nas famílias, eles vão aprender 

juntos, por exemplo, como jogar os jogos educativos, e compartilhar as novidades 
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nas redes sociais. Na matemática

educativos quando aprender na escola e exercitar em casa quando for necessário.

Há que se ressaltar que o

novas tecnologias com o uso de software 

manipulá-las, e não, ser

para educar, saber de sua existência, familiarizar

potencialidades e dominar sua eficiência e seu uso, criando novos sa

usos, para poder dominá

“escrever” com elas. 

Diante de tudo o que foi exposto sobre o material concreto, acredita

cursos de formação de professores de

laboratório didático, a instrumentalização necessária para os cursos de formação 

inicial e continuada de professores

a utilizar o material didático a ser utilizado d

Em seguida, apresentamos mais informações sobre o softwar

 

� Janela principal do software Geogebra

Esse software, com

mostra a figura 3. 

 

                                                   
 

redes sociais. Na matemática, podem mexer sozinhas/juntos os softwares 

aprender na escola e exercitar em casa quando for necessário.

Há que se ressaltar que os professores precisam aprender a manusear as 

o uso de software e ajudar os alunos, que

ser manipulados por elas. Mas, para tanto, precisam usá

para educar, saber de sua existência, familiarizar-se com elas, apod

e dominar sua eficiência e seu uso, criando novos sa

dominá-las e orientar seus alunos para que aprendam a “ler

Diante de tudo o que foi exposto sobre o material concreto, acredita

os de formação de professores de matemática deverão oferecer, 

laboratório didático, a instrumentalização necessária para os cursos de formação 

inicial e continuada de professores, para que eles possam aprender

utilizar o material didático a ser utilizado durante a prática pedagógica.

apresentamos mais informações sobre o softwar

anela principal do software Geogebra 

como outros softwares educacionais, tem 

FIGURA 3 - Tela inicial do Geogebra

                                                   Fonte: www. geogebra.org, editada pela autora.
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podem mexer sozinhas/juntos os softwares 

aprender na escola e exercitar em casa quando for necessário. 

s professores precisam aprender a manusear as 

que devem aprender a 

para tanto, precisam usá-las 

se com elas, apoderar-se de suas 

e dominar sua eficiência e seu uso, criando novos saberes e novos 

r seus alunos para que aprendam a “ler” e a 

Diante de tudo o que foi exposto sobre o material concreto, acredita-se que os 

matemática deverão oferecer, por meio do 

laboratório didático, a instrumentalização necessária para os cursos de formação 

aprender a confeccionar e 

rante a prática pedagógica. 

apresentamos mais informações sobre o software Geogebra. 

tem uma janela, como 

 
autora. 



 

 

Por meio dela, observamos duas janelas: a janela algébrica

janela geométrica, à direita

representação gráfica de pontos, vetores, segmentos, polígo

entre outros, introduzidos diretamente 

texto ou passando o mouse sobre alguns objetos. 

A janela de álgebra

coordenadas ou equações do objeto

gráfica.  Hohenwarter, no Manual O

os objetos matemáticos são organizados em duas classes: obj

dependentes. Quando cria

ele é classificado de objeto livre. Se, 

recurso de objetos já existentes, ele 

(2009, p. 7). 

A entrada do comando

etc. diretamente através do teclado. 

de pesquisadores como Bidel, Wendt

 

• 
campo de entrada,
localizada no canto inferior direito, ao lado do campo de entrada.

• 
canto direito do
símbolos matemáticos mais frequentemente utilizados para nomear 
um objeto ou inserir um comando através do campo de entrada.

 
 

Para fechar a janela de algébrica, clica

algébrica. Entretanto, para visualizá

escolher a janela algébrica e clicá

importante, com todos os botões

 

FIGURA

Fonte: Software G

observamos duas janelas: a janela algébrica

, à direita. A janela de visualização, ou geométrica

representação gráfica de pontos, vetores, segmentos, polígonos, funções, retas, 

s, introduzidos diretamente nela. Isso pode ser feito atrav

o mouse sobre alguns objetos.  

janela de álgebra, por sua vez, mostra informações sobre

coordenadas ou equações do objeto, que podem ou não estar visíveis na zona 

, no Manual Oficial Geogebra, afirma que, 

os objetos matemáticos são organizados em duas classes: objetos livres e objetos 

Quando criamos um novo objeto sem usar qualquer objeto existente, 

objeto livre. Se, ao contrário, o seu novo obje

objetos já existentes, ele será classificado como objeto 

entrada do comando funciona para inserir coordenadas, funções, 

etc. diretamente através do teclado. Essa assertiva corrobora as outras explicações 

como Bidel, Wendt et al (2012, p.8), que propõem

 Menu de Comandos: Para facilitar a inserção de comandos no 
campo de entrada, podemos utilizar a ferramenta “
localizada no canto inferior direito, ao lado do campo de entrada.

 Menu de Símbolos: O menu de símbolos está localizado no 
canto direito do campo de entrada de texto, e dispõe de alguns dos 
símbolos matemáticos mais frequentemente utilizados para nomear 
um objeto ou inserir um comando através do campo de entrada.

a janela de algébrica, clica-se o botão de “X” à

tanto, para visualizá-la novamente, deve-se clicar

a janela algébrica e clicá-la. Ainda na tela principal, existe 

com todos os botões, conforme ilustra a figura 4. 

FIGURA 04 - Barra de menu e Barra de ferramenta 

Fonte: Software Geogebra editado pela autora  
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observamos duas janelas: a janela algébrica, à esquerda, e a 

ou geométrica, mostra a 

nos, funções, retas, 

através da entrada do 

vez, mostra informações sobre valores, 

estar visíveis na zona 

afirma que, “na zona algébrica, 

etos livres e objetos 

qualquer objeto existente, 

ontrário, o seu novo objeto for criado com 

classificado como objeto dependente” 

funciona para inserir coordenadas, funções, cônicas, 

as outras explicações 

propõem:  

: Para facilitar a inserção de comandos no 
podemos utilizar a ferramenta “Ajuda �, 

localizada no canto inferior direito, ao lado do campo de entrada. 
: O menu de símbolos está localizado no 

campo de entrada de texto, e dispõe de alguns dos 
símbolos matemáticos mais frequentemente utilizados para nomear 
um objeto ou inserir um comando através do campo de entrada. 

à direita da janela de 

se clicar em ‘Exibir’, 

la. Ainda na tela principal, existe uma barra 

 

 



 

Nessa barra de ferramenta

direita, tem-se: mover, novo pon

reflexão, inserir texto/imagem, deslizamento e mover janela de visualização

todas as janelas, há seus elementos

seta nos botões para todas as

como, por exemplo: 

Clicando em arquivo, aparecem palavras como 

exportar > compartilhar, entre outras, assim

linha. Por isso, para bu

aparecem as explicações como, por exemplo

Clique nos dois pontos 

como reta definida por dois pontos, segmento definido

apresentam-se todas as informações que seria

como inserir a figura, como apagar, entre outras. Entre

podemos utilizar a parte 

Para acessar, deve

(www.geogebra.at), onde se

GeoGebra Webstart, para garantir

GeoGebra, eliminando instalações complicadas 

Para fazer download, o software de

instalada, simplesmente use 

da rede pode ajudar com o 

Além dessa versão

http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=52&t=19846

principal desse software beta, entra

ou exibir < janela visualização 3D

visualização 2D e janela de visualiza

figura 4. Para funcionar,

se trata de uma versão beta atualizada

clicar em um dos elementos 

explicados.   

barra de ferramenta, constam doze janelas. Da es

mover, novo ponto, segmento, retas, polígono, círculo,

reflexão, inserir texto/imagem, deslizamento e mover janela de visualização

seus elementos com sua função. Entretanto, 

todas as palavras nas linhas de arquivo e clicar

rquivo, aparecem palavras como nova janela > novo > gravar 

, entre outras, assim como em todos os pontos na segunda 

para buscar as informações, basta mudar a seta na ferrame

m as explicações como, por exemplo: 

Clique nos dois pontos e aparecem os símbolos com suas explicações

dois pontos, segmento definido etc. Além disso, nessa etapa

todas as informações que seriam mais importante

inserir a figura, como apagar, entre outras. Entretanto, no ensino de g

 da tela geométrica. 

deve-se entrar no site ou página principal do software 

, onde se encontra o link para download. É recomendado usar 

, para garantir a constante atualização da versão mais atual do 

eliminando instalações complicadas ou procedimentos 

software de sua máquina, Java 1.4.2 ou a versão mais atual 

instalada, simplesmente use esse link http://www.geogebra.org

da rede pode ajudar com o Java installation. 

versão, existe uma versão Beta com 3D, disponível no site: 

http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=52&t=19846. Quando abrir a tela 

software beta, entra-se em ‘exibir’, clicando janela de visualização

ou exibir < janela visualização 3D. Logo aparecem três janelas de álgebra, 

visualização 2D e janela de visualização 3D, no menu inicial, como apresenta 

funcionar, esse software deverá estar ligado à internet, uma vez que 

de uma versão beta atualizada. Na barra de ferramenta 

dos elementos que se queira utilizar e aparecem os seus elementos 
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a esquerda para a 

írculo, elipse, ângulo, 

reflexão, inserir texto/imagem, deslizamento e mover janela de visualização. Em 

Entretanto, deve-se mudar a 

rquivo e clicar. Logo aparece, 

nova janela > novo > gravar > 

os os pontos na segunda 

a seta na ferramenta e 

os símbolos com suas explicações, 

Além disso, nessa etapa, 

importantes, como mover, 

no ensino de geometria, 

no site ou página principal do software 

encontra o link para download. É recomendado usar 

a versão mais atual do 

ou procedimentos de atualização. 

sua máquina, Java 1.4.2 ou a versão mais atual 

http://www.geogebra.org. Seu administrador 

, disponível no site: 

Quando abrir a tela 

janela de visualização 3D 

três janelas de álgebra, 

, como apresenta a 

internet, uma vez que 

Na barra de ferramenta (figura 5,), deve-se 

aparecem os seus elementos 



 

Se não estiver instalado 

de Geogebra, criá-los e, depois,

exportar o material no computador

 

FIGURA

FIGURA 0

 

FIGURA

 

instalado no computador, podemos entrar diretamente no site 

e, depois, compartilhar ou salvar na conta do G

material no computador, como mostram as figuras 5 a 8

FIGURA 05 - Tela inicial do Geogebra na Web  

Fonte: http://www.geogebra.org/# 

 

06 - Tela inicial de Geogebra com 3D versão 5.0 Beta

Fonte: www.geogebra.org, foi editado pela autora.

FIGURA 07 - Barra de ferramenta na janela de Geogebra em 3D

Fonte: Geogebra, editado pela autora 
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entrar diretamente no site 

salvar na conta do Geogebra, para 

s 5 a 8: 

 

Tela inicial de Geogebra com 3D versão 5.0 Beta 

 
, foi editado pela autora. 

na janela de Geogebra em 3D 
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� Explorando o software na geometria 

 

• Círculo: Ao clicar em  e em seguida , logo aparece no lugar 

geométrico esta figura: 

 

 

 

 

• Triângulo: Deve-se utilizar , passar o cursor na janela geométrica, clicar, 

mantê-lo no ponto A-B-C-A e clicar de novo ao encontro do ponto A. 

 

 

• Gráfico (relação entre dois pontos) no plano cartesiano: 
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• Cubo: acompanhado de deslizamento e do vetor para animar: 

 

 

 

 

• Círculo e esfera: explorá-los no Geogebra 3D 

 

FIGURA 8 - Representação das figuras geométricos no Geogebra 3D 

Fonte: MinhoMat (2013), editado pela autora 



66 
 

No ensino da Matemática, as tecnologias digitais, como os softwares, utilizam a 

construção de figuras geométricas e funções como gráficos e tabelas e nas 

atividades como jogo. Os computadores não só facilitam o trabalho administrativo, 

como também pode substituir o quadro negro, o giz e o caderno de apontamentos. 

Entretanto, “a tecnologia deve ser outro instrumento real dos mitos disponíveis para 

ajudar as crianças a aprender matemática” (VAN DE WALLE, 2011, cap.8).  

Ainda na fala desse autor, além de software, as calculadoras fazem parte das 

referências das atividades e dos programas curriculares específicos, em que eles 

são apropriados, calculam de acordo com a informação introduzida e não podem 

substituir a compreensão dos alunos, ou seja, o funcionamento de calculadora, 

quando for necessário mesmo, não seja para calcular com operação simples. Isso 

tudo são objetos digitais que podem enriquecer a aprendizagem dos alunos.   
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4. O CAMINHAR METODOLÓGICO  

 

Os primeiros delineamentos deste trabalho de pesquisa foram realizados em 

duas escolas básicas do 3o ciclo em Baucau-Timor Leste: uma da escola privado-

católica, que fica situada no centro da cidade, e a outra da escola pública, que está 

situada na zona rural, com uma distância de, aproximadamente, 35 km do centro da 

cidade.  

O programa de pesquisa obedeceu às seguintes etapas: 

� Visita às escolas;  

� Observação nas escolas; 

� Aplicação de questionários; 

� Minicurso de Geogebra; 

� Entrevistas com os diretores das escolas. 

As entrevistas, que se relacionam com sua atividade de professor e diretor, em 

um contexto cultural diferente do de sua formação inicial e prática docente, foram 

gravadas e transcritas. Foram coletados 60 questionários que, tratados pela planilha 

Excel, foram analisados e transformados nos gráficos, os quais foram inseridos nos 

resultados da pesquisa. Esses questionários foram dos 50 alunos das duas escolas 

e de 10 professores de Matemática do grupo de trabalho de professores (GTP) em 

Baucau.  

Alguns dos instrumentos de coleta dos dados de pesquisa foram os emitidos nos 

documentos oficiais pelo Governo de Timor-Leste e pelo Ministério da Educação. 

Alguns textos pelas pesquisas bibliográficas. Os que nos caracterizam nas coletas 

de dados, com intervenção participante, que busca analisar os elementos que 

cooperam para o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos do 

Ensino Básico aos ligados do conteúdo Geometria. Assim, objetivamos as 

contribuições dos recursos digitais em uma interlocução na aprendizagem de 

conteúdo de Geometria. 

Nessa parte da metodologia, os métodos e os instrumentos que foram aplicados 

para obter os dados coletados na pesquisa como registro de informação constituem 

este trabalho. Segundo nosso plano de pesquisa, além de empregar a observação 

direta, tivemos outra possibilidade de fazer uma pesquisa online, mas não foi 

realizada devido à dificuldade de obter as informações dos sujeitos. 
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Essa pesquisa online considera que vivemos numa sociedade de informação a 

partir da internet, como e-mails, chat por facebook, que podem ser aproveitados para 

fazer entrevistas e questionários online. Para Marcuschi (2005), “a internet é uma 

espécie de protótipo de novas formas de comportamento comunicativo”. Atualmente, 

existem softwares como o SurveyMonkey sovio.com e outro documento online, como 

Google docs, que nos facilitam muito nos resultados. 

Para as pesquisas online, utilizamos o método qualitativo, que acumula as 

entrevistas não padronizadas que vão se realizar num ambiente virtual. Esse método 

é um dos quatro que foram utilizados pelas autoras Mann e Stewart (2000, p. 99), 

entre eles, “entrevistas estruturadas e coleta de dados pessoais”. Primeiro, foram 

feitas as perguntas padronizadas com um conjunto de categorias e de respostas 

numa forma estabelecida. Assim, os questionários on-line pelo facebook podem 

realizar uma observação in loco com um grupo focal de instrumentos para completar 

a triangulação da coleta de dados para mais fiabilidade.  

