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RESUMO 

SERAFIM SILVA, Elivelton. A integração das tecnologias à licenciatura em matemática: 

percepções do professor formador sobre dificuldades e desafios para a formação inicial. 2016. 

199f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campina Grande, 

2017. 

 

Este trabalho discute acerca da formação inicial do professor de matemática, focando o papel 

do professor formador das disciplinas de Educação matemática aplicada à tecnologia. 

Destaca-se por abordar a integração da tecnologia nos processos de ensino-Aprendizagem nos 

cursos de licenciatura em matemática e, em particular, por analisar as percepções dos 

professores formadores, os obstáculos que eles enfrentam e a interferência da formação inicial 

dos professores em sua prática docente. Para tanto, foi empregada uma metodologia de 

natureza qualitativa com o intuito de conhecer a percepção do professor formador quanto à 

constituição de sua prática docente na disciplina de educação matemática aplicada a 

tecnologia. De modo a atingir o objetivo e responder as questões de pesquisa, os dados foram 

construídos mediante uma pesquisa documental, onde, são apresentadas algumas leis que 

regem a licenciatura em matemática no Brasil, e mediante entrevistas a seis professores 

formadores de alguns Estados brasileiros, as quais foram gravadas em áudio e transcritas 

posteriormente. A análise das entrevistas deu-se via o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC 

(LEFÉVRE & LEFÉVRE), instrumento de análise desenvolvido recentemente no Brasil. De 

maneira geral, os professores formadores defendem que durante a formação inicial do 

professor de matemática haja contato com o maior número possível de ferramentas 

tecnológicas, assim como, inferem que sejam destinados momentos para o estudo teórico e 

outros para o desenvolvimento de ações práticas, relacionadas ao uso de tecnologias em sala 

de aula.  Outro aspecto desvelado consiste que os professores formadores pouco evidenciaram 

as práticas voltadas para formação de um intelectual transformador tomando por base o 

contexto das tecnologias. Dessa forma concluímos que a organização da prática dos 

formadores é inovadora e condiz com o proposto pelas discussões da linha de tecnologias em 

Educação Matemática, bem como, que o estudo teórico é indispensável, contudo nessa 

disciplina é dada mais ênfase para as atividades práticas.  Entretanto, não apenas a prática do 

formador da disciplina, mas as discussões desenvolvidas pela linha das tecnologias em 

Educação matemática se distanciam dos aspectos relacionados à formação de um intelectual 

transformador. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias na Formação Inicial. Licenciatura em Matemática 

Professor Formador. Formação Crítica. Discurso do Sujeito Coletivo.  

  



 
 

ABSTRACT 

SERAFIM SILVA, Elivelton. The integration of technologies in Mathematical major 

courses: perceptions of the teacher trainer‟s on difficulties and challenges for initial teacher 

formation. 2016. 199f. Masters Dissertation – University of Paraíba State – UEPB, Campina 

Grande, 2017. 

 

 

This work discusses the mathematics teacher initial formation focusing on the role of the 

teacher trainer in the discipline of Mathematical Education applied to technology. It outstands 

for approaching the integration of technology in the teaching-learning process in the 

Mathematical major courses, and, in particular, for analyzing the teacher trainer‟s perceptions, 

such as the obstacles they face and the interference of the initial teacher formation in his 

teaching practice. For so, a qualitative methodology was applied  in order to know the teacher 

trainers‟ perception about their teaching practice in the discipline of Mathematical Education 

applied to technology. For achieving the objective as well as answering the researching 

question, the data were collected by a documental research where some laws that rule the 

majors in Mathematics in Brazil are presented, as well as by interviewing six trainer teachers 

of some Brazilian states, recorded in audio and transcribed later. The analysis of interviews 

was carried outthrough the Discourse of Collective Subject (LEFEVRE &LEFEVRE), an 

instrument of analysis recently developed in Brazil. In general, teacher trainer advocates that 

during the initial mathematic initiating teacher there must be the highest contact with 

technological tools. Besides, they infer that there must be moments destined to theory and 

others for practical actions development in relation to technology classroom use. Another 

unraveled aspect is that teacher trainers rarely highlighted practices destined to forming a 

transforming intellectual based on technological context. Thus, we conclude that the 

organization of teacher formation practice is innovative and is aligned with what is proposed 

by the Technological Mathematical Education discussions and that theoretical studies is 

necessary, although in this discipline more emphasis is put upon practical activities. 

Nevertheless, not only the practice of the teacher trainer of the discipline, but also the 

discussions taken by technological lines of Mathematical Education is far from the aspects 

related to forming a transforming intellectual.   

 

Key-words: Technology in Initial Formation. Mathematic major. Teacher trainer. Critical 

Formation. Disourse of Collective Subject  
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INTRODUÇÃO 

 

Acreditamos ser pertinente iniciar o presente texto fazendo um resgate de meu 

percurso de vida, o qual foi desencadeador dessa pesquisa. Sou de origem rural, condição que 

acrescenta certas dificuldades para a carreira estudantil. A maior dificuldade que enfrentei em 

meus primeiros anos de escolaridade foi, sem dúvida, o translado de nossa casa até a escola. A 

rotina diária consistia em acordar cedinho, comer algo e trilhar rumo ao ponto para esperar o 

velho e desconfortável „Pau de Arara‟. Os dias de chuva eram angustiantes, pois era certeza 

chegar à escola molhado pela água que acumulava na velha lona furada, e respingava em 

todos que estavam na carroceria do carro.  

 Em minha infante inocência não acreditava ser o estudo algo muito importante, pois 

preferia permanecer em casa brincando e vendo televisão, a enfrentar o longo caminho até a 

escola. Entretanto, nunca tive dificuldades com o aprendizado em qualquer disciplina, mas, 

depois de tanto ouvir a professora dizer que Matemática é difícil e que era preciso estudar 

muito para dominá-la, passei a abominar a disciplina e a estudá-la por obrigação. 

 Meus pais sempre falaram da importância da instrução formal, mencionando a 

profunda tristeza por não haverem tido oportunidade de estudar e me incentivaram, e em 

alguns momentos me obrigaram a continuar. Porém, no início do ensino médio ainda 

permanecia com a concepção que a instrução formal proporcionada pela educação básica não 

era importante, nosso desejo era finalizar o ensino médio e seguir o caminho que todos os 

nossos colegas trilharam. Viajar para o Rio de Janeiro em busca de um emprego. 

 Porém, a concepção em relação à importância da instrução formal mudou, quando no 

ensino médio, passei a estudar com o professor de Matemática mais temido da cidade. Era um 

ser sarcástico, frio e realmente digno de temor, mas, ao saírem os resultados das primeiras 

provas, fui envolvido pela alegria de ter obtido a maior nota da turma, em Matemática, Física 

e Química. O feito ficou conhecido entre os professores da escola e a professora de Química 

passou a nos incentivar a estudar as disciplinas da área de exatas com mais afinco e me 

escolheu para ocupar a monitoria de sua disciplina. 

 Após esse episódio, nasceu dentro de mim o sentimento de que poderia conseguir algo 

mais que o tão sonhado emprego de porteiro em algum edifício da cidade maravilhosa. 

Despertou também o gosto pela docência, ao passo que durante o desenvolvimento de nossas 
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atividades como monitor os colegas apreciavam nossas explicações e rapidamente sanavam 

suas dúvidas. 

 Em paralelo atuava como voluntário em uma ONG chamada Clube de Desbravadores, 

constituída a partir de uma organização religiosa, ao qual atuava instruindo crianças na faixa 

etária entre dez e quinze anos em diversos assuntos, como: Ecologia, sobrevivência na mata, 

ordem unida, relacionamento com os pais e familiares, namoro, nós e amarras, entre outros. 

As crianças não eram forçadas a frequentar as reuniões e mesmo que estivessem no local de 

atividades, não eram obrigadas a participar. Dessa forma, era preciso que desenvolvêssemos 

métodos para motivá-las, no que não apresentamos dificuldades e posteriormente contribuiu 

no exercício da prática docente como professor de Matemática. 

Essas experiências contribuíram para que escolhêssemos a carreira docente e nos 

dedicássemos a pesquisar a respeito da formação de professores. A constituição da sociedade 

da informação e conhecimento impõe mudanças no padrão de organização dos agentes 

sociais, influenciando diretamente os padrões de relacionamentos, comportamento e diversão, 

assim como, nas atividades comerciais e setores produtivos. Exige dos cidadãos que querem 

uma vaga no mercado de trabalho, ou que desejem assumir um papel relevante na sociedade, 

que dominem além da escrita, leitura, operações básicas de Matemática, que saibam se 

expressar e trabalhar em grupo. Exige, também, o domínio de novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como interpretar a sociedade e posicionar-se ativamente 

diante dos acontecimentos para evitar o regresso social.  

Dessa forma, faz-se necessário que a escola modifique suas ações educacionais, 

adequando-se para formar cidadãos críticos e ativos. Neste sentido, Lobo da Costa (2010, 

p.87) afirma que:  

As habilidades e as competências que esta sociedade pós-moderna exige do 

cidadão não podem ser desenvolvidas apenas pela forma tradicional de 

ensino, com o aluno reproduzindo os ensinamentos do professor e sendo 

avaliado por provas de verificação de conhecimento de conteúdo.  

 

Para a autora, a escola deve ser uma comunidade de aprendizagem, baseada na geração 

de conhecimento, porém, a escola da atualidade, especialmente a brasileira, ainda precisa 

trilhar um longo caminho e superar muitos obstáculos para que realmente atenda às 

necessidades atuais da sociedade. 

Em nossa vivência escolar e acadêmica, identificamos diversos aspectos escolares que 

carecem de modificações. Nesse sentido, para que a escola atenda as modernas exigências 
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sociais seria necessário algumas adequações. Dentre elas destacamos: Gestão escolar, tanto de 

recursos, quanto de pessoal, assim como,questões estruturais e a atuação do professor em sala 

de aula.  

Talvez esses pontos não representem a totalidade dos aspectos escolares que urgem 

por intervenções modificadoras, entretanto, para nós, esses são os aspectos gerais, os quais 

ramificam-se desvelando outros aspectos específicos ainda ligados a estes.  

Para Giroux (1997) a formação de um cidadão crítico e ativo depende, em grande 

parte, da atuação do professor, que necessita ser um intelectual transformador, ou seja, para 

que a escola se modifique a ponto de atender as demandas sociais, é necessária a mudança de 

atitude do professor, sendo ela de fundamental importância.  

Para tanto, as ações desenvolvidas na formação inicial e continuada, devem ser 

canalizadas de maneira que corroborem para a formação desse profissional, capaz de 

transformar a sala de aula num lugar público democrático, que desenvolva ações de ensino 

baseadas na construção ao invés da mecanização e repetição. Nesse sentido identificamos a 

figura do professor formador como um dos principais elementos do núcleo da formação 

docente. 

Se a formação do professor é um dos aspectos fundamentais para a adequação de 

nossa escola ás exigências da sociedade atual, e o professor formador é primordial nessa ação 

formadora, então ressaltamos a necessidade de discutir a formação inicial de professores 

focando na figura do professor formador. Nesse sentido, no presente trabalho procuramos 

refletir a respeito da prática desse profissional que atua na formação inicial do professor de 

matemática, responsável pelas disciplinas de educação matemática aplicada à tecnologia. 

No Brasil, a constituição dos cursos de licenciatura em matemática é relativamente 

recente. Segundo os estudos de Cury (2001) a primeira instituição brasileira a oferecer cursos 

de formação de professores foi a USP (Universidade de São Paulo), por volta de 1934. A 

partir de então, os cursos de licenciatura em matemática vêm se espalhando timidamente pelo 

país e até o fim da década de sessenta, não havia competências, conteúdos mínimos ou tempo 

de duração regulamentados por lei.  

Essa formação geralmente era oferecida pelas faculdades de filosofia, na modalidade 

“três mais um”, ou seja, os três anos eram dedicados a aprendizagem de conhecimentos 

específicos da matemática, e um ano voltado para as questões pedagógicas. 
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 Segundo Junqueira e Manrique (2015, p. 625) a regularização por parte do governo 

constituiu-se mediante a lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, conhecida como a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1961) A qual estabeleceu as 

competências mínimas, conteúdo mínimo e tempo de duração de diversos cursos superiores 

incluindo a Licenciatura em matemática. 

 Posteriormente, segundo os autores, foi publicado o parecer nº 295/62 que propunha as 

seguintes disciplinas de formação pedagógica obrigatórias: Psicologia da Educação 

(adolescência e aprendizagem), Didática e Elementos da Administração Escolar e Prática de 

Ensino na matéria de habilitação (sob a forma de estágio supervisionado). 

 O nascimento da comunidade de educadores matemáticos, oficialização da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática e o estabelecimento de programas de pós-graduação no 

campo da Educação Matemática, após a década de 1980, contribuíram para ampliação do 

debate referente à formação inicial de professores, incluindo a discussão a respeito da 

estrutura curricular desenvolvida nos cursos de licenciatura em matemática. 

Diante desses aspectos intensificou-se o delinear da identidade da licenciatura em 

matemática no país, porém, tudo ainda era muito novo e insipiente. Dessa forma outros 

documentos oficiais com valor de lei, foram redigidos visando uma melhor definição desse 

perfil. 

Outro avanço nesse caminhar deu-se com a sanção da Lei nº 9.394/96 conhecida como 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 1 , que foi um marco para a educação 

brasileira, pois ela deu um novo direcionamento a todos os níveis da educação brasileira.  

A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira de maneira mais geral, e 

no ano de 2002 o governo brasileiro publicou o Parecer CNE/CES 1.302/20012 que teve por 

objetivo orientar a organização dos cursos de licenciatura e bacharelado em Matemática. 

Esses dois documentos atualmente são as principais bases para organização dos cursos de 

licenciatura em matemática. 