 

 

 4.1   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No que diz respeito ao método, trata-se de uma pesquisa de caráter pedagógico, 

exploratório e descritivo. A escolha pela pesquisa pedagógica se justifica porque a 

informação trata das experiências da pesquisadora como professora do ensino 

básico e como formadora do curso intensivo dos professores em distritos de Baucau. 

De acordo com Lankshear e Knobel (2012, Cap.1), nessa pesquisa, o 

pesquisador foi observar a própria prática em sala de aula, avaliar seus alunos e 

observar as aulas dos colegas professores. Sabemos que, através desta pesquisa, 

os professores vão melhorar suas aulas e poderão contribuir para melhorar a 

formação dos alunos. Ainda de acordo com os autores, na coleta dos dados, o 

pesquisador não aplica os questionários a si próprio, mas aos seus estudantes para 

avaliar a aula e aos colegas professores, mas avaliá-los em outras escolas. Assim, o 

pesquisador aplicou e observou a aula dos outros professores.  

Lakatos (2010, p. 171) refere que os estudos exploratório-descritivos 
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têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno. 
[...] encontradas tanto nas descrições quantitativa e/ qualitativa 
quanto acumulações detalhadas, como as obtidas por intermédio da 
observação participante. 
 
 

Nesse caso, o pesquisador descreve as caraterísticas de uma experiência 

docente. A forma desse estudo tem a relação com outras fontes, como é o caso da 

pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiverem experiências 

práticas com o problema pesquisado. Esta pesquisa estabelece uma relação entre 

vários objetos do estudo analisado. Para recolher os dados, os pesquisadores 

devem estar bem programados, bem executados e motivados para concretizar os 

objetivos. Para isso, tivemos um programa de execução: visitas à escola, 

observação, aplicação de questionários, entrevistas e minicurso. 

 

 

4.2    VISITAS ÀS ESCOLAS 

 

Para coletar as informações, o primeiro passo foi visitar as escolas para 

conhecer o diretor e falar sobre o objetivo do nosso trabalho. Nesse encontro, 

procuramos saber as disponibilidades dos espaços, fizemos o levantamento dos 

dados dos professores e dos alunos, por meio da aplicação do questionário, das 

entrevistas e observamos as escolas. Também fizemos um acordo de realização 

para não haver equívocos entre os professores-pesquisadores, os alunos-

pesquisadores e com outros elementos nesse campo de pesquisa. 

  Uma das visitas aconteceu na Escola de EBC Teulale, no dia 6 de janeiro de 

2014, e a outra, na Escola de EBC Vemasse, no dia 07 de janeiro de 2014. Essa foi 

uma maneira de nos aproximarmos dos sujeitos para que contribuíssem com nossa 

pesquisa.   

A observação direta na Escola Básica Central em Baucau foi para identificar e 

analisar os princípios fundamentais do ensino de Matemática quanto à utilização das 

tecnologias na sala de aula e às metodologias dos professores relacionadas aos 

conteúdos abordados. Para Lankshear e Knobel apud Stenhouse (2011. p. 20), “a 

pesquisa pedagógica é parte de processos mais amplos de investigação e 

desenvolvimento curricular fundamentados em estudo de sala de aula.” 
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Segundo Reis (2011), existem três momentos de metodologias de 

observação: 

 
a) Início: é o momento principal de planejar para definir o foco, 
como e quando começar a observação. 
b) Ao longo da observação: registrar as observações, atenção ao 
foco de observação. 
c) Depois: feedback para os professores, compartilhar sugestões 
se for necessário.  

 
 

A observação foi realizada na EBC Teulale, durante um mês. Nessa fase, o 

pesquisador observou as práticas pedagógicas dos professores de Matemática na 

sala de aula, tanto em relação à metodologia quanto à teoria do ensino de 

matemática. Neste trabalho, empregamos a observação sistemática: “estruturada e 

planejada”, em que se utilizam instrumentos para a coleta dos dados, como tabela 

de observação, de acordo com Marconi e Lakatos (2010).  

Nessa pesquisa pedagógica, foram observadas as aulas de três professores 

(A, B e C), um de cada ano de escolaridade. Na EBC Teulale, um professor 

trabalhava com quatro/cinco turmas por semana, porque, nessa escola, há 14 

turmas: o 7º ano, com quatro turmas; e o 8º e o 9º anos, com cinco turmas. 

De acordo com Lüdke (1986, p. 26), a observação direita permite também que 

 
o observador chegue mais perto das perspectivas dos sujeitos21, um 
importante alvo nas abordagens qualitativas. Na medida em que o 
observador acompanha in loco22 as experiências diárias dos sujeitos, 
pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado 
que eles atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações. 
  
 

O autor acrescentou que o observador é de grande importância para 

encontrar os novos assuntos extremamente úteis para descobrir os aspectos novos 

de um problema. Portanto, ele é crucial nas situações em que não existe uma base 

“teórica sólida” que guie a coleta de dados. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Grifo do autor 
22

 Grifo do autor 
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4.3    APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS  

 

4.3.1 Os questionários 

 

O questionário é o instrumento mais empregado na coleta de dados sem a 

presença do pesquisador, que pode ser enviado por e-mails ou ser entregue 

diretamente pelo pesquisador aos sujeitos para ser preenchidos. O pesquisado 

devolve-o da mesma maneira dentro de um prazo razoável.  Além disso, é 

constituído por um objetivo e uma série ordenada de perguntas (MARCONI e 

LAKATOS, 2010).  

Para obter as informações para esta pesquisa, os questionários foram 

aplicados em dois grandes grupos: um, com dez professores de Matemática, e o 

outro, com cinquenta alunos. Esses alunos foram de duas escolas: trinta do EBC 

Privado, e vinte do EBC Público, porque o número dos alunos da escola privada é 

maior do que o da escola pública.  

Neste trabalho, utilizamos perguntas semiabertas, porque esse tipo de 

pergunta contribui para que os pesquisados expressassem suas ideias em relação 

ao ensino de Matemática, falassem de si próprios e dos dados sociodemográficos: 

idade, sexo, escolaridade, perspectivas do cotidiano tanto da sala de aula quanto da 

formação continuada, e suas expectativas para melhorar o ensino de Matemática. 

 

 

4.3.2 As Entrevistas 

 

Para essa forma de coletar as informações, o pesquisador utilizou o tipo de 

entrevista padronizada ou estruturada, pois, onde é aquele segue as perguntas 

feitas ao indivíduo.  

Essa técnica de coleta de dados, por meio da qual o pesquisador obtém as 

informações de determinado assunto pela fala, permite as gravações de áudio e 

sons. Para Lüdke e André (1986, p. 33), a entrevista é um dos instrumentos básicos 

da coleta de dados, que estabelece uma atmosfera de reciprocidade entre quem 

pergunta e quem fala. Segundo as autoras Marconi e Lakatos (2011, p. 178), a 

entrevista é uma técnica de conversação efetuada face a face de maneira metódica. 
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Ainda de acordo com essas autoras, a preparação para a entrevista “é um passo 

fundamental da coleta dos dados, porquanto requer tempo e exige algumas 

medidas, como planejamento e oportunidade da entrevista; conhecimento prévio do 

entrevistado e do campo, condições favoráveis e preparação científica” (p.182). 

Antes de realizar esse diálogo, o pesquisador deve ter contato inicial para saber o 

horário, explicar os objetivos e criar um ambiente em que o entrevistado se sinta à 

vontade para falar. 

 

4.4  MINICURSO DE GEOGEBRA  

 

Em Timor-leste, nosso plano de pesquisa consistiu em aplicar os questionários 

para os alunos e os professores e entrevistar os diretores de duas escolas básicas. 

Além disso, ministramos um minicurso de Geogebra para os professores de 

Matemática do Ensino Básico, uma proposta de metodologia no ensino de geometria 

dinâmica.  

Minicurso é um curso com pouco tempo de duração - de três a seis horas ou até 

umas 24 horas, dependendo do plano do tutor. Pode ser ministrado empregando-se 

diversas metodologias, de forma tradicional ou participativa, em que os alunos 

podem fazer perguntas e participar das atividades e da avaliação. Nesse contexto, 

as atividades eram realizadas com poucas dinâmicas no uso das novas tecnologias, 

pois o software ainda é uma novidade para os professores timorenses. Para isso, 

mostramos-lhes a importância desse software no processo de ensino e 

aprendizagem e na formação dos professores.    

A partir desse curso, o pesquisador pode obter as informações relevantes para a 

pesquisa. Pode ser oralmente, através de pré-teste e ou pós-teste, pois os 

participantes podem avaliar as atividades depois do curso. Esse minicurso tem o 

objetivo de compartilhar o uso de software com os participantes para obter as 

informações sobre o uso das tecnologias na prática docente. 

As atividades elaboradas durante o minicurso são um esboço da informação do 

uso das novas tecnologias e novas metodologias para os alunos neste Século XXI. 

Com as tecnologias digitais, os professores podem apresentar os conteúdos para os 

alunos com mais facilidade e tornar as aulas mais dinâmicas e mais atraentes.  

Quais são os principais entraves para que os alunos aprendam matemática? 

Para obter os dados pesquisados, utilizamos gráficos e quadros para descrever as 
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características dos professores e dos educandos do terceiro ciclo partindo da coleta 

dos dados. 

 

 

 

4.5  SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Foi feita uma análise da metodologia no processo de ensino-aprendizagem de 

Matemática e da utilização dos materiais didáticos. Entretanto esta pesquisa foi 

categorizada em macro, que se refere aos diretores ou responsáveis pela escola, o 

médio, aos professores da disciplina, e o micro, aos alunos, como mostra figura a 

seguir. 

 

FIGURA 09- Organograma de Sujeito de Pesquisa 

 
Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Observamos que, na categoria ‘macro’, foram entrevistados dois diretores de 

duas escolas, e na categoria ‘médio’, dez  professores, divididos  em três grupos: o  

da EBC privada, o da EBC pública e o grupo de trabalho dos professores. Na 

categoria micro, cinquenta alunos foram das duas escolas referidas. 
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No quadro 6 apresenta-se os dados dos professores entrevistados. Para 

preservar seu anonimato, eles foram identificados com a abreviação da palavra 

professor (P) seguida das letras do alfabeto de “A” “J”, já que são dez professores, 

como mostram estes exemplos: PA, PC etc. 

 

 

QUADRO 07- Descrição dos professores 

Sujeito Nome da 
escola Sexo Idade Habilitação 

literária 

Formação 
Área de 

especialidade Ano 

PA EBC 
Privada F 31 anos Bacharelado Física 2009 

PB GTP F 43 anos Bacharelado Biologia 2011 
PC GTP F 27 anos Bacharelado Física 2010 

PD EBC 
Privada M 25 anos Bacharelado Física 2012 

PE EBC 
Privada M 45 anos  Bacharelado Física 2003 

PD GTP F 42anos Licenciatura Matemática 2013 
PG GTP M 55 anos Bacharelado Ensino Primário 2009 
PH GTP M 50 anos Bacharelado Ensino Primário 2011 

PI EBC 
Público F 33 anos Licenciatura Construção 

civil/engenharia 2013 

PJ GTP F 38 anos Bacharelado Matemática 2010 
Fonte: Informações coletadas pela autora 

 

 

Os professores de Matemática que participaram deste projeto são 

especialistas em várias disciplinas da área de exatas como, Física, Matemática, 

Biologia, Engenharia Civil e Ensino Primário.   

 

 

4.6   UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em Timor-Leste, nas duas escolas básicas da 

cidade de Baucau, um dos distritos desse país. Geograficamente, localiza-se na 

zona oriental do país, a cerca de 122km da capital, Díli, com uma área de 1.494 km². 

Na parte central da região, limita-se com a ponta leste, que tem fronteiras com os 

distritos de Manatuto, Viqueque e Lautem, e na parte norte, com o mar do Estreito 
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de Wetar 23. Era chamado de Vila Salazar, na colônia portuguesa. Nele se 

encontram seis subdistritos, como Baucau-vila, Baguia, Laga, Quelicai, Vemasse e 

Venilale. Tem 111.694 habitantes do 1.066.409 habitantes do país (CENSO 2010)24. 

Atualmente, existem 25 Ensinos Básicos Centrais de 17 escolas públicos e 

oito escolas  privadas. Desse agrupamento, um ensino básico central pode ser 

cumulado em quatro a  seis escolas filiais de 1° e 2° ciclos. Entretanto, o ensino 

básico central é de 3° ciclo.  

 

FIGURA 10 - Mapa do distrito de Baucau, onde a pesquisa foi realizada 

 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Baucau_(distrito)#mediaviewer/Ficheiro:Sucos_Baucau.png> 

                  Acesso em: 02 Jan. 2013 

As escolas referidas oferecem o mesmo  nível do ensino fundamental II25,  só com 

três anos de ensino - 7º, 8º e 9º anos. Uma fica em Vemasse, e a outra, em Baucau-

Vila. A figura 10 apresenta duas escolas básicas com ambientes diferentes: uma 

escola urbana e uma rural 

 

                                                           
23

 Estreito de Wetar é a separação da parte oriental da ilha de Timor (território de Timor-Leste) com a ilha de 
Wetar (Indonésia). 
24

  Dados recolhidos no site do governo de Timor Leste. Disponível em: < http://timor-
leste.gov.tl/?p=91&lang=pt >. Acesso em: 06 Ag. 2014. 
25

 Ensino Fundamental II é o nível do ensino brasileiro com quatro anos, do 6º ao 9º ano de escolaridade. 



76 
 

FIGURA 11 - Escolas Básicas de Baucau 

 
Fonte: Acervo pessoal pela pesquisadora 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DE DISCUSSÂO 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados, segundo os temas definidos para a 

entrevista, a aplicação dos questionários e a análise dos dados. 

 

5.1   PERFIL PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DE TIMOR-LESTE 

 

Atualmente, a escola básica pública de Baucau/Timor-Leste ainda depende dos 

programas do governo, assim como os docentes em relação à formação continuada. 

Para participar dos cursos de aperfeiçoamento, eles esperam o anúncio do governo 

e são obrigados a acompanhar esse programa. Sabemos que as escolas básicas de 

Baucau ainda não têm acesso ao uso do computador, tampouco a laboratório. Só 

existe disponível um computador para os professores usarem e um para o trabalho 

do diretor ou da secretária da escola.  

Nesta pesquisa, os dados foram coletados nas duas escolas, com a aplicação 

de questionários, incluindo o GTP do ensino de Ciências de Baucau. Esse grupo foi 

dirigido pelo Pe. Aguedo Palomo SDB, com programas próprios de encontro, três 

vezes por ano, em todos os inícios dos trimestres. Esse grupo, segundo o padre, 

expunha que tem muita vantagem no trabalho juntos no uso dos materiais nas 

escolas, especialmente os manuais.  

 

 

5.1.1 Ensino Básico Central privado de Baucau 

 

A escola básica católica é composta de três edifícios, 14 salas de aula, uma 

sala de professores, uma sala de diretoria, uma secretaria e uma despensa. Essa 

escola não tem sala de laboratório, mas dispõe de uma sala onde funciona a 

biblioteca. Os recursos didáticos são apenas manuais escolares e as outras matérias 

de artes e esportes, não tem material manipulativo no ensino de matemática. Quanto 

às tecnologias digitais, como computador, TV e CD, não existem, apenas um 

computador para o diretor. Fisicamente, a escola é muito segura, por ter muro, o que 

não acontece em algumas escolas nos interiores. Nessa escola foram matriculados 
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622 alunos – 221, no 7º ano (quatro turmas); 211, no 8º (cinco turmas); e 190, no 9º 

ano (cinco turmas).   