A partir da promulgação da LDB houve um avanço no sentido da obrigatoriedade da 

inclusão das disciplinas pedagógicas à grade curricular ao longo de toda a formação, mediante 

                                                           
1
Disponível em: < portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf> Acesso em: 25 de jul. de 

2016. 
2
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES13022.pdf> Acesso em: 25 de jul. de 2016 



14 
 

a definição da carga horária dos cursos de licenciatura, como regulamenta o parecer do 

Conselho Nacional de Educação (CNE)Art. 1º da resolução nº 2/2002 3 , revogado 

parcialmente pelo artigo 13 da CNE/CP nº 2/2015 alterando os incisos III e IV, como posto a 

seguir: 

 

Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em 

nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 

especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento 

e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação 

para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, 

incluindo o ensino e a gestão dos processos educativos escolares e não 

escolares, a produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e 

educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum nacional das 

orientações curriculares, constituindo-se de, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, 

no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de curso da 

instituição;  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, como definido no núcleo 

III, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e 

da monitoria, entre outras, conforme o projeto de curso da instituição. 

 

Entretanto, parece muitos cursos ainda permanecem supervalorizando os conteúdos 

específicos e isso se reflete no disparate entre a carga horária destinada as disciplinas 

específicas, comparada carga horária destinada às disciplinas pedagógicas. Parece que houve 

apenas uma modernização dos cursos a estilo “três mais um” e a perpetuação dos cursos 

baseados nos modelos técnicos de formação, os quais ainda estão longe da extinção. 

A revolução tecnológica impulsionou as mudanças nos meios de produção de bens e 

organização do comércio, acarretando alterações na organização social. O acesso à 

informação e comunicação encurtou distâncias, aproximando as pessoas que estão distantes, 

contudo, por vezes, distanciando as pessoas que estão próximas.  

Dessa maneira, faz-se necessário uma reformulação da educação para que a mesma 

atenda as demandas sociais. Tornando indispensável à integração das tecnologias como 

ferramentas utilitárias e metodológicas em todos os níveis de escolaridade, inclusive na 

                                                           
3
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>Acessado em 08 de Dez. 2016. 
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formação de professores de matemática. Sendo assim, o governo brasileiro sancionou o 

parecer CNE/CES 1.302/2001 que define que:  

 

Desde o início do curso e licenciando deve adquirir familiaridade com o uso 

do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização 

para o ensino de matemática, em especial para a formulação e solução de 

problemas. É importante também a familiarização do licenciando, ao longo 

do curso, com outras tecnologias que possam contribuir para o ensino de 

Matemática. As IES poderão ainda organizar os seus currículos de modo a 

possibilitar ao licenciado uma formação complementar propiciando uma 

adequação do núcleo de formação específica a outro campo de saber que o 

complemente. (BRASIL, 2002, p. 6, grifo nosso)  

  

A integração das tecnologias nos diversos setores das organizações sociais é algo 

inevitável e irreversível. A revolução tecnológica trouxe mudanças nos meios de produção, 

comunicação, entretenimento e relacionamentos, por exemplo. Exigindo adaptações do papel 

da escola, do professor e consecutivamente alterações da formação inicial de professores, essa 

por sua vez, tem o professor formador como um dos agentes fundamentais para discussão e 

consolidação de mudanças.  Dessa forma, faz-se necessário entender como a formação inicial 

de professores de matemática têm se adaptado às exigências da sociedade atual, tomando por 

base as percepções dos professores formadores da licenciatura em matemática que trabalham 

com a integração das tecnologias ao ensino de matemática. 

Motivados pela popularização dos meios tecnológicos, assim como pela dificuldade de 

empregar as novas tecnologias como ferramentas para o ensino-aprendizagem em nossa 

prática, aliado a insatisfação decorrente da prática de alguns professores formadores 

elaboramos o presente trabalho com o objetivo de conhecer a percepção do professor 

formador quanto à constituição de sua prática docente na disciplina de educação matemática 

aplicada a tecnologia. 

Cientes de que as disciplinas de educação matemática relacionadas ao uso de novas 

tecnologias recebem diferentes nomenclaturas que variam de acordo com a instituição, ao 

longo desse trabalho, decidimos nos referir a ela de maneira geral, chamando-a de: disciplina 

de educação matemática aplicada à tecnologia.  

Mediante esse trabalho de cunho qualitativo, pretendemos responder algumas 

inquietações que surgiram antes e durante o trabalho de pesquisa como: 

 Quais são as discussões contidas nas pesquisas recentes a respeito do professor 

formador ministrante da disciplina de educação matemática aplicada à tecnologia? 
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 Como se configura a disciplina de educação matemática aplicada à tecnologia no 

curso de Licenciatura em matemática no Brasil? 

 Qual a visão do professor formador a respeito do papel da disciplina de educação 

matemática aplicada à tecnologia? 

 Como o professor formador da disciplina de educação matemática aplicada à 

tecnologia, organiza sua prática de sala de aula? 

 Como o professor formador entende as contribuições da disciplina de educação 

matemática aplicada à tecnologia, para a formação de um cidadão crítico? 

 Como o professor formador enxerga as contribuições de sua formação para sua 

atuação docente?  

Para fundamentar nossa discussão a respeito do professor formador, partimos do 

pressuposto que os cursos de formação inicial, primordialmente, formam profissionais para 

atuarem na escola básica, os quais deveriam ter aptidões capazes de atender as demandas 

escolares, estas demandas por sua vez, estão em constante modificação adequando-se às 

exigências que a sociedade faz a escola.   

Dessa forma, acreditamos ser pertinente discutir como o professor formador pode 

atuar em prol de uma formação mais completa, tendo em vista as exigências de nossa 

sociedade. Para tanto, buscamos o aporte teórico no trabalho de Giroux (1997), Diniz-Pereira 

(2011), Kincheloe (1997), Ponte (2000), Hargreaves (2003), entre outros. 

Os conhecimentos didáticos e metodológicos são fundamentais para que o professor 

use adequadamente diferentes metodologias e/ou ferramentas para o ensino de conteúdos 

diversos considerando os contextos específicos. Para o tecer dessa discussão utilizamos como 

aporte teórico Hooks (2013), Larrosa (2006) e Rios (2010).  

A formação inicial de professores de matemática é um campo de pesquisa complexo e 

possui uma vasta produção científica, contudo, sempre há algum ponto que pode ser 

explorado mediante uma pesquisa. Na tentativa de avançar o campo de estudos, procuramos 

nos inteirar das discussões contidas nas pesquisas recentes a respeito do professor e o uso de 

tecnologias na formação inicial do professor de matemática. Para tanto, debruçamo-nos sobre 

os trabalhos de Haruna (2004), Carvalho (2009), Martins (2009), Costa (2010), Ferreira da 

Silva (2011), Cavalcanti (2011), Belo (2012) e Martins (2014).  

 Nesse sentido, as pesquisas apontam e discutem elementos como: a ideias que para 

ensinar basta saber bem os conteúdos, ainda muito comum entre os formadores, bem como a 

supervalorização das atividades de pesquisa em detrimento das atividades da docência. Ainda 

apontam elementos como a falta de integração das tecnologias nas disciplinas específicas do 
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curso de licenciatura em matemática e a defasagem na formação tecnológica do professor de 

matemática. 

No desenvolver de nossa pesquisa também apresentamos como a lei brasileira 

regulamenta a integração da tecnologia nos cursos de formação inicial, trazendo informações 

a respeito da legislação e um vislumbre de como as instituições de ensino superior têm se 

adequado as mesmas. 

Podemos definir o presente estudo como sendo uma pesquisa qualitativa composta por 

uma análise documental e a análise das entrevistas feitas com seis professores formadores de 

cursos de licenciatura em matemática que lecionam, ou em algum momento de sua carreira, 

lecionaram alguma disciplina ligada a Educação Matemática voltada para o uso de 

tecnologias.  

Para analisar as entrevistas utilizamos como ferramenta o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), desenvolvido por Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, ambos 

pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). 

Essa metodologia sugere uma rígida sequência de elaboração de duas ferramentas de 

análise, são elas: Instrumento de análise 1 (IAD 1) composta pelas Expresões-Chave (ECH), 

Ideias Centrais (IC) e suas classificações, por fim a Ancoragem (AC); e o Instrumento de 

Análise do Discurso 2 (IAD 2), elaborado para cada grupo de ideias chave é composto pelas 

transcrições das ideias chave e o Discurso do sujeito coletivo propriamente (DSC) dito. 

Após a elaboração desses dois instrumentos é possível usar o quadro resumo das ideias 

chave e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de cada grupo. Retomaremos essa discussão no 

capítulo a ela pertinente para apresentar a metodologia do DSC de maneira mais clara e 

detalhada.  

Em nossa pesquisa optamos por apresentar no corpo do texto para cada pergunta: o 

quadro resumo das ideias centrais (IC) e o Discurso do Sujeito Coletivo construído para cada 

uma dessas ideias e por fim as análises do discurso gerado em cada questão. Exceto a questão 

nove, pois pelo fato de essa questão ser dedicada aos comentários sobre o tema de maneira 

livre não aplicamos nela a ferramenta de análise do DSC, decidimos espalhar trechos das 

respostas dela entre a análise das outras questões. Os instrumentos de análise do discurso, 

IAD-1 e IAD-2, estarão disponíveis nos anexos da pesquisa.  
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O levantamento de dados foi realizado entre o segundo e terceiro trimestre do ano de 

2016, mediante entrevistas com professores formadores atuantes em instituições públicas e 

privadas da região Nordeste, Sudeste e Centro Oeste. 

Ao desenvolver do trabalho, ampliaremos a discussão dos aspectos mencionados na 

presente introdução, dando forma a nossa própria reflexão a respeito do tema. 
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 1 - DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA PRÁTICA DO PROFESSOR 

FORMADOR NA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Entendemos que a discussão a respeito de formação inicial de professores de 

matemática, não se resume as questões relacionadas ao professor formador. Como afirma 

Lobo da Costa (2010, p.87):  

 

A formação de educadores não é autônoma. Ao contrário, ela está inserida 

em um contexto histórico e político, de forma que a sua orientação depende 

do conceito de Escola para determinada sociedade e, além disso, depende 

também do que está sendo adotado como modelo de ensino e qual é o 

currículo dominante de cada período histórico. 

 

Entretanto, entendemos que a figura do professor formador é peça fundamental na 

formação do professor de matemática. Desse modo, nesse capítulo discutiremos algumas 

nuances da prática do professor formador e da formação inicial de professores de matemática, 

assim como, competências a serem desenvolvidos pelos alunos, futuros professores, aos quais 

serão discutidos os modelos de formação de professores. Em seguida, mediante análise de 

pesquisas recentes a respeito do professor formador e o uso de tecnologia, relataremos alguns 

pontos a respeito da postura desse profissional apresentados nessas pesquisas e sua relação 

com o uso de tecnologias.  

1.1 O PROFESSOR FORMADOR E A SOCIEDADE. 

Iniciaremos essa seção apresentando os principais grupos de modelos de formação 

existentes. Contudo não é nosso objetivo aprofundar a discussão a respeito dos modelos de 

formação, apresentaremos apenas um vislumbre dos principais modelos no intento de 

distingui-los e compreende-los melhor, em especial o modelo crítico de formação docente. 

Diniz-Pereira (2011, p. 19) apresenta três grupos de modelos de formação docente que 

segundo ele: “Lutam por posições hegemônicas no campo da formação de professores: De um 

lado aqueles baseados no modelo da racionalidade técnica e de outro aqueles baseados no 

modelo da racionalidade prática e no modelo da racionalidade crítica”. 

Por trás de cada um deles, estão os educadores-pesquisadores que, de acordo com suas 

concepções e vivências, desenvolvem afinidade com determinado modelo e passam a 

contribuir para o desenvolvimento do mesmo de maneira teórica e prática. Ou então, apenas 

reproduzem o modelo pela qual foram ensinados. 
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Devido a essas diferentes concepções dos docentes, aliado a questões de gestão 

política, por exemplo, alinhar um curso de formação a um modelo único é tarefa difícil. 

Entretanto, um dos aspectos necessários para a consolidação de uma formação inicial 

consistente esbarra na necessidade de definir um modelo de formação único, que deve ser 

seguido por todos os docentes do curso. 

Segundo Diniz-Pereira (2011), os modelos de formação de professores mais 

difundidos são aqueles baseados na racionalidade técnica. Esses modelos apresentam uma 

hierarquia entre teoria e prática, onde a primeira é tida como superior. Estabelece a figura do 

pesquisador e do profissional com ações distintas. Enquanto o pesquisador fornece teorias 

capazes para diagnósticos e solução de problemas da prática, o profissional aplica essas 

teorias e aponta as utilidades e problemas da mesma, assim como fornece problemas para 

estudo. Nessa relação também há uma hierarquia onde a atividade do pesquisador é tida como 

superior a atividade do profissional. 

Com relação ao currículo, a hierarquia se manifesta na organização das disciplinas, 

primeiro as disciplinas de conteúdo específico básico e aplicado, depois as disciplinas de 

habilidades ou métodos de aplicação. 

Essa hierarquização trazida por esse modelo, por vezes inibe o diálogo entre os 

docentes, favorece o individualismo e quando olhamos especificamente para a formação do 

professor de matemática, percebemos a separação e por vezes discriminação partindo de 

docentes pesquisadores da Matemática Pura e Aplicada direcionados aos docentes 

pesquisadores da Educação Matemática e vice-versa, isso promove um ambiente 

desconfortável para discentes e docentes. Causa separação das áreas e prejudica a solidez do 

curso.  

Esse desconforto gerado pelos aspectos supracitados é algo recorrente nas instituições 

de nossa região, o que pode ser um indício que boa parte dos formadores dessas instituições é 

adepta a algum dos modelos de racionalidade técnica, de maneira consciente ou não. 