Em relação aos docentes, essa escola tem em seu quadro 22 professores, dos 

quais apenas três lecionam Matemática, 55% são habilitados em Bacharelado e 

Licenciatura nas áreas de Física, Biologia, Literatura, Inglês História e Geografia. 

Entretanto, 36% são professores do ensino médio que ainda estão frequentando o 

curso superior, e 9% são professores do Profep26.   

Segundo os dados recolhidos, os docentes de Matemática não são 

especialistas em Matemática, mas em Física. Como faltam professores dessa área, 

esses três professores ajudam a ensinar essa matéria, porque seus conhecimentos 

são frutos de suas experiências, afirmou o diretor (D1, 54 anos de idade). 

Tardif (2011) afirma que a prática dos docentes através da formação inicial e 

continuada nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade tem ligação com o 

campo de estudo, por exemplo, na área de Ciências, não se estuda somente uma 

disciplina, pois se emprega a interdisciplinaridade, por isso a professora de Ciências 

deve ter esses conhecimentos, o que ele chama de “saberes disciplinares”.  

Quanto às práticas pedagógicas dos professores de matemática dessa escola, 

D1 assim se expressou: 

  

Esses três professores precisásseis preparar bem suas aulas antes 
de entrar na sala de aula, como plano de aula e etc. Além disso, 
participar os cursos de formação de professores durante as férias, 
mas infelizmente não participam no ano passado porque não são de 
funcionários públicos. Mesmo não participam os cursos que estão 
programados pelo governo nas férias, mas eles participam os 
encontros de GTP que foi estabelecido pelo padre Aguedo. 
 

 

Antes de as aulas começarem, os docentes devem fazer seu plano de aula, 

preparar os materiais didáticos e saber como seus alunos aprendem. Seu papel é 

essencial no desenvolvimento dos alunos - criar algo na estrição dos estudantes, 

estimulá-los a gostar de aprender e de estudar (ALVES, 2011). 

Nessa escola, somente um professor era novato, e os demais trabalham há 

mais de três anos. Uma das preocupações que constatamos nessa escola é com a 

falta de recurso humano.  O professor tem de acompanhar uma média de 47 alunos, 

                                                           
26

 O PROFEP é uma capacitação de Professores da Escola Primária (Ensino fundamental I), com o objetivo de 
capacitar os professores que ainda não cursaram o nível médio e estão exercitando nas escolas básicas. 
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com diferentes tipos de comportamento. Portanto, segundo uma das professoras 

que estava presente no encontro, “é preciso ter paciência de acompanhar”.  

No que diz respeito ao uso das TIC nessa escola e na formação dos 

professores de Matemática, veja-se este depoimento de D1: 

 
 
Na nossa escola ainda não prepara esses materiais aos alunos e 
professores, tanto calculador como os outros dispositivos, no ensino 
matemática depende os professores dessa matéria é que vão 
preparar, mas a própria escola apenas preparar os livros manuais 
que eles utilizem. Por enquanto na formação de professores, acho 
que também não apenas os manuais. 

 

 

 Outro aspecto observado nessa escola é que, além de ministrar aulas, os 

professores desempenham outras funções, como, por exemplo, de vigiar os alunos 

em relação à limpeza antes de começarem aulas. Como acolhedores, atendem a 

todas as necessidades dos seus alunos. Essa é uma cultura própria dos timorenses, 

onde os estudantes e os professores têm a responsabilidade de cuidar do ambiente 

escolar e limpá-lo. Os alunos têm o dever de cumprir o horário da escola e de seguir 

regras. 

 

 

5.1.2 EBC Vemasse: uma escola pública 

 

Essa escola, tal como as outras do ensino básico dos interiores da cidade, 

enfrenta os mesmos problemas em relação à segurança, à competência dos 

professores, à falta de material didático e a tudo o que envolve o ensino e a 

aprendizagem. As escolas públicas do terceiro ciclo do ensino básico de Baucau têm 

pouca diferença, comparando-se com o ensino básico católico, pois, como têm 

financiamento e outros regulamentos específicos internos, não dependem do 

programa do governo.   

Quanto à segurança, essa escola foi classificada como insegura, devido ao fato 

de não ter muros e à escassez de equipamentos como cadeiras e mesas para os 

alunos. Além disso, não dispõe de laboratório nem de biblioteca, que podem facilitar 
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o programa da área das ciências exatas, como Matemática. Esses são alguns dos 

motivos pelos quais os professores se sentem desmotivados para ministrar aulas. 

Segundo D2 (48 anos de idade), devido à falta de professores especialistas na 

área de matemática, foi necessário colocar um professor de Química e um de 

Engenharia Civil para lecionarem, porque as áreas em que são especializados têm 

relação com a Matemática, e eles conhecem essa matéria.  

Na EBC Vemasse, foram matriculados 389 alunos nesse ano letivo, divididos em 

oito turmas: três, de 7º ano, com 59 alunos cada uma; três, do 8º ano, com 41 

alunos, e duas do 9º ano, com 45 alunos, cada uma. 

Quanto à estrutura do corpo docente, a escola conta com 15 professores, 93% 

dos quais com Licenciatura/Bacharelado em Engenharia, Química, Física, Biologia, 

História, Geografia, Sociologia e Língua Portuguesa, e 7% formados em outras 

áreas de ensino. Mediante os dados observados, ainda não há professores com 

formação em Matemática para esse local. 

Para esse diretor da escola, as práticas pedagógicas dos professores de 

matemática “são melhores, porque eles estão bem preparados mesmo não tem 

facilidade máxima da escola como os materiais didáticos e por falta de recursos, 

mas eles têm paciência de acompanhar os alunos e os alunos gostam deles”. 

Quanto ao uso das TIC na escola e na formação, lamentou: 

 

 

Mesmo acontecera curso de formação várias vezes, mas ainda não 
incluem e trabalha como utilizar os computadores/softwares, 
calculadores, etc. aos formandos e quanto mais na escola e a 
maioria dos professores não ter conhecimento do uso de computador 
(D2) 
 
 
 

Sabemos que os professores da EBC Vemasse ainda não usam as TIC como 

ferramentas de ensino por falta de informação e formação do uso de softwares, e a 

escola não facilita porque não dispõe de recursos. Além disso, têm dificuldade de 

acessar o wifi para obter informações.   

 

 

 

 



 

5.2    PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES E DOS ESTUDANTES SOBRE 
O ENSINO DE GEOMETRIA EM RELAÇÃO ÀS TIC

 

Neste subtítulo, 

professores em relação 

dos educandos, à percepção e a

na formação continuada dos professores de Matemática em relação 

digitais.  

 

5.2.1 Interpretação dos questionário

professores

 

Partindo do questionário sociodemo

sujeitos, com base nas variáveis 

Ilustramos esses resultados 

seguir: 

De acordo com o 

professores - 60%, do sexo feminino

Em relação à faixa etária, o gráfico

entrevistados têm mais de 50 anos de idade; 40%, entre 40 e 50 anos; 30%, de 30 a 

40 anos; e 20 %, menos de 30 anos %. 
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PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES E DOS ESTUDANTES SOBRE 
O ENSINO DE GEOMETRIA EM RELAÇÃO ÀS TIC 

 apresentamos as interpretações dos questionários dos 

professores em relação aos aspectos sociodemográficos dos sujeitos, 

percepção e ao cotidiano dos educadores na prática pedagógica e 

formação continuada dos professores de Matemática em relação 

nterpretação dos questionários sociodemográficos

professores 

questionário sociodemografico, conseguimos traçar o perfil dos 

com base nas variáveis sexo, idade, habilitação literária e formação. 

esses resultados por meio dos gráficos de 1 a 4, como

 
GRÁFICO 01 - Sexo dos sujeitos 

 

De acordo com o gráfico, a amostra desta pesquisa foi composta de dez 

sexo feminino, e 40%, do sexo masculino. 

Em relação à faixa etária, o gráfico 2 mostra que 10% dos professores 

entrevistados têm mais de 50 anos de idade; 40%, entre 40 e 50 anos; 30%, de 30 a 

40 anos; e 20 %, menos de 30 anos %.  
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O gráfico abaixo mostra o 

 

GRÁFICO 

 

 

O gráfico 3 descreve o nível de formação profissional dos professores participantes

Dois deles, com grau de 

Bacharelado de diploma 

Sabe-se que, no mundo, 

programados em diferentes níveis

realidade dos sujeitos de

                                                          
27

 D II é um grau de escolaridade com dois anos de 
28

 D III é um grau de escolaridade de três anos de Curso de Bacharelado.

40%

0
1
2
3

4

5

6

GRÁFICO 02 - Faixa etária de Sujeitos 

 

O gráfico abaixo mostra o grau de escolaridade dos sujeitos da

 
GRÁFICO 03 - Grau de escolaridade dos sujeitos 
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de escolaridade dos sujeitos da pesquisa:   
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20% são especialistas em Matemática; os demais (80%), em outras áreas das 

ciências, como Física, Biologia, Engenharia Civil e Ensino Primário (gráfico 4). 

 

GRÁFICO 04 - Áreas em que os sujeitos são especializados 

 

 

 

Baseados nos resultados apresentados nos gráficos de 1 a 4, notamos que os 

professores de Matemática não são especializados nessa área, mas demonstram 

capacidades e esforço para responder às necessidades das escolas, mesmo com 

conhecimentos em outras áreas de ensino. 

Em comparação com outras pesquisas educacionais desenvolvidas no Timor-

Leste, Aguilar (2011) coletou dados com 17 professores de Química, em oito escolas 

de ensino secundário, nos Distritos de Díli, Baucau e Bobonaro. Desses, apenas 

dois professores eram formados nessa disciplina. As outras áreas de formação eram 

Ciências Agrárias, Pecuária, Enfermagem, Farmácia e Educação. Apesar de ser 

uma amostragem pequena, esses resultados nos permitem questionar sobre o 

porquê de as áreas de formação não corresponderem às áreas de atuação desses 

professores timorenses. 
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5.2.2 Percepções cotidianas na prática pedagógica e formação 

continuada dos professores de matemática 

 

No âmbito escolar, os professores não só ensinam os conteúdos que estão 

programados, como também assumem outros papéis, como de educadores, 

especialistas nas disciplinas que tratam dos saberes pessoais das famílias e da vida 

pessoal do professor, o que contribui para suprir as necessidades da escola.  

Culturalmente os professores vêm com um modo diferente de pensar e com 

experiências vividas no âmbito acadêmico que levam seu próprio entendimento do 

ensino das ciências para as escolas, como por exemplo, a sua interação com os 

colegas professores e alunos. Nesse contexto, os professores trazem consigo 

muitas ideias e preocupações; alguns, já têm longa experiência, comparando-se 

com os que estão ainda em formação. Essa preocupação também acontece com os 

professores sujeitos desta pesquisa.     

Quanto à experiência de docência na escola observada, dez foram os 

professores questionados; 50% têm mais de 10 anos; 40%, de cinco a nove anos, e 

10%, menos de cinco anos, conforme mostram os dados do gráfico 5: 

 

GRÁFICO 05 - Experiência dos sujeitos-professores questionados. 

 

 

 

Sabemos que, mesmo com as diferenças nas áreas de ensino, os sujeitos da 

pesquisa não são de Matemática, como mostra o gráfico 4, pois 80% são de outra 

especialidade, mas têm a experiência de trabalhar com matemática, porque 

recebem ajuda dos colegas e dos alunos.  
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A experiência de vida dos professores no Timor-Leste, com suas preocupações 

cotidianas em sala de aula e fora dela é sobremaneira importante para ser 

analisada. Quase todos os professores assumem diferentes papéis, além da 

docência na escola (de juiz, de orientador, de diretor, de pai/mãe), enfim, de 

autoridade. Por isso acumulam muitas funções, e isso dificulta as atividades de sala 

de aula e os resultados da aprendizagem. 

Através dos depoimentos de diretores de escola e dos sujeitos entrevistados, 

conforme ilustrado abaixo, compreendemos a importância da prática cotidiana de 

ensino-aprendizagem desses docentes e o uso que fazem em sala de aula das 

novas tecnologias da informação e da comunicação. Essas competências, à priori, 

foram adquiridas na formação de professores. 

De acordo com Purificação, Neves e Brito (2010), para usar as novas 

tecnologias nas aulas de Matemática, os professores precisam ter formação 

contínua, ao longo da vida, como uma ferramenta preciosa na mudança da 

sociedade. 

Costa (2010, p. 86) entende que  

 
 

ensinar e aprender com a tecnologia transforma as interações no 
processo de aprendizagem e nos planejamentos, na estruturação 
das situações didáticas. Entende-se que um conceito central na 
formação profissional é o da mediação pedagógica. Essa mediação 
pode ter recursos tecnológicos como uma importante ferramenta. 

 
 
 

  A partir de nossa experiência na área, estabelecemos algumas questões: 1- 

Têm acontecido cursos de formação continuada em sua escola, principalmente na 

área de TIC, para os professores de matemática?  

Vejam-se as respostas dos diretores que foram dadas para essa questão: 

 

 

Sim, mas não tinha material sobre TIC durante a formação de 
professores, só utilizamos os manuais sem incluir calculadora, 
computador etc. (D1). 
 
Durante a formação dos professores, não havia formação sobre TIC, 
e até mesmo aconteceu, várias vezes, a meu ver, só utilizava o 
manual na resolução de problemas (D2). 
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O uso das tecnologias são fatores principais no ambiente escolar, mas precisam 

de um apoio da escola para facilitá-lo (D’AMBROSIO, 2013). A realidade dos 

professores, segundo a fala dos entrevistados, está longe do que se almeja. Muitos 

deles não tiveram acesso às TIC em sua formação, e aqueles que o tiveram 

apresentam dificuldades de aplicar as novas tecnologias na sala de aula, porque a 

escola não cria as condições ideais para se trabalhar. Um exemplo disso é o fato de 

os professores terem que se confrontar com as questões dos currículos e dos 

manuais utilizados na escola, que mudam segundo as decisões políticas, e isso cria 

uma instabilidade.  

Para uma forma mas didática elaboramos um mapa representativo (figura 12), 

com os resultados da análise das percepções dos diretores das escolas sobre a 

prática docente e a formação continuada dos professores de Matemática em relação 

as TIC. 

 

FIGURA 12 – Mapa representativo de Percepções dos diretores da escola em relação com o uso das 
TIC na escola e na formação de professores 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Quanto à prática docente, acreditamos que os professores não utilizam nenhuma 

tecnologia digital em sala de aula, devido à falta de materiais didáticos que dificultam 

o processo de ensino-aprendizagem. O grande paradoxo, além disso, é que, na 

formação continuada dos professores, também acontece a mesma coisa: as TIC não 

são utilizadas.  Ressaltam-se, nesse sentido, problemas com o espaço/ambiente na 

sala de aula, escassez dos recursos materiais e humanos relativos ao conhecimento 

mínimo, além do fato de os métodos voltados para os professores não variarem.  

Embora essa tecnologia já seja parte integrante do cotidiano de professores e de 

alunos, fora ou dentro do espaço escolar, muitos dispõem das novas tecnologias, 

mas, por causa da falta de material e de formação adequada para utilizá-los em sala 

de aula, o uso dessas novas tecnologias fica comprometido, como mostram estas 

falas de professores: 

• PC: Falta laboratório, biblioteca, livros e tecnologias digitais 
como computador. 
• PH: Na formação, nunca existe uso de tecnologia digital. 
• PJ: Queria ter formação do uso das tecnologias digitais na sala 
de aula. 
 