Diniz-Pereira (2011, p. 21) destaca três modelos baseados no modelo da racionalidade 

técnica: 

 

O modelo de treinamento de habilidades comportamentais, no qual o 

objetivo é treinar o professor para desenvolverem habilidades específicas e 

observáveis (AVALOS, 1991, TATTO, 1999); o modelo de transmissão, na 

qual o conteúdo científico e/ou pedagógico é transmitido aos professores, 

geralmente ignorando as habilidades práticas de ensino (AVALOS, 1991); o 

modelo acadêmico tradicional, a qual assume que o conhecimento do 

conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente para o ensino e que aspectos 
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práticos do ensino podem ser aprendidos em serviço (ZEICHNER, 1983; 

LISTON e ZEICHNER, 1991; TABACINECK e ZEICHNER, 1991). 

 

Tais modelos apresentam algumas características específicas distintas, mas todos 

apresentam os aspectos gerais que caracterizam a racionalidade técnica.  

Além disso, nesses modelos há a transmissão de informações técnicas produzindo uma 

passividade crítica. Kincheloe (1997, p. 208) argumenta que: “parte dessa passividade resulta 

do uso de técnicas de pesquisa cartesianas-newtonianas para produzir prescrições simplistas 

para o treinamento do professor, prescrições que são passadas para o aluno como parte do 

“conhecimento-base” da profissão”. 

Esse modelo de formação tem se divorciado das raízes morais e éticas, favorecendo o 

treinamento e a manutenção das massas de manobra. Contudo, na luta pela hegemonia da 

formação, temos outros dois grupos de modelos de formação docente, os modelos baseados 

na racionalidade prática e os modelos baseados na racionalidade crítica, os quais serão 

apresentados a seguir. 

 No modelo prático de formação docente, segundo Diniz-Pereira (2011), não há uma 

sistematização técnica, ele concebe a educação como sendo fluida e complexa, dessa forma as 

decisões devem ser feitas pelo profissional de acordo com sua experiência e aprendizagem. 

 Nesse modelo o profissional deixa de ser um mero reprodutor de técnicas 

desenvolvidas por pesquisadores e passa a ser um agente reflexivo capaz de criar e tomar as 

melhores decisões dentro do contexto que está inserido, o que na prática docente geralmente 

conhecemos pelo termo “professor pesquisador”, aquele que diante de um problema formula, 

reflete, pesquisa, aplica e identifica as utilidades e contribuições do processo por ele 

desenvolvido. 

 

Em suma, discussões atuais sobre a carreira docente enfatizam a 

complexidade dessa profissão, que envolve conhecimento teórico e prático, 

mascada pela incerteza e brevidade de suas ações. Os professores têm sido 

vistos como um profissional que reflete, questiona e constantemente 

examina sua prática pedagógica cotidiana, a qual por sua vez não está 

limitada ao chão da escola. (DINIZ-PEREIRA, 2011, p.24). 

  

Portanto, nesse tipo de modelo o professor precisa ser formado para que perceba e faça 

as devidas ligações entre teoria e prática, mediante reflexão de sua própria prática, buscando 

por caminhos mais adequados para resolução dos problemas sempre considerando a realidade. 

Em relação aos modelos que compõe o grupo da racionalidade prática o autor aponta 

que: 
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Existem no mínimo três modelos de formação de professores dentro do 

modelo da racionalidade prática: o modelo humanístico, no qual professores 

são os principais definidores de um conjunto particular de comportamentos 

que eles devem conhecer a fundo (ZEICHNER, 1983, TATTO, 1999); o 

modelo de “ensino como ofício”, no qual o conhecimento sobre ensino é 

adquirido por tentativa e erro por meio de uma análise cuidadosa da situação 

imediata (TATOO, 1999); o modelo orientado pela pesquisa, cujo propósito 

é ajudar o professor a analisar e refletir sobre a sua prática e trabalhar na 

solução de problemas de ensino e aprendizagem na sala de aula 

(TABACHNICK e ZEICHNER, 1991). (DINIZ-PEREIRA, 2011, p.24). 

 

Na instituição onde cursei minha graduação a maioria absoluta dos docentes que 

participaram de minha formação idealiza uma formação pautada em algum dos modelos 

ligados a racionalidade técnica. Outros misturam a racionalidade técnica com a racionalidade 

prática. Pois, ao passo que nos induzia a pensar no contexto educacional e formas de 

minimizar as dificuldades educacionais, a reflexão limitava-se a escolher a metodologia mais 

pertinente a situação e em seguida executar processos mecânicos e repetitivos. Enquanto uma 

minoria é adepta dos outros modelos de formação. 

Exemplo prático da tendência sugerida por Diniz-Pereira (2011) quando aponta que 

existe uma tendência mundial de usar o discurso da racionalidade prática a serviço da 

racionalidade técnica e assim manter o controle sobre os programas de formação de 

professores. 

Talvez, devido a esse amalgama de modelos de formação existentes no curso que fiz, 

existia um clima de combate no curso de licenciatura em matemática. De um lado os 

formadores da área da matemática pura e aplicada, de outro, os educadores matemáticos; o 

campo de batalha eram as salas de aula onde os professores da área da educação matemática 

por vezes eram ridicularizados e os alunos pressionados a não rumarem pelo caminho da 

educação matemática, sob o argumento de que “quem vai pra educação é porque não sabe 

matemática”, evidenciando o preconceito existente. Enquanto isso, os educadores 

matemáticos rebatiam os ataques alvejando a didática do docente da outra área no intento de 

defender a sua. 

Esse tipo de ambiente pautado na hierarquia de áreas onde a dita superior, oprime a 

dita inferior é constrangedor e poda o desenvolvimento natural do aluno, que por vezes faz 

escolha de área de pesquisa arrastado pela pressão exercida pelo meio e não por identificação. 

Finalmente, os modelos críticos de formação de professores apresentam uma visão 

diferente dos outros modelos, no que se refere à relação entre teoria e prática. Apresentam 

uma visão crítica cujo principal objetivo é a transformação não apenas da educação, mas 

também da sociedade. 
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Nos modelos da racionalidade crítica, segundo Diniz-Pereira (2011), o ensino 

considera o plano de fundo sócio-histórico, ou seja, entender a construção histórica da 

sociedade para entender o presente e projetar um futuro diferente. Outro aspecto é que a 

educação não é focada no desenvolvimento individual, ela problematiza a sociedade visando à 

construção de relações mais justas, democráticas e igualitárias. O autor afirma que: 

 

No modelo crítico, o professor é visto como alguém que levanta um 

problema. Como se sabe, alguns modelos dentro da visão técnica e prática 

também concebem o professor como alguém que levanta problemas. 

Contudo, tais modelos não compartilham a mesma visão sobre essa 

concepção a respeito da natureza do trabalho docente. Os modelos técnicos 

têm uma concepção instrumental sobre o levantamento de problemas; os 

práticos têm uma perspectiva mais interpretativa e os modelos críticos têm 

uma visão política explícita sobre o assunto. (DINIZ-PEREIRA, 2011, p.27). 

 

Em relação aos modelos que compõem o grupo da racionalidade crítica o autor aponta 

que: 

Existem no mínimo três modelos baseados na racionalidade crítica: o modelo 

sociorreconstrucionista, o qual concebe o ensino e a aprendizagem como 

veículos para a promoção de uma maior igualdade, humanidade e justiça 

social na sala de aula, na escola e na sociedade (LISTON e ZEICHNER, 

1991); o modelo emancipatório ou transgressivo, o qual concebe a educação 

como expressão de um ativismo político e imagina a sala de aula como um 

local de possibilidade, permitindo ao professor construir modos coletivos 

para ir além dos limites, para transgredir (HOOKS, 1994); e o modelo 

ecológico crítico, no qual a pesquisa-ação é concebida como um meio pra 

desnudar, interromper e interpretar desigualdades dentro da sociedade e, 

principalmente, para facilitar o processo de transformação social (CARSON 

e SUMATRA, 1997). (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 28). 

  

Entender os modelos de formação existentes nos auxilia na compreensão dos 

fenômenos que envolvem a formação de professores. Contudo, muitos docentes do curso de 

licenciatura desconhecem tais modelos, então apenas reformulam e reproduzem o modelo que 

vivenciaram enquanto alunos.  

Essa realidade se intensifica quando consideramos os docentes da área específica da 

matemática, os quais geralmente são bacharéis em matemática, curso que não contempla a 

formação pedagógica, uma vez que seu objetivo maior é formar pesquisadores na área 

específica, e na pós-graduação não tiveram tanto contato com as questões pedagógicas. Sendo 

assim, ao assumirem uma vaga nos cursos de licenciatura, é de se esperar que reproduzam os 

métodos técnicos pelos quais foram ensinados, favorecendo a perpetuação dos modelos 

técnicos de formação docente. 
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 Lutar pela quebra dos modelos da racionalidade técnica significa caminhar em direção 

não apenas de uma educação de melhor qualidade, mas consiste primordialmente em 

caminhar rumo ao desenvolvimento coletivo de uma sociedade mais justa e democrática. 

Nessa luta está a Pedagogia Crítica que, sobretudo, contrapõe-se a didática tradicional, 

pois a mesma gerencia a escola como uma agência reprodutora das “relações capitalistas de 

produção e ideologias legitimadoras dominantes dos grupos governantes” (GIROUX, 1997, 

p.26), prioriza o domínio de técnicas pedagógicas e instrumentais, e em alguns casos restritos, 

apresenta uma pequena chance de mobilidade individual para os membros dos grupos 

oprimidos, onde os professores são tidos como reféns de um aparelho dominante. 

Em contrapartida, a pedagogia crítica (GIROUX, 1997), apresenta a escola como 

sendo um local público democrático e os professores como intelectuais transformadores, 

promotores da democracia e autorizados a criar possibilidades, na busca por uma educação 

humanística, onde o conhecimento escolar sirva, entre outras finalidades, para embasar 

racionalmente de maneira que os agentes sociais possam posiciona-se criticamente frente aos 

acontecimentos da sociedade que integram. 

Nesse sentido, a cultura dominante, que é a cultura do opressor, da autoridade, das 

relações onde há um sujeito que manda e outro que obedece, é reproduzida abertamente nas 

escolas, mediante a classificação através das provas e exames, assim como, nas relações de 

poder estabelecidas pelos professores. 

Dessa maneira, uma reflexão a ser feita a respeito da formação inicial do professor de 

matemática, como aponta Ponte (2002), consiste em decidir se queremos formar professores 

para integrar o sistema educacional existente, ou professores que possam contribuir 

ativamente para a mudança desse sistema.  

Nos fóruns, debates, congressos, simpósios e eventos destinados a discutir educação é 

comum o desenrolar de debates apoiando a mudança do sistema educacional existente, 

entretanto, parece que esses discursos pouco influenciam na mudança da prática de muitos 

professores formadores, os quais parecem não preparar o aluno para contribuir ativamente 

para a mudança do sistema de ensino, limitam-se a apresentar um vislumbre da realidade 

escolar informando os possíveis desafios que os futuros professores terão de enfrentar. 

Reconhecemos que a efetivação das mudanças necessárias para o avanço da formação 

inicial de professores, não se resume a mudanças de postura do formador, existem outras 

variáveis a serem consideradas. A responsabilidade de mudança do curso de formação inicial 

de professores de matemática não pode de forma alguma ser colocada sobre os ombros desse 
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profissional, contudo o foco desse trabalho é a figura do formador, por isso, ao decorrer do 

trabalho estaremos enfatizando algumas responsabilidades desse profissional. 

 Caso não haja unicidade no tipo de formação oferecido pelos docentes de um mesmo 

curso de licenciatura em matemática, Ponte (2002, p.3) sugere que: 

 

Se a formação não preparar o jovem professor para se inserir nas escolas que 

existem, com os seus alunos e as suas culturas profissionais, corre o sério 

risco de formar inadaptados, professores que, ao assumirem funções, se 

sentem completamente deslocados e inaptos para desempenhar o seu papel. 

Muitos deles podem mesmo abandonar o ensino. Se a formação não prepara 

os novos docentes para a mudança educativa e social, assume-se como mais 

uma força conservadora e, no fundo, complacente com os problemas 

existentes. 

 

Vários problemas da educação básica se originam nessa formação inconsistente, que 

causa insegurança dificultando a adequação do profissional no meio de trabalho resultando 

em uma „pseudoprática‟ de mudança, mas que de fato apenas sustenta o modelo existente. 

Na busca por mudanças, uma possibilidade é formar o professor numa perspectiva 

crítica, visando um maior desenvolvimento social, pois o modelo tradicional segundo Giroux 

(1997, p. 45) trata o conhecimento: 

 

Basicamente como um domínio dos fatos objetivos. Isto é, o conhecimento 

parece ser objetivo no sentido de ser externo ao indivíduo e de ser imposto 

ao mesmo. Como algo externo, o conhecimento é divorciado do significado 

humano e da troca inter-subjetiva. Ele não é mais visto como algo a ser 

questionado, analisado e negociado. Em vez disso, ele se torna algo a ser 

administrado e dominado. Nesse caso, o conhecimento é separado do 

processo de geração de conhecimento.  

 

Ou seja, o aluno aprende o conteúdo, sendo capaz de obter aprovação em provas e 

exames, por exemplo, mas não se apropria do conhecimento de forma que esse seja capaz de 

embasar uma argumentação crítica dos acontecimentos sociais. O conhecimento é externo, 

aplicado apenas na resolução de testes, mas não há uma humanização do conhecimento no 

sentido de que ele não ajuda o sujeito a ter uma compreensão racional, embasada em fatos 

teóricos e empíricos da sociedade. Enquanto o professor gradativamente deixa de refletir no 

objetivo social do ensino do conteúdo e passa a preocupar-se apenas na melhor forma de 

ensinar. Esses fatores contribuem para a formação de pessoas que se agregarão às massas de 

manobras, atrasando o desenvolvimento igualitário da sociedade. 