Falando das experiências dos professores em sala de aula, em relação às 

tecnologias (materiais didáticos) disponíveis no ensino de matemática, 80% 

disseram: 

Tem, são livros referências, sólidos geométricos (cubo, cilindro...) 
(PA); 
 São os materiais de geometria, calculadora e celulares (PB).  
 Sólidos geométricos. Calculador, e régua (PC).  
 Sim, livro, compasso, relógio, régua (PD).  
 Sim, livro, cubo (PE).  
Sim, sólidos geométricos, régua, manuais, quadro quadriculado, 
produção dos materiais dos alunos como cubo (PF).  
Sólidos, dominó, dado, as cartas de jogos, dinheiro (nota e moeda) 
(PJ). 
  

Apesar de terem afirmado que dispõem de material didático na escola, 

apenas cinco professores disseram que utilizam calculadoras e que não havia 

computadores disponíveis para os professores e os alunos do EB. Os demais (20%) 

disseram que não existem materiais didáticos na escola. 

Sobre as tecnologias digitais (computador, celular, CD, calculadora, entre 

outras), metade dos sujeitos revelou que já ouviu falar de seu uso na sala de aula e 

que, de vez em quando, usam calculadora; cinco professores disseram que não a 

usam, porque não admitem; outros, porque não existem na escola, alguns, porque 
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não têm, e um deles disse que havia sido informado de que, no ano de 2009, todas 

as escolas básicas teriam acesso a esses recursos, mas, até agora, eles não 

haviam chegado. Segundo informação, essas escolas têm uma televisão e um 

gerador, mas que não funcionam, portanto, ficaram obsoletos.   

Mercado (1999) assevera que a tecnologia possibilita a comunicação entre as 

pessoas e leva a uma nova disposição de tarefas, que são indispensáveis para a 

especialização das sabedorias, para a interpretação de novas ideias, culturas e 

atividades didático-pedagógicas. Esse autor enuncia que uma educação de boa 

qualidade centra-se nas inovações curriculares e didáticas.  

Ao analisar a metodologia empregada pelos professores no ensino de 

geometria, constatamos que 70% utilizaram demonstração, e 30%, outras formas de 

ensinar, como “palestra, trabalho em grupo, trabalho individual, jogos, discussão, 

expositivo e construir e colar os trabalhos dos alunos na parede”.  

Smole e suas colaboradoras (2009) consideram que o jogo é o mais atraente 

para aprender a Matemática, porque, por meio dessa atividade, os alunos podem 

entender facilmente os conceitos básicos de um conteúdo. A proposta de um jogo na 

sala de aula é muito importante para o desenvolvimento social, porque alguns 

alunos podem superar a timidez e esclarecer suas dúvidas. 

Para os pesquisadores Gabrielson e Hsi (2012), a maioria dos professores em 

Timor, hoje em dia, ainda limita sua prática em sala de aula a uma maneira “one-

way”29, com palestras e demonstração de aprendizagem que, no final do período, é 

mostrado em provas escritas de memorização, que se apresentam como os 

porteiros para continuar no seguinte nível do ensino.  

 Entendemos que esses métodos de aulas expositivas e palestras na aula de 

matemática, todos os dias, não contribuem para que os alunos tenham uma 

aprendizagem significativa. Os referidos autores (2012) acrescentam que a 

aprendizagem deve ser participativa, centrada no aluno, na aprendizagem ativa, ao 

contrário da educação dos países ocidentais. É preciso criar outras estratégias 

metodológicas, por meio das quais os alunos tenham autonomia para resolver 

problemas.  

Quanto às reações dos alunos em relação ao conteúdo da geometria, a 

maioria deles justificou que “compreenderam bem e aprenderam com boa vontade, 

                                                           
29

 http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ997356.pdf 
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os alunos muito contente”, mas três professores disseram que “o ensino da 

geometria ainda é difícil para eles, e os alunos conhecem os objetos, mas não 

sabem calcular a área total, e o volume em litros que cabe nesse objeto”. 

No que diz respeito às tecnologias, alguns professores manifestaram que 

“não sabiam por que não existem e alguma escola não permite”. Outros disseram 

que “eles adoram no uso de calculadora”.  Então, se os alunos gostaram de usar as 

tecnologias como calculadora, por exemplo, na escola, como seriam os professores?  

Quanto às preocupações dos professores ou aos obstáculos que eles 

enfrentam na sala de aula, 90% afirmaram que ainda não tiveram acesso à sala 

livre, como biblioteca, laboratório e a outros materiais didáticos. Isso dificulta o 

processo de ensino-aprendizagem. E como será o desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno na disciplina ‘Matemática’ se a escola ainda não tiver esse 

apoio e os professores continuarem a trabalhar com o método tradicional? 

Com essas preocupações, o professor questionado propôs estas sugestões:  

 

 

� Queria o nosso governo a ajudar nos construir a biblioteca e o 
laboratório para que possam facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem. 
� Queria preparar bem os meus alunos para aprender mais 
sobre a geometria. 
� Aumentar os professores, precisa de proteção (muro.); 
aumentar os manuais na formação e na escola precisa de 
capacitação dos formadores da formação dos professores. 
� Fazer avaliação aos professores.  
� Precisa de data show e outros. 
� Preferia utilizar as tecnologias por isso queria a educação 
arranja esses materiais. 
� Queria ter formação do uso das tecnologias digitais na sala de 
aula. 

 
 

 

Resumidos a percepção dos professores de Matemática em relação ao uso 

das TIC na prática docente e na formação continuada e apresentamos a seguir os 

resultados figura13. 
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FIGURA 13 – Mapa representativo das percepções dos professores de matemática sobre o uso das 
tecnologias na sala de aula e suas expectativas  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 
 

5.2.3 Percepções dos educandos em relação às tecnologias no 

ensino de matemática 

 

Participaram da pesquisa 50 alunos (de duas escolas) e que contribuíram para a 

coleta dos dados. Dentre eles, 30 da escola privada, e 20 da escola pública. Quanto 

à relação dos conteúdos de matemática, elaboramos a seguinte questão: “Você 

gosta de matemática?”. Cem por cento da EBC privada disseram que gostavam de 

matemática pelos seguintes motivos:  

 

[...] é importante, mesmo difícil, mas queria sempre; gostaria de 
contar; mesmo difícil, mas o professor explicar bem; conhecer 
números; para meu futuro; tem a conta de mais, menos, vezes e 
dividir e tem fórmulas fáceis; posso conhecer números; muito 
importante e difícil quando não compreender; aprende percentagem; 
porque exata [...] 

 
 

Já 85% dos alunos da EBC pública responderam: 

 



91 
 

Porque gosto de aprender contar, fazer outra construção de 
triângulos e outras maneiras; pode ser contar e outas atividades; por 
causa matemática eu posso aprender mais para o meu futuro; 
conhecer figuras geométricas; interesse; importante na vida; quero 
ser arsitek30; importante na vida; [...] 
 
 

Outros 15 % disseram não, porque “não compreende..., muito difícil, porque 

professor...”. Em suas respostas, eles colocaram essas reticências, talvez por não 

entenderem a língua em questão ou por terem medo de dizer o que pensam. A 

maioria deles classificou a aula de matemática como muito boa. 

Em relação à metodologia empregada pelo professor para passar os conteúdos 

de matemática, de forma geral, e da geometria (questão 4), todos disseram sim, 

porque o professor 

 

 

[...] explicou bem, ajudou, o método do professor é muito importante 
quando ele não varia os alunos não vai compreender mais o que está 
ensinar, professor ajuda, explica bem, o professor ajudou-me na 
aprendizagem com muita maneira. 
 
 

Sobre sua opinião a respeito do ensino de geometria, 12 % disseram que “a 

geometria ainda é muito difícil”. 

Na questão 5, sobre o emprego dos jogos como recursos nas aulas de 

matemática, 85% dos alunos de EBC pública disseram: “às vezes, na escola, não há 

material para utilizar mas, às vezes com mais simples, contar dedos”. Mas 15 % 

disseram que não utilizam, porém não justificaram. Os alunos da EBC privada 

disseram: “às vezes”. Oito alunos deram esta justificativa:  

 

O tempo limitado, no momento o conteúdo difícil o professor utilizá-lo 
para compreender e saber, no momento os alunos têm dificuldade de 
entender ele vai utilizar jogo para ensinar aos alunos, para ajudar os 
professores e os alunos compreender mais, quando os alunos não 
entendem melhor essa matéria; depende do tempo 
 
 

                                                           
30

 Arsitek é uma palavra indonésia que significa arquiteto. 
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Em relação às tecnologias digitais, 70% dos estudantes do EBC público 

disseram que “não utilizam”, porém não justificaram, e 30% disseram que usam 

calculadora e celular. 65% expressaram assim seus desejos:  

 

 Queria aprender matemática através da tecnologia; gostaria de 
utilizar tecnologias digitais no laboratório, queria ensinar com 
computador; queria um laboratório de computador, queria material 
completo na escola, gostaria de utilizar as tecnologias digitais e sala 
de laboratório. 

 

 

Outros 35% não deram opiniões. 
 

Convém enfatizar que 93% dos alunos da EBC privada disseram que “não”; 

mas apenas um aluno justificou: “Devido às facilidades de implementar na escola”. 

Os outros não disseram o porquê, e 7%, que usam calculadora. Quanto às 

sugestões, 60% sugeriram o uso das TIC e de laboratório. Quanto à metodologia e 

às práticas dos professores, estas foram as opiniões: 

 
 

• Sobre as TIC: Precisamos de biblioteca, computador, a escola 
tem de haver biblioteca, para os professores de matemática utilizar 
os jogos com recurso na sala de aula, preciso de laboratório. 
• Sobre a metodologia: melhorar as condições da escola precisa 
haver capacitação dos professores, preciso de bom professor para o 
futuro dos alunos, para o ministério da educação tem de recruta os 
professores em cada área específica, por exemplo, o professor que 
tem bom conhecimento sobre a matemática, preciso de professor 
ensinar com calma, queria dar muitos exemplos, Queria o professor 
aumentar o seu intelectual ou as capacidades para que possam 
ajudar seu aluno, Queria o professor aumentar o seu intelectual ou 
as capacidades para que possa ajudar seus alunos, O professor tem 
de ter boa vontade máxima e dominar bem as matérias que ele 
ensina e ele tem de preparar bem sua aula para seus alunos, Ao 
Prof. de matemática peço que não mal vontade de ensinar porque 
essa disciplina é muito difícil para os alunos, precisa com paciência, 
precisam ser assíduos, professor tem de ser preparar na utilização 
do recurso ou algumas e a sua preparação tem que ser cedo para os 
alunos não estão confusão. O professor precisa ser disciplina, se não 
há os alunos não gostam e fazem barulho na sala de aula, Para os 
professores de matemática utilizar os jogos com recurso na sala de 
aula. 
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Apresentamos a seguir de forma resumida as percepções dos alunos (figura 

14) em relação ao uso das tecnologias da informação e comunicação como 

facilitadoras do ensino de matemática como foi o caso dessa pesquisa que teve a 

utilização do Geogebra.  

  

FIGURA 14 – Mapa representativo das percepções dos alunos em relação com as TIC e o ensino 
matemática 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

5.3   OBSERVAÇÕES DA ESCOLA 

 

Devido ao programa do governo da educação de Timor-leste, o início do ano 

letivo de 2014 do Ensino Básico foi no dia 7 de Janeiro de 2014. Mesmo assim, as 

atividades de sala de aula só começaram depois de uma semana. Nesses dias, 

ocorreram encontros dos professores com o diretor da escola, planejamento, 

divisões das tarefas dos professores e outras tarefas relacionadas à prática 

pedagógica, enquanto os alunos foram à escola fazer limpeza.  

Assim, essa observação foi realizada só na EBC Teulale, durante um mês. Nessa 

fase, a pesquisadora observou as práticas pedagógicas dos professores de 

Matemática na sala de aula, tanto em relação à metodologia quanto à teoria do 
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ensino dessa disciplina. As aulas observadas foram ministradas todos os dias, no 

mês de janeiro, do dia 13 ao 31. A carga horária dessas aulas de Matemática foi de 

cinco horas por semana. O primeiro encontro foi de duas aulas de 45 minutos, e 

outras, três aulas de 45 minutos, segundo o horário estabelecido. A observação 

ocorreu em uma turma com uma média de 45 alunos, que teve como orientação os 

focos descritos no Quadro 7. 

 
QUADRO 08- Focos de observação na classe 

Focos  Questão 
Organização da sala 
de aula 

Como estão dispostas as mesas e as cadeiras? 
As cadeiras são confortáveis? 
Que recursos estão na sala de aula? 

Gestão da sala de 
aula 

Como é a frequência dos alunos? 
Como os alunos estão organizados para trabalhar? 
Individualmente, em grande grupo ou em pequenos grupos? 

Interação na sala de 
aula 

Sobre o que se fala na sala de aula? 
Como os alunos e o professor falam uns com os outros? 

Discurso do 
professor 

Como o professor dá as instruções? 
Como é que o professor estimula a aula? 

Discurso dos alunos Que tipo de pergunta os alunos fazem? 
Que tipo de resposta dão os alunos? 

Relação entre 
alunos-alunos 

Como os alunos reagem com os outros? 
Como é o aluno? 

Relação entre 
aluno-professor 

Como os alunos podem perguntar? 
Como reagem à opinião do professor? 

Clima da sala de 
aula 

O professor conhece e utiliza os nomes dos alunos? 
Existe um clima de colaboração e de entreajuda? 
Existe clima de tranquilidade? 

Atividades 
educativas 

As atividades são adequadas ao tema? 
A explicação é clara para os alunos?  
O professor apresenta aos alunos o tema e os objetivos de cada 
atividade? 

Fonte: Reis (2011, p. 27) 

 

 

Em seguida, descrevemos todas as atividades relacionadas à observação na 

escola, principalmente na aula de Matemática, e distribuímos em três momentos. 

Esses três momentos o autor acompanha com três professores de catorze turmas. 

Como o professor pesquisador não poderia observar todas as turmas, decidimos 

duas turmas por cada ano/classe.  

Na primeira semana, o professor pesquisador observou as aulas de dois 

professores do 7º e do 9ºanos, porque outro professor estava doente nessa semana. 

Assim, apresentamos os detalhes das atividades com os seguintes programas. 
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5.3.1 Aula do Professor 1  

 

A observação do professor 1 foi programado como seguinte plano: 

Data: 13 de janeiro de 2014 

Ano/turma: 9º/B 

Tempo de observação: 3h 45m  

Conteúdo: Geometria no espaço (área e volume de sólidos: estudo de cubo e de 

paralelepípedo) 

Materiais didáticos: manual do professor; maqueta de um cubo (figura 12) e 

exercícios do livro. 

Objetivos:  

• Comparar os volumes e a área total de duas figuras. 

• Caracterizar o cubo e o paralelepípedo. 

 

 Descrição das atividades observadas 

 

Nessa primeira aula, o professor apresentou-se aos alunos e fez a chamada 

(lista de presença). Depois, apresentou as linhas gerais dos conteúdos que iriam ser 

trabalhados nesse primeiro período dos três capítulos, que são: Área e volume de 

sólidos e Estudo de Transformações e escala. Depois de terminar, começou com “O 

estudo do cubo”, com os seguintes passos:  

• Utilizou a figura do cubo (fig.2) e mostrou aos alunos os elementos 

formados de um cubo (arestas, vértices e faces). Nesse momento, os 

alunos ficaram atentos e responderam em conjuntos quando o 

professor perguntou: “Esse cubo tem quantos arestas, quantos vértices 

e quantas faces?”  

• Apresentaram-se as fórmulas para achar a área total de um cubo 

"��������  
 6. �²" e o volume “� 
 �³"  no quadro com uma figura do 

cubo. Enquanto os alunos passaram no caderno. 

• Em seguida ele deu um exemplo de resolve problema “A área total de 

um cubo é 384 cm², qual é o valor do lado?” no quadro e resolveram 

juntos com professor. Como seguinte resposta: sabemos que 
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A�total� 
 384 cm², pois l 
 ...? 

Resposta:  

 �������� 
 6. �" # 384 $%" 
 6 . �" # �² 
 384 $%² & 6 

�" 
  64 $% # � 
  √64;  �  
 8 cm 

) * +���, -. ��-� é 8 $%. 

 

• Por último, propôs exercício individual aos alunos.  

Os alunos resolveram esses exercícios individualmente, no caderno, e 

corrigiram, no quadro, com o professor.   

Para comparar as duas figuras geométricas, o docente utilizou também as 

fórmulas de prisma retangular/ paralelepípedo. Assim, apresentaram-se as fórmulas 

para achar a área total do prisma: “�������� 
 2. �� 1 2. �2” e o volume: “� 


��2�3.� 4  5". Os exercícios que o professor passou no quadro foram os seguintes: 

a) Calcule a área total e o volume de um cubo, cujas arestas tenham comprimentos 

de 9 cm. 

b) Qual é o volume, em cm³, de um cubo, cuja aresta seja de 0,5m?  

c) Sabendo que o volume de um cubo é igual 27m³, qual é o cumprimento de sua 

aresta em cm? 

d) Se a área total de um cubo é de 216 cm², calcule seu lado. 

 

Na resolução de problemas, os alunos ainda têm dificuldade de calcular o 

expoente e a raiz quadrada, como na questão “C”. Para isso, o professor usou a 

memorização com essa expressão: 

 

 “√27
7 # � 8 � 8 � 
 27;  3.9�  � : ;, � < 0;  ��>� √27

7 
 3”.  

 

Acrescentou, ainda, que, para números maiores, precisa-se fazer a 

decomposição, como neste exemplo:  

 

a) √216
7 
 √8

7  4  √27
7 
 2 4  3 
 6;   

             )  √216
7 
 6;  

 

b) √20 
  √4 4 √5 
 2√5                  )  √20 
 2√5 
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Além de ter dificuldade de entender raiz quadrada, os alunos confundem as 

relações das unidades de medidas como metro (m) para centímetro (cm) na questão 

“b”. Entretanto o professor disse: “Precisamos mudar as unidades de m para o 

centímetro e depois de calcular, usar esta fórmula”, que ele mostrou no quadro:  

 

0,5 % 
 0,5% 4 100 � 1% 
 100$%� # 50$% 

� 
 � 4 � 4 � # 50$% 4 50$% 4 50$% 
 125000$%A 

)  * +��B%. -� $B2� é  125000$%³ 

 

Ao longo das atividades que foram desenvolvidas, de forma geral, o professor só 

utilizava quadro, giz, um manual, uma figura de cubo e alguns desenhos no quadro, 

que os alunos, ao mesmo tempo, copiavam em seus cadernos. Ele explicava, os 

alunos ficavam atentos, mas não diziam nada, só respondiam quando o docente 

perguntava: “komprende ga lae?31” O aluno, então, respondia: Lae (não), quando 

não entendia o conteúdo explicado pelo professor. Mas, quando entendiam, diziam: 

Compreende. Os alunos faziam perguntas em tétum, quando não entendiam como 

deveriam calcular a raiz quadrada e como fazer a decomposição, como foi mostrado. 

Isso acontece porque o professor ainda tem dificuldade de entender a língua 

portuguesa, o que dificulta a comunicação entre ele e os alunos na sala de aula. 

Mesmo que todas as disciplinas estejam em português, os professores utilizam o 

tétum32 como língua de instrução. Nossa preocupação é com as provas, pois os 

textos de todas as disciplinas são escritos em língua portuguesa, assim como em 

Matemática.  

Quanto aos materiais didáticos, nessa aula, não foram incluídos outros objetos 

cotidianos para substituir os sólidos geométricos ao trabalhar com cubo e prisma 

quadrangular/ paralelepípedo. Essa aula de matemática é igual à de história, em que 

o professor fala e copia no quadro os resumos para os alunos estudarem. 

No que se refere à organização da sala de aula, ainda é feita nos moldes 

tradicionais, com as carteiras ou as mesas/cadeiras em fileiras, a sala cheia, com 

mais de 45 alunos, sem espaço para dispô-las de outras formas, como em círculo, 

forma de U, etc., de acordo com as atividades que vamos trabalhar. Esse foi o 

lamento de um professor de matemática na hora do intervalo.  

                                                           
31

 Essa expressão, em tétum, significa “Entendeu, ou não?”. 
32

 Tetum é a primeira língua oficial de Timor-Leste. 
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Ao terminar a aula, o professor dá outros exercícios ou tarefas aos alunos como 

TPC (trabalho de casa), que eles devem entregar na aula seguinte. Esse trabalho 

maior parte resolve individualmente para avaliação. Os alunos que não entregam 

suas atividades feitas recebem uma sanção e ficam sem notas. Os professores de 

matemática, nessa escola, estabelecem regras para seus alunos. Uma delas, por 

exemplo, é que eles precisam ter, obrigatoriamente, dois cadernos: um, para os 

apontamentos diários, e outro, para TPC.  Esse regulamente é opcional, cada 

professor faz o seu para obrigar os alunos a estudarem em casa. Cada conteúdo 

tem os seus exercícios, que devem ser entregues na aula seguinte. 

Ainda com esse professor, no dia 15 de janeiro de 2014, na turma do 9º ano C, o 

tempo de observação foi o mesmo da turma anterior, assim como as atividades.  O 

plano do professor ainda é o mesmo, com o conteúdo de Geometria no espaço 

(Área e volume de sólidos: estudo dos cubos e do paralelepípedo). Os materiais 

didáticos foram: manual do professor; maqueta de um cubo (figura 9) e exercícios do 

livro, com o objetivo de comparar os volumes e a área total de duas figuras e 

caracterizar o cubo e o paralelepípedo. 

 

 Descrição das atividades observadas 

 

Para a sequência dessa aula, acrescentamos que o conteúdo é a mesmo, tanto 

em relação à metodologia quanto às atividades. Portanto, a sequência da aula foi a 

mesma da turma B, inclusive a organização da sala de aula. Quanto ao 

comportamento dos alunos dessa turma, alguns gostavam muito de fazer barulho e 

procuravam sentar perto dos colegas que gostavam de conversar, enquanto o 

professor estava dando aula. Quando isso acontecia duas ou três vezes, o professor 

de Matemática colocava os três alunos separados em cada fileira com outros 

meninos e continuava as aulas quando eles se tranquilizavam. Essa turma era 

composta de 47 alunos - 20 meninos e 27 meninas. 

Em cada turma, com diferente clima na sala de aula, o professor tinha sua 

estratégia para ensinar os alunos com o mesmo plano, mas o desenvolvimento da 

turma era diferente. Quando estava explicando os elementos de um “cubo”, um 

aluno levantou-se e disse: “Professor, esse cubo tem seis faces, oito vértices e doze 

arestas”. E o professor elogiou-o com palmas. Essa foi uma atitude muito positiva 

que o professor empregou para ajudar o aluno a pensar.  



99 
 

No dia seguinte, 16 de janeiro de 2014, na turma B, o tempo de observação da 

aula foi de duas horas. Normalmente, iniciou a aula, o professor controlou as listas 

de presença dos alunos; em seguida, fez uma síntese da aula anterior e seguiu com 

as atividades programadas para a aula. 

Antes de começar a aula, o professor começou a fazer a chamada para confirmar 

se todos estavam presentes. Em seguida, resumiu a aula anterior no quadro, e os 

alunos começaram a apresentar os pontos principais da aula anterior e a apresentar 

suas dúvidas; depois, procederam à correção os exercícios. Chamou dois alunos 

para resolver no quadro estas duas questões propostas na aula anterior: “(a) Calcule 

a área total e o volume de um cubo, cujas arestas tenham comprimento de 9 cm.”  

(d) Se a área total de um cubo é de 216 cm², calcule seu lado. As respostas para 

essas questões seriam 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa aula, os alunos já haviam sido informados, pois não questionaram mais 

sobre esse assunto. Quando a aula foi encerrada, eles continuaram “o estudo do 

paralelepípedo”. Nesse conteúdo, o professor apresentou diretamente a fórmula 
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para se achar o volume: V
A�base�4h ou c 4l4h, e a área total "�������� 
 �2 4
��� 1 �2 4 �2)”, onde al é área lateral e ab é a área da base dessa figura geométrica. 

 E, estava explicando que “o paralelepípedo é uma figura espacial de dois lados 

paralelos dois a dois” a partir de uma figura que foi desenhada no quadro, por em 

quando os alunos desenham e copiam no caderno. A sala de aula também 

representa o paralelepípedo porque tem dois lados paralelos iguais. Depois da 

explicação, ele acrescentou os exercícios sobre essa figura e terminou a aula. Esses 

exercícios deveriam ser resolvidos em um caderno e ser entregues na próxima aula. 

Todas as aulas foram observadas da mesma maneira: o professor apresentou 

o conteúdo, exemplificou, passou exercícios, mas não utilizou jogos, não fez outras 

atividades para estimular os alunos nem formou grupos de trabalho. O trabalho em 

grupo é importante, porque os alunos estudam e resolvem os problemas em 

conjunto, interagem com os colegas, vencem a timidez e dialogam, mas, nas aulas 

observadas nessa escola os trabalhos eram feitos individualmente.  

 A figura 15 mostra as condições da sala de aula: 

 

 

FIGURA 15 – condição de uma sala de aula em Timor-Leste

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 



 

Fonte: <http://www.lastraarquitectos.es/blog/wp

5.3.2 Aula do

 

A aula do professor 2 ficou programado como seguinte:

Data: 14 de janeiro de 2014

Ano/turma: 7º/B 

Tempo de observação: 3

Conteúdo: Números inteiros: números inteiro

multiplicação e divisão.  

Material didático: Manual do professor

Objetivos que o professor propõe

compostos. 

 

 Descrição das atividades 

 

No primeiro dia, 

professores e dos estudantes. Estes últimos disseram seus 

o nome da escola anterior do 1º e 

professor precisou orientá

‘Matemática’ e algumas regras 

FIGURA 16 - Maqueta do Cubo 

http://www.lastraarquitectos.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/014A
Acesso em 14/08/2014 

 

 

Aula do Professor 2 

A aula do professor 2 ficou programado como seguinte: 

aneiro de 2014 

Tempo de observação: 3 x 45m  

Números inteiros: números inteiros e compostos, números primos, 

 

anual do professor 

que o professor propõe: Identificar e definir os números primos e 

Descrição das atividades observadas 

No primeiro dia, a dinâmica foi a mesma: houve a 

ssores e dos estudantes. Estes últimos disseram seus nome

nome da escola anterior do 1º e do 2º ciclos. Como havia 

orientá-los sobre como preparar os cadernos para a disciplina 

e algumas regras que deveriam cumprir. Em seguida, 
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content/uploads/2012/06/014A-Cubo.jpg>.  

s e compostos, números primos, 

Identificar e definir os números primos e os 

houve a apresentação dos 

nomes, onde moravam e 

havia alunos novatos, o 

omo preparar os cadernos para a disciplina 

. Em seguida, começou com os 
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tópicos elaborados: “Números inteiros; números primos e compostos; multiplicação e 

divisão” bem detalhadas. Cada tópico era acompanhado de exemplos e de 

exercícios orais e escritos no quadro. 

Observamos que o professor procurava dinamizar a aula, com perguntas 

abertas que os alunos respondiam pessoalmente. Ele dirigia as perguntas para cada 

aluno sobre números inteiros, números primos e números compostos (Oralmente). 

Essa pergunta foi respondida por quatro alunos; em seguida, ele indicou outros dois 

- um menino e uma menina - para escrever no quadro. 

Números primos: 2, 3, 5, 7..... 

Numeros compostos :  4, 6, 8,10,... 

Em seguida, o professor escreveu no quadro as definições de números primos e 

compostos para os alunos copiarem no caderno. Depois, passou para os múltiplos e 

os divisores e perguntou quem gostaria de responder no quadro a seguinte questão: 

Dos números 6, 12, 14, 20 e 28, indique os que são: 

• Múltiplos de 6 

• Múltiplos de 5 

• Divisores de 30 

• Divisores de 56.  

Em cada questão, o aluno deveria escrever no quadro as seguintes 

respostas:  

Múltiplos de 6= 6, 12 

Múltiplo de 5= 20 

Divisor de 30 = 6 

Divisores de 56 = 14 e 28. 

 

Depois de corrigir as questões, o professor escreveu no quadro algumas 

informações sobre múltiplos e divisores; os critérios de divisibilidade (2, 3, 5) e a 

decomposição dos números em fatores primos. Para terminar a aula, ele pediu que 

fizessem alguns exercícios do livro das páginas indicadas e marcou alguns para 

TPC. 

Caracterizamos essa aula como pouco dinâmica, pois não foram incluídas as 

matérias concretas, como cartão de números e outro material em relação aos 

números inteiros. O professor se limitou a falar e a escrever no quadro. A interação 

entre eles foi ótima, grande parte dos alunos responderam as questões pelo 
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professor.  Quanto à língua, estimamos que quase 75% dos professores e dos 

alunos usam a língua portuguesa, e 25%, o tétum.  

Quanto à organização da sala de aula, foi feita nos moldes tradicionais. A turma 

era composta de 48 alunos - 17 meninos e 31 meninas. Todos são ativos no diálogo 

entre eles e o professor. O clima da aula foi bom. Houve boa relação e bom diálogo 

entre o professor e os alunos e entre os alunos.  

No dia 17 de janeiro de 2014, na turma do 7ºano C, esse professor ainda utilizou 

o mesmo plano porque, nos primeiros encontros, para cada turma, é igual, por isso o 

usou o mesmo método da turma anterior.  Só foi diferente o clima na sala de aula. 

Essa turma era composta por 47 alunos - 22 meninos e 25 meninas.  

 

 

5.3.3 Aula do Professor 3 

 

A aula do terceiro professor observado, apresentou o seu horário como seguinte:  

Data: 20/01/2014 

Ano/Turma: 8º A 

Conteúdo: Relações e funções 

Material didático: Livro, manual, giz, quadro negro. 

Objetivo: Relacionar os pontos no plano cartesiano. 

 

 Descrição das atividades observadas:  

 

Na primeira semana, verificamos que não aconteceram atividades nessa turma 

porque o professor estava doente.   

No entanto, o professor deixou os manuais e os alunos fizeram o resumo do 

conteúdo elaborado. Além disso, ele deixou também orientações para algumas 

tarefas tais como: exercícios de cálculo mental para entregaram na secretaria. Na 

semana seguinte, quando o professor voltou, ele fez algumas revisões do ano 

anterior e correção dos exercícios. 