26 
 

A exemplo disso destacamos o uso das tecnologias em sala de aula, que, pode ser 

motivado unicamente pelo fato de haver uma pressão para que as escolas façam esse uso, por 

razões da presença da tecnologia na sociedade, ou mesmo, por serem facilitadores de 

aprendizagem, mas não há uma discussão do significado para a sociedade do uso de tais 

ferramentas e quando há, ocorre de maneira superficial. 

Ponte (2000, p. 75) afirma que: 

 

As TIC poderão ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, recorrendo a 

técnicas sofisticadas de simulação e de modelação cognitiva baseadas na 

inteligência artificial. No entanto, não me parece que será desse modo que 

elas vão marcar de forma mais forte as instituições educativas, mas sim pelas 

possibilidades acrescidas que trazem de criação de espaços de interacção e 

comunicação, pelas possibilidades alternativas que fornecem de expressão 

criativa. 

 

Além disso, é importante que o uso das tecnologias não se restrinja à construção de 

conhecimento matemático, mas adentre no campo da formação crítica. O acesso à informação 

revolucionou o nosso século, os veículos de comunicação e a internet fornecem uma gama em 

informações sobre todos os assuntos imagináveis em tempo real, imputando um novo desafio 

ao professor, o qual consiste em levar o aluno a gerenciar essas informações. 

Ponderar informações e usar os conceitos matemáticos construídos com o auxílio das 

tecnologias ou com auxílio de qualquer outro recurso, usando-os para interpretar o mundo em 

que vivemos é de suma importância para que tenhamos cidadãos críticos e ativos, porém essa 

mediação de informações e conceitos para construção de um conhecimento crítico-social 

demanda empenho e esforço do professor, sobretudo, o professor formador que é responsável 

por construir as bases da formação do professor de matemática, formação essa que não se 

completa ao fim da licenciatura, mas é fundamental para orientar o percurso posterior. 

É comum que o professor na tentativa de modernizar sua prática passe a fazer tudo o 

que antes fazia na lousa ou no papel, passe a fazer usando as ferramentas tecnológicas, mas 

sem mudança na abordagem do conteúdo. As atividades continuam sendo de cópia e 

repetição, longas listas de passos a serem seguidos em determinado software educacional e 

que pouco contribuem para construção do conhecimento, geralmente servem apenas para 

reforçar, ou revisar o que foi apresentado anteriormente. 

Para Ponte (2000, p.72): 

 

Trata-se, contudo, de uma perspectiva de utilização do computador muito 

limitada do ponto de vista dos objectivos educacionais e muito discutível do 
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ponto de vista dos processos de aprendizagem. Na verdade, em termos de 

objectivos, considera-se hoje fundamental a construção de conhecimentos, 

competências, atitudes e valores que vão muito para além daquilo que se 

pode aprender por simples memorização e prática repetitiva. 

 

Portanto, é importante elucidar que os alunos sejam levados a utilizarem os recursos 

oferecidos pelas tecnologias para construção do conhecimento matemático. Contudo, também 

se faz necessário que além de utilizar as ferramentas tecnológicas para a construção de 

conhecimento, elas sejam utilizadas na perspectiva da educação crítica, isso se configura 

como desafios para a prática dos professores formadores de nossa geração. 

Analisando alguns trabalhos a respeito de tecnologias e o professor formador 

publicados nos últimos anos (apresentaremos esses trabalhos com mais detalhes, na última 

seção desse capítulo), percebemos que no roteiro das atividades desenvolvidas para o 

levantamento de dados não houve espaço para a discussão na perspectiva de uma educação 

crítica a partir da tecnologia ou mesmo do conceito matemático desenvolvido, todas 

limitaram-se a apresentar algum tipo de recurso tecnológico apenas como ferramenta para 

melhorar o ensino-aprendizagem, assim como os limites e possibilidades do uso da 

tecnologias. 

Por exemplo, em sua pesquisa Ferreira da Silva (2011), apresenta vários depoimentos 

de professores e alunos justificando a importância do uso das Tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) em sala de aula, nos quais foram recorrentes discursos onde os alunos 

argumentam que as TIC “tornam a aula mais interessante”, “diversificam as aplicações 

matemáticas”, “melhoram o nível de abstração dos alunos”.  

As TIC são ferramentas que podem contribuir diretamente para a melhoria do ensino 

aprendizagem de nossos alunos, porém, as modernas exigências sociais não nos permitem 

reduzir seu uso, ao mero manipular de softwares para aquisição de conceitos e procedimentos 

matemáticos. O domínio dos recursos tecnológicos é imprescindível na atual sociedade da 

informação e comunicação. Todos os segmentos de nossa sociedade estão se modernizando 

exigindo que o cidadão domine tais recursos. 

Dessa maneira, o professor formador dos cursos de licenciatura em matemática precisa 

utilizar as tecnologias, não apenas, para a construção de conhecimentos matemáticos, mas, 

também, mediar para que esses conhecimentos sirvam de ferramenta para que o aluno 

interprete o mundo em que vive, posicionar-se criticamente e ativamente na construção de 

uma sociedade realmente democrática e justa. 
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Podemos exemplificar a construção de conhecimento matemático via uso de situações 

problemas, cuja exploração possa ser feita mediante o uso de softwares ou pesquisa na 

internet, abrindo espaço para uma discussão a respeito de conceitos matemáticos e temas 

sociais, tais como: índices de alfabetização e a implicação disso para sociedade, alta na 

quantidade de idosos aposentados e a relação com o número de pessoas profissionalmente 

ativas com empregos regularizados e as implicações disso para economia do país, aumento de 

lucros no setor da construção civil, entre outros.  

Como afirma o professor entrevistado 3 (sujeito de nossa pesquisa): “a tecnologia ela é 

ampla, você hoje tem recursos para passar por vários campos da matemática, quer seja em 

números e operações, quer seja a parte de geometria, seja a parte do tratamento de 

informação” (Anexo – 4, questão 6). Nesse ínterim é possível trabalhar conceitos matemáticos 

como: Funções, gráficos, noções de estatística, geometria plana e espacial, assim como, pode-

se discutir assuntos sociais, que instigam o espírito crítico dos futuros professores e aguçam a 

imaginação dos mesmos para o planejamento de aulas semelhantes, em sua futura prática 

profissional.  

Outro aspecto importante a ser considerado pelo professor formador tem a ver com a 

crescente popularização de aparelhos, softwares, acesso a rede mundial de computadores e as 

redes sociais. Isso cria espaço para o desenvolvimento de novos perigos, que compreendem 

desde o acesso a sites de origem criminosa que podem causar a infecção da máquina por 

vírus, como os crescentes casos de pedofilia, crimes virtuais de roubo de dados pessoais, 

falsidade ideológica entre outros. Ou seja, é um novo problema social oriundo do uso das 

novas tecnologias e que precisa ser discutido em sala de aula. 