Na semana seguinte, seguimos com a observação das atividades nessa turma:  

o professor iniciou com chamada da lista de presença e apresentou os tópicos 

principais estudados para o primeiro período.  
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Em seguida, o professor desenvolveu uma atividade dialogada sobre as relações 

no cotidiano. Questionou oralmente “Como é a relação entre coisas no ambiente 

(homem-homem; homem-coisas; coisas-coisas)” e os alunos responderam que 

“bom”, “completo”, alguns exemplificaram a relação entre sapatos-homem, “quer 

dizer o sapato tem de relacionar com o tamanho dos pês”.33Numa tentativa de 

associar o diálogo anterior sobre o cotidiano e o conteúdo curricular, o professor 

desenhou no quadro um eixo “Cartesiano” e colocou os pontos de X e Y e disse que 

“qualquer ponto no gráfico ou eixos a tem relação uns aos outros como (X, Y).  

Apresentou um exemplo no quadro” A (3,4) e B (K2, L" ), onde X são 3 e -2 e Y são 4 

e L" “ 
No plano cartesiano existem duas linhas – a reta horizontal, representada por X, 

e a reta vertical, representada por Y. A origem é O.  A reta X se chama abcissa, e a 

reta Y, ordenada. 

 

FIGURA 17 - Plano Cartesiano com ponto A(3,4) e B (-2,1/2) 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

Nessa figura, o professor fez uma relação entre X e Y num gráfico, onde se 

escreve (X, Y) num ponto. Depois, propôs um exercício no quadro para os alunos 

desenharem e colocarem os pontos, usando uma régua. Em seguida, apresentou os 

elementos de dois grupos “A e B” e apresentou num diagrama de A x B: 

 

 

                                                           
33

 As palavras em itálico são representam as falas dos alunos observados.  
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Grupo � �1, 2,3� 
Grupo O �3,4� 
Pois, � : O 
 �1, 2, 3�. �3,4� 

)  � 4 O 
 �1,3�, �1,4�, �2,3�, �2,4�, �3,3�, �3,4� 
 

Logo, tem-se o diagrama:              A                        B 

 

 

Sobre esse diagrama, ele disse que cada elemento do grupo A relaciona-se com 

todos os elementos do grupo B.  “É fácil de fazer relação entre dois grupos 

representa em diagrama, pois não.? mas precisa de compreender o anuncio para 

que facilita a resolver”. Em seguida, ele apresentou os exercícios aos alunos para 

eles resolveram no caderno, e depois mostrou no quadro.  

 

Essa pergunta foi: 

      X: três números pares primeiro em ordem 

Y: número fraccionário começa por 
L
" 

Determine o produto cartesiano e localize-o no plano cartesiano. 
 
Resposta: 
 

  X= 2,4,6; Y=  
L
" ,

"
"   

Q 8 R 
 S2, 12 T ; S2,
2
2T ; S4,

1
2T ; S4,

2
2T ; S6,

1
2T ; �6,

2
2� 

 
Logo, no plano cartesiano, tem-se o que compõe na figura 18. 
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FIGURA 18- Representa a Relação entre X (números pares) e Y (número fraccionário)  
no plano cartesiano 

 
                                            Fonte: A autora 
 

Observou-se que os alunos não souberam resolver esse exercício porque não 

compreenderam o enunciado. Depois, o professor resolveu-o com os estudantes no 

quadro, como mostra a resposta da questão a. De forma geral, clima dessa aula foi 

bom, e a sala de aula foi organizada nos moldes tradicionais.  Os alunos 

enfrentaram dificuldades para resolver o produto de dois grupos e localizar no 

quadro.  

A localização dos pontos no gráfico não foi muito clara porque ele foi feito 

sem medidas certas (ponto imaginário). Mas, nesse ponto, eles colocaram e 

traçaram as linhas entre X e Y. O professor finalizou a aula com as questões para o 

TPC, com o objetivo de treinar os alunos para compreenderem o que foi estudado. 

Mesmo assim, a aula ficou pouco interessante devido à pouca interação entre o 

professor e os alunos e entre os próprios alunos. Essas interações poderiam 

promover uma intimidade entre os docentes e os discentes para que pudessem tirar 

dúvidas e resolver outros problemas que tinham relação com os conteúdos 

matemáticos. Sabe-se que, no processo de ensino e aprendizagem, é importante a 

qualidade do contato nas relações interpessoais (ALRO E SCOVSMOSE, 2006). 

De forma geral, os três professores utilizaram os métodos tradicionais, e as 

aulas foram da mesma forma de uma turma para outra, porque não havia o material 

concreto que o professor leva para a sala de aula. Ele acompanha quatro ou cinco 

turmas, por semana, com uma média de 45 alunos por turma. 

Numa aula tradicional de matemática, segundo Medeiros (2005, p.14), não se 

faz nenhuma referência à história de sua construção. Por essa razão, os conteúdos 
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matemáticos não ficavam claros para os alunos, porque os professores ainda 

continuavam dando aula nos moldes tradicionais, em que ele é o detentor do 

conhecimento e estabelece regras para a sala de aula (ALRO & SCOVSMOSE, 

2006). Some-se a isso o fato de que não incluem os materiais didáticos como apoio 

para a aprendizagem dos alunos, principalmente os materiais manipulativos, os 

dourados e os dispositivos móveis, pois não há sala livre para os alunos. Por isso, 

eles não realizam algumas atividades dinâmicas no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

5.3.4 Atividades extracurriculares 

 

Além de observar a classe, o observador também participou como júri 

(avaliador) das atividades que realiza nessa escola para comemorar o dia do S. 

João Bosco. Esse programa é chamado de certame /Quis (Concurso Dom Bosco) e 

já foi incluído como atividade escolar em todos os anos letivos no mês de janeiro, 

com o objetivo de treinar o intelectual dos alunos, conhecer e compreender a história 

de Dom Bosco, dos missionários e dos padres da congregação salesiana. Esse 

certame é feito com muitas perguntas abertas e fechadas, com suas respostas na 

disciplina ‘Religião e Moral’.  

Normalmente, não só na disciplina de Religião Moral, mas também na área de 

Ciências para o nível local e até nacional. Essa atividade é boa para os alunos com 

habilidades de resolver qualquer forma de questões com determinada tempo, de 

concentração e de cooperação. A partir dessa atividade, eles sabem trabalhar juntos 

e cooperar para ter boa solução. 

Cada turma tem que escolher um grupo com a ajuda do professor da turma para 

participar dessa competição. Existem 14 grupos, e cada classe tem o seu horário de 

competição. A primeira competição foi com um grupo do 7º ano, a segunda, com o 

8º ano, e a terceira, com um do 9º ano. Por isso a observação da classe não foi 

realizada na última semana de janeiro. Observemos as fotos da figura 19: 
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FIGURA 19 - Representação das atividades extracurriculares num Ensino Básico Timor-Leste 

 
(A) Alunos do EBC Teulale/Baucau (do 7º ao 9º ano) participando do Concurso de Don Bosco 

 

  
(B) Alunos participando da missa de abertura do ano letivo de 2014. 

 

 

5.4  MINICURSO: ENSINANDO MATEMÁTICA UTILIZANDO O SOFTWARE 

GEOGEBRA 

 

Preparamos esse minicurso com o objetivo de capacitar os professores de 

Matemática do EB para utilizarem o software Geogebra no ensino de geometria para 

as aulas se tornarem mais dinâmicas. Os cursos e as formações ajudam os 

professores a trabalharem juntos. Segundo Levy (2004), a partir das inteligências 

individuais, as pessoas podem trabalhar juntas trocando ideias – é o que ele chama 

de aprendizagem coletiva. 

Sabemos que as novas tecnologias poderiam ajudar os professores, em seu 

cotidiano, a tornar suas aulas mais dinâmicas e a ensinar a geometria plana em 

A 

B 
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duas ou três dimensões por meio desse software. Para Moran (2009), ensinar e 

aprender exige hoje muito mais flexibilidade, espaço temporal, pessoal e de grupo, 

menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação.  

As novas tecnologias, como computador, notebook, tablet etc., são ferramentas 

pedagógicas como “o quadro-negro e o livro didático”, que Bortolossi citou no 

Manual de Geogebra de 2013. Entretanto, para transformá-las, os professores e os 

alunos precisam conhecê-los.  Antes, os alunos, como nativos, e os professores, 

como emigrantes, buscam novas aprendizagens através da pesquisa e da formação.  

Sabemos que a presença dos computadores na escola ou na vida dos 

professores facilita o trabalho do diretor, para guardar os documentos essenciais da 

escola, e do professor, para fazer atividades dinâmicas com os alunos.  

Em Baucau, no Timor-Leste, foi realizado um minicurso, no dia 1º. de fevereiro 

de 2014, no Laboratório de Resource Centre of Science (figura 20). Segundo o 

coordenador desse laboratório, “esse minicurso seria melhor oferece aos todos os 

professores de GTP do ensino e ciências de Baucau, pois esse software ainda novo 

para nós e precisamos muito de aprender e aproveitar essa oportunidade”.  

 Por limites de tempo, o minicurso não foi oferecido a todos os professores do 

grupo GTP nessa cidade, só aos de Matemática que participaram da pesquisa. Por 

outro lado, as dificuldades dos participantes são a distância do centro da cidade e a 

falta de transporte para ajudá-los. Alguns são diretores que não têm tempo 

disponível por causa do início do ano letivo de 2014. Eles têm que resolver muitas 

atividades escolares para não dificultar o processo de ensino e de aprendizagem. 

Apenas sete professores participaram nesse minicurso, porque o laboratório 

não dispõe de computadores suficientes para todos, por isso, para facilitar, alguns 

levaram seus computadores para o minicurso. 
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FIGURA 20 - Laboratório de Resource Centre of Science em Baucau 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

Descrevemos aqui os procedimentos do minicurso, que durou quatro horas: 

das 8h às 12h30, em três momentos. Foram utilizados estes materiais necessários: 

computadores, data show, um vídeo de Ruben Alves e o Manual de Geogebra. 

 

 

5.4.1 Descrição dos momentos iniciais do minicurso 

 

Iniciamos com um vídeo34 sobre a escola ideal, de Ruben Alves, a respeito do 

qual discutimos depois de assistir a ele. O objetivo dessa apresentação de vídeo no 

início foi de estimular os professores a refletir sobre o significado de professor ideal 

e o papel principal do professor.  

Na discussão, os participantes disseram que, atualmente, nós, professores, 

temos a dificuldade de controlar os estudantes porque, numa sala com mais de 45 

alunos, suas características são diferentes – uns são tranquilos, outros gostam de 

fazer barulho e temos de usar a expressão “silêncio” para que fiquem atentos à 

explicação do professor. Mais difícil ainda de controlar é quando o professor não 

comparece à escola por motivo de doença, ou outra razão qualquer, e a sala de aula 

fica em festa, brincando, gritando etc. Para resolver essa situação, o professor da 

outra disciplina aproveita essa aula para aplicar algumas atividades em relação à 

disciplina ou orientar os alunos com outro exercício para fazer como resumo ou 

copiar as informações que estão no livro para estudarem. 

                                                           
34

 www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU  
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Neste século, o papel do professor é de enfrentar as exigências dos alunos, 

em relação ao avanço das tecnologias, pois “o comportamento e a aprendizagem do 

aluno já não é dos nossos tempos”, disse um participante. E por falta de recursos 

humano, o docente assume outra função, como acontece com o diretor da escola 

que, além de ministrar aula, talvez tenha que atender ao visitante e deixa o aluno 

estudando sozinho pelos manuais.   

  

5.4.2 Exposição do segundo momento 

 

A instalação do software Geogebra nos computadores dos professores foi 

feita pelo Setup, que já havia feito no HD (Hardisck) externo do formador. Apesar de 

ter instalado o wifi naquele laboratório, não se podia ter acesso à internet no 

momento de realização, porque a sala que tem internet fora ocupada por outra 

atividade. Além disso, apresentou-se também como baixar ou instalar direto na 

internet. Informamos que a instalação acontece ao mesmo tempo de realização 

porque os materiais são de professores, e esse software ainda não havia sido 

instalado. Se fosse num laboratório de computação, antes de começarem as aulas/o 

minicurso, o formador faria antes para não perder tempo na instalação. 

Esse programa é gratuito para pesquisadores, estudantes e qualquer pessoa. 

Para acessá-lo, deve-se entrar no site: www.geogebra.org. ou entrar diretamente na 

web e pesquisar “geogebra.com”, como mostra a figura 21: 

 



 

FIGURA 21 - Como baixar e instalar o software 

Fonte: Site oficial 

 

 

5.4.3 Apresentação das atividades básicas do 

 

Nessa temporada a

como trabalhar com esse software. Em seguida

participantes desenvolverem, 

trabalhamos com as atividades 

atividades, como as seguinte

 

 Atividade 1 

Pedimos aos professores

qualquer linha ou objeto, 

quadrados, triângulos, segmento

Como baixar e instalar o software Geeogebra para os iniciantes

ite oficial <www.geogebra.com>. Acesso em: 17 Nov. 2014

Apresentação das atividades básicas do software Geogebra

Nessa temporada apresentamos a tela principal da Geogebra e explicamos 

trabalhar com esse software. Em seguida, mostramos as

desenvolverem, discutimos sobre como utilizar 

com as atividades para construir linhas retas, triângulos e out

seguintes: 

aos professores participantes para que mexessem e

qualquer linha ou objeto, utilizando o cursor para 

, triângulos, segmentos, semirreta etc. (figura 22
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para os iniciantes 

 
em: 17 Nov. 2014 

software Geogebra 

eogebra e explicamos 

as atividades para os 

utilizar esse software e 

, triângulos e outras 

que mexessem e fizessem 

para construir círculos, 

2). 



 

 

FIGURA 

 Atividade 2: Como inserir o texto: 

 No ícone de ABC na ferramenta principal, clique e escolha uma opção 

para inserir o texto; em seguida, digite o que quiser.

 Atividade 3: como pintar ou mudar a cor do objeto

Clique no mouse direita em cima do objeto, mude cursor 

escolha a cor prefere.

 Atividade 4: como apagar/deletar objeto 

Nesse caso em duas opções: Na primeira janela, clique e selecione objeto 

e delete (usa a tecla do notebook) 

apagar e clique em cima do o

 Atividade 5: como salvar/gravar 

Depois de construção entre na 1ª janela, escolhe a opção salvar/gravar.

 Atividade 6: Criar o gráfico de

entrada de comandos

gráfico, como 

 

FIGURA 22 - Atividades livres na construção de polígonos

Fonte: Geogebra 

 

 

Como inserir o texto:  

No ícone de ABC na ferramenta principal, clique e escolha uma opção 

para inserir o texto; em seguida, digite o que quiser. 

Atividade 3: como pintar ou mudar a cor do objeto 

Clique no mouse direita em cima do objeto, mude cursor 

escolha a cor prefere. 

Atividade 4: como apagar/deletar objeto  

Nesse caso em duas opções: Na primeira janela, clique e selecione objeto 

e delete (usa a tecla do notebook) ou entra na 12ª janela escolhe a opção 

apagar e clique em cima do objeto. 

Atividade 5: como salvar/gravar  

Depois de construção entre na 1ª janela, escolhe a opção salvar/gravar.

Criar o gráfico de uma função quadrática de y = x^

entrada de comandos, digite y = x^2 e dê um enter. L

 mostra a figura 23. 
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Atividades livres na construção de polígonos. 

 

No ícone de ABC na ferramenta principal, clique e escolha uma opção 

Clique no mouse direita em cima do objeto, mude cursor na propriedade e 

Nesse caso em duas opções: Na primeira janela, clique e selecione objeto 

ou entra na 12ª janela escolhe a opção 

Depois de construção entre na 1ª janela, escolhe a opção salvar/gravar. 

uma função quadrática de y = x^2.  Na 

. Logo vai aparecer o 



 

FIGURA

5.4.4 Proposta 

 

 Construção de um triângulo equilátero:

a) Utilizando

construa

b) Utilizando a circunferência definida

circunferência no ponto A 

com raio BA.

c) Utilizando o novo ponto

intersecção das circunferências que será o vértice C.

d) Utilizando o 

lados BC e AC do triângulo equilátero ou

polígono

FIGURA 23 - Gráfico de função quadrática de y = x² 

Fonte: Geogebra, construindo pela autora 

 

 

roposta de atividades na construção de pol

Construção de um triângulo equilátero: 

Utilizando a ferramenta em um segmento de dois

construa um segmento de reta AB. 

tilizando a circunferência definida ,

circunferência no ponto A no centro com raio AB

com raio BA. 

Utilizando o novo ponto , crie o terceiro ponto que

intersecção das circunferências que será o vértice C.

Utilizando o segmento definido por dois pontos 

BC e AC do triângulo equilátero ou, utilizando

polígono , coloque o polígono inscrito na circ
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construção de polígonos  

em um segmento de dois pontos , 

, construa uma 

o centro com raio AB e repita o ponto B 

terceiro ponto que resulta da 

intersecção das circunferências que será o vértice C. 

ois pontos construa os 

, utilizando a ferramenta 

o polígono inscrito na circunferência. 



 

e) Utilizando a ferramenta 

A-B-C para medir o ângulo B; 

ponto B

f) Utilizando a ferramenta

lados de cada um, para medir 

g) Por último, 

escolhe a opção 

  

A seguir, mostraremos o

equilátero (figura 24)

 

 

    
                 Fonte

  Teorema de Pitágoras:

a) Utiliza a ferramenta

seguida, clique 

triângulo retângulo. 

b) Na janela 1,

Clique com o botão direito do mouse dentro do polígono formado. 

zando a ferramenta  na opção de ângulo, 

C para medir o ângulo B; o ponto B-C-A para o ângulo C

B-A-C, para o ângulo A.  

tilizando a ferramenta , escolha a opção

lados de cada um, para medir o segmento AB, AC e BC.

Por último, clique a direita do mouse em cima dos círculos 

escolhe a opção de exibir o objeto/esconder e desmarque

A seguir, mostraremos o resultado do desenho de 

(figura 24): 

FIGURA - 24 Triângulo equilátero  

onte: Geogebra - construído pela autora 

 

 

goras: 

Utiliza a ferramenta , na janela 5, escolha a opção polígono

clique no lugar geométrico de A-B-C-A. Na 

iângulo retângulo.  

, selecione a opção e mova o ponto A para fora do triângulo. 

Clique com o botão direito do mouse dentro do polígono formado. 
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na opção de ângulo, clique o ponto de 

A para o ângulo C, e o 

escolha a opção  e clique nos 

segmento AB, AC e BC. 

em cima dos círculos e 

r o objeto/esconder e desmarque. 

desenho de um triângulo 

 

escolha a opção polígono; em 

A. Na tela você verá um 

selecione a opção e mova o ponto A para fora do triângulo. 

Clique com o botão direito do mouse dentro do polígono formado.  



 

c) Em seguida

polígono para verde e clique em fechar.

d) Para saber 

janela 8 e, em seguida

e) Desenha os quadrados de cada lado de

Por exemplo

escolha a opção 

ponto C e coloque quatro

aos dois lados de AC e 

 

 

 

 Perímetro e área:  

a) Na janela ,

A (0,2) e B (3,0). No campo de entrada

Enter. Repita esse

uma linha do ponto A

Em seguida, clique em propriedades e, depois, em cor. Mude a cor do 

polígono para verde e clique em fechar. 

 o valor do ângulo A, clique em ferramenta de ângulo na 

em seguida, nos dois segmentos de AB e AC.

Desenha os quadrados de cada lado de lateral e hipotenusa:

Por exemplo, da hipotenusa clique na janela 5, na ferramenta

escolha a opção polígono regular; em seguida, clique 

e coloque quatro lados na janela aparecida. E

aos dois lados de AC e de AB.  

FIGURA 25 - Teorema de Pitágoras 

Fonte: Geogebra - construído pela autora 

   

, clique e marque, no plano cartesiano, os seguintes pontos: 

A (0,2) e B (3,0). No campo de entrada, digite o ponto C=(7,4) e clique em 

esse procedimento para o ponto D=(3,4). Na opção

ponto A-B-C-D-A.  
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em cor. Mude a cor do 

clique em ferramenta de ângulo na 

os dois segmentos de AB e AC.  

e hipotenusa: 

na ferramenta , e 

clique no ponto B e no 

. Esse passo é igual 

 

os seguintes pontos: 

digite o ponto C=(7,4) e clique em 

Na opção , trace 



 

b) Clique na janela 8 

por fim, em D e A. Na tela

quadrilátero formado

c) Para saber a área de um polígono, clique na janela 

área e em um polígono.

figura 26. 

 

FIGURA 26- Q

 

 

 Construção de cilindro, c

a) Para construí

• Na janela de G

• Na janela de visualização em 3D, clique 

os eixos. 

• Construa um cubo: 

a opção cubo

• Para construir um

construção do cubo. N

valor definido

b) Para saber o volume de uma delas, clique

opção volume.

a janela 8    e, em seguida, nos pontos A e B, B e C,

em D e A. Na tela, aparecerão os valores de cada lado do 

formado. 

c) Para saber a área de um polígono, clique na janela 8, escolha a opç

em um polígono. Automaticamente, seu valor aparece

Quadrilátero no plano cartesiano com o valor de cada lado

Fonte: Geogebra - construído pela autora 

cilindro, cubo e cone na janela de visualização em 3D

Para construí-los, basta seguir um passo simples: 

de Geogebra, clique em exibir > visualização em 3D

anela de visualização em 3D, clique à direita do mouse e em exibir 

Construa um cubo: clique na janela 8, na ferramenta principal e escolha 

cubo; em seguida, clique o mouse no lugar de construção. 

Para construir um cone e um cilindro, segue-se o mesmo passo de 

construção do cubo. No lugar de construção, aparece uma janela para o 

definido para o raio quando clicar lá. 

ara saber o volume de uma delas, clique na janela 11 e escolha a 

opção volume. 
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nos pontos A e B, B e C, C e D e, 

os valores de cada lado do 

escolha a opção de 

aparece como mostra na 

cada lado 

 

e cone na janela de visualização em 3D 

exibir > visualização em 3D; 

direita do mouse e em exibir 

na ferramenta principal e escolha 

clique o mouse no lugar de construção.  

se o mesmo passo de 

aparece uma janela para o 

na janela 11 e escolha a 



 

c) Para movim

de um poliedro,

 

FIGURA

 

 

5.4.5 Atividades lúdicas

 

Para Soares apud

desenvolvimento da criança. 

 
 
É através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é 
estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 
desenvolvimento da 
concentração.” 
capacidade imaginativa
e o real.

 
 

Nesse software, 

construíram algumas imagens

bandeira nacional, casa, bicicleta, borboleta

áreas do conhecimento. 

Ao concluir, os participantes ainda 

geométricas planas, devido ao tempo e 

as atividades lúdicas. Apenas atividades básicas

Para movimentar ou animar esses poliedros, mude o 

de um poliedro, clique à direita do mouse e escolha a opção animar.

FIGURA 27 - Poliedros na janela de visualização em 3D 

Fonte: Geogebra – construído pela autora

Atividades lúdicas 

Soares apud Vygotsky (2010, p.13), o lúdico influencia 

desenvolvimento da criança.  

É através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é 
estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 
desenvolvimento da linguagem, pensamento, interação e da 
concentração.” Assim, no ato de jogar, o sujeito dese
capacidade imaginativa e constrói relações entre o imaginário pleno 
e o real. 

 como um quadro dinâmico, os alunos e 

algumas imagens ou objeto mais fáceis de serem construídos, 

nal, casa, bicicleta, borboleta etc., que se relacionam com

  

os participantes ainda têm dificuldade de construir figuras 

s, devido ao tempo e às condições que não nos permitem 

lúdicas. Apenas atividades básicas, como construir 
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mude o mouse num ponto 

escolha a opção animar. 

 
do pela autora 

o lúdico influencia sobremaneira o 

É através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é 
estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 

linguagem, pensamento, interação e da 
no ato de jogar, o sujeito desenvolve a 

relações entre o imaginário pleno 

como um quadro dinâmico, os alunos e os professores 

serem construídos, como 

que se relacionam com outras 

de construir figuras 

nos permitem resolver 

como construir retas, círculo, 
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perímetro etc. finalizarem com uma avaliação sobre esse software. No feedback, 

eles disseram: “As TIC são muito importantes na vida das pessoas, como os 

educadores, ainda pouco estranho, mas tentamos mexer em casa, o que importante 

á tinha instalado no nosso computador, esse software é muito bom devemos treinar 

para construir algo”. 

Os professores que gostariam de usar mais as TIC, principalmente os softwares, 

no ensino Matemática, pensam em repetir esse minicurso no futuro. Outro problema 

é que apenas dois professores têm email, um ainda não o cadastrou para acessar e 

somente uma pessoa tem facebook. Para eles, isso não é importante, mas disseram 

que iam abrir logo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os problemas políticos podem afetar o desenvolvimento de um país, tanto na área 

da educação quanto nos outros setores, pois, para reconstruir os estragos, é preciso 

começar do zero com mudanças na infraestrutura para melhorar a qualidade do 

ensino. Como professor do Ensino Básico e pesquisador na área de educação 

sentimos essa realidade que produz impactos prejudicais no processo de ensino e 

aprendizagem, que vão desde a fragilidade da proposta curricular de ensino, à 

escassez de materiais básicas e os outros obstáculos como formação de professores. 

A educação pode mudar o modo de pensar das pessoas se elas estiverem 

dispostas a estudar e a pesquisar. A maioria dos alunos vai para a escola apenas para 

“zoar” e não aproveita o máximo do tempo para estudar ou não tem vontade de 

aprender. São poucos os que sabem que a educação faz a diferença em qualquer 

esfera da vida. 

Os professores, como imigrantes, devem interagir com os jovens, que são nativos 

digitais, e se preparar para usar esses recursos na sala de aula, que podem promover 

um ensino mais dinâmico e agregar valor à aprendizagem. É importante ressaltar que 

já existem muitos softwares que estão disponíveis para os pesquisadores que foram 

criados pelos nativos digitais. Dentre eles, destaca-se o software Geogebra, que 

possibilita o ensino de geometria e de álgebra.  

Este trabalho tem uma proposta de sequência didática sobre como ensinar os 

alunos a usarem os softwares no ensino de geometria plana e no espaço do terceiro 

ciclo do Ensino Básico em Timor-Leste, porquanto as novas tecnologias podem 

provocar a criatividade das pessoas. 

O objeto do nosso trabalho é a geometria dinâmica, através do software Geogebra, 

um software fácil de acessar sem utilizar internet e que pode ser instalado nos 

computadores.  A pesquisa mostrou que as novas tecnologias podem contribuir para 

que os alunos fiquem mais motivados, curiosos e interessados em aprender 

matemática, em especial, geometria. 

Os dados coletados também apontaram que as escolas pesquisadas fornecem os 

equipamentos como televisão, computadores, e outros materiais didáticos mas que 

nem sempre são utilizados adequadamente uma vez que falta formação por parte dos  

docentes para que possam fazer uso das tecnologias digitais na sala de aula.  
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Além disso, quanto à formação inicial dos professores e a prática docência dos 

docentes, dos dez professores pesquisados a investigação revelou a ausência de 

formação por parte de alguns na área de Matemática.  Acreditamos que todas essas 

razões levam a que os professores observados ainda utilizarem os métodos 

tradicionais ,onde o ensino está centrado no professor,  pois todas as aulas foram 

lecionadas com a mesma metodologia seja qual for a turma ou conteúdo utilizando só  

o livro didático.  

Ressaltamos o interesse e a motivação dos participantes do minicurso, de modo 

geral, quando se revelaram bastante interessados no uso das TIC no ensino 

Matemática e disseram que mesmo o software Geogebra ainda algo novo para eles. 

Quanto as percepções dos discentes em relação com o uso das novas tecnologias no 

ensino matemática, afirmaram que não tem hábito de trabalhar com essas 

ferramentas, apenas utilizam a icalculadora na sala, mas sugeriam que gostariam de 

aprender com esses novos recursos. 

Destacamos as preocupações dos professores sobre como os alunos vão contribuir 

para o desenvolvimento educacional do processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

contexto, o presente trabalho permitiu analisar a percepção de professores de 

educação básica do 7° ao 9° ano de escolaridade. No discurso dos professores, a 

maioria deles se preocupa muito com as limitações dos recursos didáticos e dos 

recursos humanos para as necessidades dos estudantes. Quanto à aprendizagem, 

não tem relação com sua formação. A prática encontra-se fragmentada, priorizando 

objetivos de socialização distintos daqueles considerados educacionais 

Para alterar esse quadro, é preciso reorganizar o espaço físico e os recursos 

materiais. No entanto, deve-se destacar a formação profissional, de forma que 

contemple conteúdos relacionados ao uso de tecnologias que facilitem o processo de 

aprendizagem dos educandos. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para dar suporte aos professores do 

Ensino Básico de Timor-Leste no ensino de geometria, no que se refere à introdução 

do software Geogebra, com a finalidade de aprofundar e compreender a Geometria na 

vida dos educadores e dos educandos.  

Concluímos que é necessária uma formação que abranja o conhecimento sobre as 

novas tecnologias e o uso de diferentes recursos didáticos e que a escola precisa 

facilitar o espaço livre, como o laboratório e os materiais eletrônicos no processo de 

aprendizagem. No mundo globalizado de hoje, a tecnologia digital faz com que as 
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pessoas tenham acesso a material educativo de forma mais rápida e fácil do que 

eventualmente através do processo de aprendizagem na aula. 

O avanço das tecnologias provoca a curiosidade das pessoas para conhecê-las e 

trabalhar com elas na vida cotidiana. Muitas instituições estão mergulhando nessas 

tecnologias, como computador, Iphones e celular para facilitar seus trabalhos.  

Entretanto, a educação também foi influenciada, por isso todos os elementos da 

escola gostariam de utilizá-las no contexto escolar, para construir gráficos e figuras 

animadas no ensino de Matemática e de outras disciplinas. 

O produto final é o desenvolvimento de um CD com uma coleção de três 

videoaulas tendo como base o uso do software Geogebra, acompanhado com guia 

pedagógica e um tutorial. Serão seguidas as seguintes etapas: mostrar apresentações 

do Geogebra às pessoas timorenses; mostrar videoaulas na utilização do Geogebra e 

desenvolver oficina com os professores sobre como utilizar as TIC em sala de aula. 

Para encerrar, apresentamos esta proposta pedagógica no contexto escolar, na 

interface com as tecnologias digitais para o ensino de Geometria, a fim de que possam 

facilitar o trabalho cotidiano dos professores de matemática do ensino básico. 

Considerando esse contexto escolar, professores e estudantes estão adquirindo novas 

ideias e novas formas de pensar em relação ao avanço das tecnologias, o que resulta 

em novos estilos de interagir no âmbito social. De acordo com as percepções dos 

professores e dos educandos do ensino básico de Baucau/Timor-Leste, a prática 

educativa atual difere das do passado, devido à presença das tecnologias digitais, 

como fortes aliadas do processo de ensino e aprendizagem. 

Ao finalizamos, ressaltando que apesar de todas as limitações de Timor-Leste, um 

país novo, em construção, sofrendo falta de infraestrutura em todas as áreas, 

enquanto cidadão temos o dever de estudar e criar algo novo para cooperar com o seu 

desenvolvimento, principalmente na área da Educação através de nossas 

contribuições para a formação das crianças, dos jovens e dos professores.  

 

 

 

 

 



123 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGUILAR, M. B. R. Representações sociais de alunos secundaristas do Timor-
Leste quanto à dimensão escolar da Química. 2011. 184f. Dissertação (Mestrado 
em Ensino de Química) – Ensino de Ciências (Física, Química e Biologia), 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-19072011-105710/pt-
br.php>. Acesso em: 24 jan. 2015. 
 
ALBERTO, A. P. L., CARVALHO, T. M. M. de, COSTA, L. S. A utilização do software 
Geogebra no ensino de matemática. In: OLIVEIRA, C. C. de (org.). Educação 
Matemática: contextos e práticas docentes. Campinas, SP: Editora Alínea, 2014. 
 
ALRO, H; SCOVSMOSE, O. Cooperação investigativa. In:______. Diálogo e 
aprendizagem em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
 
BARBOSA, R. M. Descobrimento a geometria fractal para a sala de aula. 3.ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2005. 
 
BIDEL, A. C. L.; WENDT A. W.; et al.  Noções Básicas de Cálculo e Geometria 
Plana com a GeoGebra. Santa Maria, 2012. Disponível em:  
<http://w3.ufsm.br/petmatematica/arquivos/Ap_GEOGEBRA.pdf >. Acesso em: 12 
Aug.2014. 
 
BORTOLOSSI, H. J. Recursos computacionais na formação de professores de 
Matemática: uma perspectiva pessoal. Palestra no VII Bienal da Sociedade 
Brasileira de Matemática. UFAL, Maceió. 2014. 
 
COSTA, N. M. L. da. Reflexões sobre tecnologia e medição pedagógica na formação 
do professor de matemática. In: BELINE, W., COSTA, N. M. L. da (org.). 
Tecnologias e formação de professores: Algumas reflexões. Campo Mourão: 
Editora da FECILCAM. 2010. 
 
D'AMBROSIO, B. S. Como Ensinar Matemática Hoje? Temas e debates. SBEM, 
1989. Disponível em: 
<http://educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA
/Artigo_Beatriz.pdf >. Acesso em: 16 Jun. 2013. 
 
D'AMBROSIO, B. S. Reflexões sobre a História da Matemática na Formação de 
Professores, 2007. ISSN 1519-955X. Disponível em: 
<http://www.rbhm.org.br/issues/RBHM%20-%20Festschrift/33%20-%20Beatriz%20-
%20final.pdf> Acesso em: 19 Ag. 2014. 
 
D'AMBROSIO, U. A pesquisa em Educação matemática e um novo papel para o 
professor. In: D'AMBROSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. 
Campinas, SP: Papirus, 1996. 
 
DEMO, P. Olhar do educador e novas tecnologias. Rio de Janeiro, 37, n. 2, 
Maio/Agosto 2011. 



124 
 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 
FREITAS, J. C. Sistema da Educação Nacional, Formação Pos-Escolar & 
Labour Market Pathways em Timor-Leste. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/conferencia_tleste.pdf>. Acesso em: 28 
Jan. 2013  
 
GUSMÃO, M. M. Cooperação bilateral Brasil - Timor-Leste na profissionalização 
docente em serviço: perspectivas e desafios do Século XXI. 2010. 133f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade de Brasília, Brasília, 
2010. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/8454?mode=full>. 
Acesso em: 28 jan.2015. 
 
HOHENWARTER, M; HOHENWARTER, J. Ajuda GeoGebra: Manual oficial da 
versão 3.2. Tradução e adaptação para português Portugal por António Ribeiro. 
Portugal, 2009. Disponível em: <http://static.geogebra.org/help/docupt_PT.pdf>. 
Acesso em: 27 Mar. 2013. 
 
LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. Pesquisa Pedagógica: do projeto à implementação. 
Tradução Magda França Lopes. Porto Alegre: Artimed, 2008. 
 
LÉVY, Pierre. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio 
traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. Washington. 2004. Dispónivel 
em:<http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaCole
ctiva.pdf >. Acesso em: 05 Set. 2013 
 
LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos: inquietações e busca. Artigo de demanda 
contínua, Curitiba, n. 17, 2001. 153-176. 
 
LORENZATO, D. F. &. S. Investigação em Educação Matemática: percursos 
teóricos e metodológicos. 3ª ed. rev. ed. Campinas: Autores Associados, 2009. 
 
LUDKE, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 
1986. 
 
MANN, C.; STEWART, F. Internet communication and qualitative research:  
A handbook for researching online, 2000. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=fhtAVok8Z5AC&hl=pt-BR&redir_esc=y>. 
Acesso em: 24 jun. 2013. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MARCUSCHI, L. A; ANTÓNIO, C. X. Hipertexto e gêneros digitais: novas formas 
de construção de sentido. 2ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 
 
MEDEIROS, C.  F. de. Por uma educação matemática como intersubjetividade. In: 
BICUDO, M.A.V. (Org.). Educação matemática. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2005. 
 



125 
 

MERCADO, L. P. L. Formação continuada de professores e novas tecnologias. 
Maceió, Alagoas (UFAL). 1999. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=vC6it3eseN8C&hl=pt-BR&redir_esc=y>.   
Acesso em: 20 Jul. 2013. 
 
MOITA, F. M. G. da S. C.; PEQUENO, R.; CARVALHO, A. B. G. Campina Grande: 
EDUEPB, 2011. 
 
MOITA, F. M. G. da S. C. GAMES: Contexto curricular e contexto juvenil. 2006. 181f. 
Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 
2006. Disponível em: <http://www.filomenamoita.pro.br/pdf/tese-games.pdf >. 
Acesso em: 15 Maio 2013. 
 
MOITA, F. M. G. da S. C.; LUCIANO, A. P. C.; COSTA, A. T., BARBOZA WFC. 
Angry Birds como contexto digital educativo para ensino e aprendizagem de 
conceitos matemáticos: relato de um projeto. SBGAMES, 2013, p.121-127.  
 
MORAN, J. M. Integrar as tecnologias de forma inovadora.  In: Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Papirus 21ª ed. 2013. p. 36-46.  
 
______. A integração das tecnologias na educação. In: A educação que 
desejamos: novos desafios e como chegar lá. 5ª ed. Campinas: Papirus, 2013. p. 
89-90 
 
NÓVOA, A. Profissão Professor. Porto: Porto Editora, 1999. 
 
PACHEÇO, J. A.; MORGADO, J.C.; CASTRO, R.V. Plano curricular do 3º ciclo do 
ensino básico e estratégia de implementação: currículo do 3º Ciclo do Ensino 
Básico – Timor-Leste [Projeto CEB3-TL]. Universidade do Minho, 2009. Disponível 
em: 
<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10402/1/Reforma%20Curricular
%20do%203%C2%BA%20Ciclo%20do%20Ensino%20B%C3%A1sico%20em%20Ti
mor-Leste.pdf>. Acesso em: 20 Jun.2014. 
 
PAIVA, G. H. N. R. Manual de Atividades no Geogebra para a Educação Básica; 
Taguatinga DF, 2012. 
 
PAPERT, S. Educational computing: How are we doing? Technological Horizon in 
Education, vol. 24. no11, June 1997. 
 
PALFREY, P.; GASSER, U. Born digital: understanding the first generation of digital 
natives. Disponível em: 
<http://pages.uoregon.edu/koopman/courses_readings/phil123-net/identity/palfrey-
gasser_born-digital.pdf>. Acesso em 10 Abril 2014. 
 
PURIFICAÇÃO, I. da; NEVES, T. G.; BRITO, G. da S. Professores de Matemática e 
as tecnologias: medo e sedução. In: BELINE, W.; COSTA, N. M. L. da. (Org.). 
Educação matemática, tecnologia e formação de professores: algumas 
reflexões. Campo Mourão: Editora da FECILCAM, 2010. 
 



126 
 

REIS, P. Observação de aulas e avaliação do desempenho docente. 2. ed. 
Avenida 5 de Outubro, 107, Lisboa: Ministério da Educação, 2011. Disponível em: 
<http://www.ccap.min-edu.pt/pub.htm >. Acesso em: 29 Jul. 2014. 
 
SMOLE, K.C. S.; DINIZ, M. I. de S. V.; MILANI E. Caderno de Mathema: jogos de 
matemática de 6o a 9o ano, Artmed Editora S.A. 2007. 
 
SOARES, M. J. A importância do lúdico na alfabetização infantil. Disponível em: 
<http://www.planetaeducacao.com.br/portal/imagens/artigos/diario/ARTIGO%20JIAN
E%20JOGO1.pdf> Acesso em: 14 de Jan. 2015 
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 12. ed. Petrópolis: vozes, 
2011. 
 
TIMOR-LESTE. Lei de Bases da Educação nº 14/2008. Jornal da República. Série 
I nº 40; 29 de Outubro de 2008.  
 
______. Lei orgânica do Ministério da Educação. In: Decreto-lei nº 22/2010. Jornal 
da República. Série I nº 46. 9 de Dezembro de 2010. 
 
______. Currículo Nacional do Ensino Básico do Terceiro Ciclo. Ministério da 
Educação. 2008. 
  
USAID. Programa-piloto de prevenção do abandono escolar: análise das 
tendências para o abandono em Timor-Leste, Agosto de 2011. Disponível em: 
<http://schooldropoutprevention.com/wpcontent/files/reports/Trend_Analysis_TimorL
este_Portuguese.pdf >. Acesso em 04 Jun.2013  
 
VAN DE WALLE, J. A. Matemática no ensino fundamental: formação de 
professores e aplicação em sala de aula. Tradução Paulo Henrique Colonese. São 
Paulo, 6ª edição. Artmed, 2009. 
 
VIDA de cientista: Entrevista de Ubiratan D'Ambrósio. Youtube, 8 Agostos 2013. 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=A4WRwftHXeo> Acesso em: 09 
Set. 2013. 
 
WORLD BANK. Teacher are priority for Timor-Leste’s development. Disponível 
em: <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/04/teachers-are-a-Priority-
for-timor-leste-development#>. Acesso em: 6 maio  2014 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



127 
 

 

 APÊNDICE A 

ROTEIRO 
ENTREVISTA COM DIRETORES 

 

1. Em sua opinião, como são as práticas pedagógicas dos professores de 
matemática? 
 

2. Têm acontecido cursos de formação continuada na sua escola, 
principalmente na área de TIC para os professores de matemática? 
 
 

3. Quais as contribuições da formação continuada dos professores no processo 
de ensino e aprendizagem? 
 

4. Acontecem em quantas vezes essas formações? De quanto em quanto 
tempo? 
 

5. Em sua opinião, o curso de formação de professores acrescentou mudanças 
na infraestrutura, tais como chegar os computadores? 

 

6. Nessa formação, existem professores que utilizam tecnologias como 
computadores ou outros dispositivos? 

 

7. Em sua opinião, os cursos de formação continuada têm tido reflexo/ impacto 
nas taxas de reprovação e evasão, principalmente na disciplina ‘Matemática’, 
principalmente dos alunos do 9º ano?  
 

8. Dê algumas sugestões (perspectivas) sobre a formação continuada. 
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APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados para a investigação da dissertação 
de Mestrado cuja linha de pesquisa é “Cultura Científica e Tecnologias de 
Informação e Comunicação”, na Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. 
Ressaltamos a importância de suas respostas para o sucesso do nosso trabalho. 

I. Identificação pessoal: 
1. Escola: ______________________________________________________ 

Pública (___)                        Católica (___) 
2. Nome: _______________________________________________________ 
3. Sexo: M (__)    F (__) 
4. Idade: ______ anos 
5. Habilitação literária:  

Secundário (__)Bacharelado (__)  Licenciatura (__)   Outros (__) 
6. Graduação na área _______________________Término em (ano)______ 

 

II.  Experiências pessoais: 
 

1. Há quanto tempo leciona nessa escola?  
Mais de 10 anos (___) De cinco a nove anos (___) De zero a quatro anos 
(___) 
 

2. Participa da formação contínua dos professores? Sim (__) Não (__) 
Quantas vezes? _____ vezes. Quando foi a última? 
(ano)____________Alguma sobre as TIC: Sim (___) Não (___)   
 

3. Em sua opinião, qual o impacto da formação continuada em sua prática de 
sala de aula? Explique. 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4. Em relação ao conteúdo de Geometria, como você o trabalha?  
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. A metodologia de ensino favorece a aprendizagem?   Sim (   )     Não (   )  
Justifique. 
______________________________________________________________
____________________________________________________________  
            

III. Em relação às tecnologias (materiais didáticos) 
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6. Há material didático disponível para o ensino de matemática? 
Quais_________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________ 

7. Já ouviu falar sobre o uso das tecnologias digitais (computador, celulares, 
CD, calculadores entre outras) em sala de aula? ______ 

Já o utiliza?    
Sim (   )      Às vezes (   )          Não (   ) 
Justifique._____________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

8. Quais são os métodos que você utilizou no processo de ensino e de 
aprendizagem? (De forma geral e na Geometria) 
Justifique._____________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

9. Como é a reação dos alunos em relação ao conteúdo da Geometria? 
(Justifique)_____________________________________________________          
_____________________________________________________________ 

      E as tecnologias (celulares, CDs, calculadores e as outras)? 

      _______________________________________________________________ 

IV. Obstáculos e expetativas (O que prefere fazer) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados para a investigação da dissertação 
de Mestrado cuja linha de pesquisa é “Cultura Científica e Tecnologias de 
Informação e Comunicação” da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. 
Ressaltamos a importância de suas respostas para o sucesso de nosso trabalho. 

I. Identificação pessoal 

   1. Nome:_______________________________________ 

   2. Ano/turma:____________________________________ 

   3. Nome da escola:_______________________________ 

   4. Pública (__)      Católica (__) 

 

II. Relação dos conteúdos 

1. Você gosta de Matemática? 
 Sim (__)                    Não (__)      Justifique 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2.  Como você classifica as aulas de Matemática? 
          Muito boas (   )              Boas (   )            Desinteressantes (   ) 

3. Como é a relação com seu professor de Matemática? 
 
Ótima (   )       Muito boa (   )         Boa (   )        Ruim (    ) 
 

4. A metodologia do professor ajudou você a aprender o conteúdo da 
Matemática de forma geral e da Geometria?  
 
Sim (__)         Não (__)  Justifique: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

5. O professor utiliza jogos como um recurso de ensino nas aulas de 
Matemática? 
 
 
Sempre (  )            Às vezes (   )     Justifique --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. O professor utiliza as tecnologias digitais? Sim (   )       Não (   ) 
         (   )    Calculadora    (    ) Celular  (    ) Computador    (   ) outros 

 
 
 
III. Sugestões 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D  

TABELA DA OBSERVAÇÂO DA SALA DE AULA 

Instituição:_________________________________________________________ 
Professor: _________________________________________________________ 
Disciplina: __________________________________________________________ 
Ano/Turma:______________ nº de alunos ___________Faltosos ______________ 
Data:_____________________________________________________________ 
Tempo de observação_________________________________________________ 
Observador:_________________________________________________________ 
 

Conteúdo Atividades Materiais 

Comportamento  
     (professor-aluno/ 
Aluno-aluno) 

Observação 
(Inferência/notas de 

pensamento/comentários) 
Verbais Não 

verbais 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 
 

     

 

Nota:                                                                         Baucau/Timor-Leste, ___/___/ 2014 

______________ 
Pesquisador 