Dar espaço para que os futuros professores gerem significados a respeito de tais temas, 

não apenas do ponto de vista social do uso de tecnologias, mas também da análise das 

mesmas como ferramentas de aprendizagem. Ainda é recorrente que o uso de tecnologias seja 

abordado mediante a leitura de textos e debates, porém, geralmente esses debates limitam-se a 

repetição das ideias do autor, não há um estímulo para que os participantes desenvolvam e 

apresentem uma opinião crítica, provida de significados próprios oriundos da autoreflexão. 

Nesse sentido Giroux (1997, p.101) argumenta o seguinte: “Para que o conhecimento 

seja usado pelos estudantes a fim de dar significado a suas existências, os educadores terão 

que usar os valores, crenças e conhecimentos dos estudantes como parte integrante do 

processo de aprendizagem”.  

Esses elementos apontados pelo autor podem ser considerados conhecimentos prévios 

para a constituição de um pensamento crítico social. A reflexão e análise crítica devem partir 
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dos conhecimentos prévios dos alunos seguindo-se da socialização, não apenas com o intuito 

de criar oportunidade onde o aluno se exponha a fim de que gradativamente a famosa timidez 

se desvaneça, mas também com objetivo de que os mesmos solidifiquem o conhecimento 

mediante argumentação, quer seja na forma escrita ou verbal. 

Para que os alunos desenvolvam sua criatividade, imaginação, sentindo-se livres para 

expor suas ideias, o ambiente precisa ser favorável. Giroux (1997, p.101) indica que: 

Se os estudantes forem submetidos a uma linguagem, bem como a um 

ambiente de crenças e valores cuja mensagem implícita sugere que eles são 

culturalmente analfabetos, eles aprenderão pouco sobre o pensamento crítico 

e muito sobre o que Paulo Freire chamou de “cultura do Silencio”.  

 

Dessa maneira é importante que o professor instigue um ambiente onde predomine 

uma linguagem culta, porém acessível. Ambiente esse, em que os alunos enxerguem o 

professor como incentivador da aprendizagem e não como o detentor do conhecimento que 

está à procura de um erro para retaliá-lo, onde não haja espaço para zombaria ou escárnio, 

diante do erro de alguém, ou seja, um ambiente democrático de construção de conhecimento. 

Muitos responsabilizam apenas o currículo pela baixa formação crítica dos alunos. 

Contudo, segundo Giroux (1997, p. 166) a mudança dos conteúdos e metodologias do 

currículo oficial, por si só, não bastam para proporcionar o desenvolvimento do pensamento 

crítico, de maneira que o aluno seja ativo no processo educacional e democrático. Para que 

haja uma melhor formação crítica é imprescindível, tanto a mudança de currículo, quanto que 

o professor adote uma postura diferente da proposta pelo ensino tradicional de memorização e 

repetição, passando a equacionar suas concepções básicas a respeito do currículo, didática, 

métodos e avaliação para que não esteja simplesmente reproduzindo práticas que fortaleçam a 

cultura dominante e o ensino tecnicista. 

Nesse sentido, ainda existe a necessidade de adequação entre discurso e prática de 

muitos formadores de professores, pois existem aqueles que criticam ferrenhamente o método 

tecnicista, entretanto, sua prática pouco se distancia desses métodos. Afirmamos isso, pois em 

nossa vivência de graduação e pós-graduação tivemos o desprazer de cursar disciplinas onde a 

efetividade do discurso do professor era totalmente anulada pela sua prática repleta de aulas 

metódicas, enfadonhas, onde percebíamos nitidamente o não planejamento por parte do 

docente.  

Presenciamos também a imposição de ideias, o debate de textos com argumentações e 

comentários totalmente desprovidos de reflexão pessoal e significado próprio, por parte dos 

alunos, e a não instigação por parte do professor formador para que os alunos reflitam sobre o 
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texto e ressignifiquem a ideia do autor mediante reflexão e apresentem seus próprios 

argumentos contrários ou favoráveis. 

Assim como a linguagem verbal tem o seu papel de destaque na formação do 

pensamento crítico como também da aprendizagem, a escrita constitui-se como uma 

importante ferramenta para esse processo. A linguagem escrita não dispõe de gesticulação, 

diferenciação de tonalidade ou mesmo expressão facial, recursos presentes na oralidade e que 

permitem uma melhor compreensão da explanação feita. Exige então, que o escritor organize 

claramente sua exposição de ideias e argumentos, para transmitir exatamente aquilo que 

deseja. 

Essa mobilização intelectual para elaboração e exposição de argumentos contribui 

diretamente para o desenvolvimento do pensamento crítico. Leva o aluno a problematizar o 

conhecimento, refletir e investigar, exigindo um pensamento reflexivo mais profundo e 

esclarecedor e a clara compreensão da interação entre teorias e fatos, como também, entre 

fatos e valores, no intuito de validar a hipótese. 

Expomos então a importância de o professor formador incentivar, tanto o debate, 

quanto a produção textual crítica em suas aulas. Mediante questionamentos, induzir os alunos 

a sair de sua zona de conforto e levá-los a questionar suas próprias referências legitimando 

seus conceitos e valores mediante argumentação, assim, estarão fortalecendo suas bases para 

confrontar a legitimidade de fatos, conceitos e valores impostos pela sociedade. 

É importante ressaltar que os modelos de formação que contrapõem-se ao modelo 

tecnicista, ou mesmo à pedagogia crítica, não propõem que o conteúdo específico seja posto 

em segundo plano, ao contrário, o ponto chave dessas discussões está diretamente relacionado 

ao como construir conhecimentos específicos da matemática de forma que esses 

conhecimentos sirvam para a constituição de um cidadão crítico e ativo na sociedade. 

Entre os desafios do professor formador, está ministrar disciplinas para alunos que 

adentram a formação inicial de professores de matemática com graves deficiências nos 

conhecimentos de matemática básica, ou seja, os assuntos vistos no período da educação 

básica. Como comenta o entrevistado 1 (sujeito de nossa pesquisa):  

Sinto essas dificuldades nos alunos, dependendo do assunto que você esteja 

tratando, do assunto da matemática, os alunos as vezes nem tem 

conhecimento daquele assunto. Então, um exemplo, teorema de Pitágoras, 

vou trabalhar no software, geometria dinâmica, e eu vou trabalhar com a 

representação geométrica e os alunos nunca viram aquela representação 

geométrica, então ás vezes acontece do aluno não ter o conhecimento 

matemático que a gente gostaria que ele tivesse, e isso seria o início. 

(ANEXO – 2, questão 4) 
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Tais dificuldades em sua maioria são resultado de uma educação básica deficiente, 

focada nos procedimentos desconexos dos significados. Portanto, é justo que as propostas se 

modernizem na busca por uma melhor formação do professor, a fim de contribuir com o 

avanço na qualidade da educação. 

Giroux (1997, p. 28) defende que “a escola é o lugar público onde os alunos aprendem 

o conhecimento e as habilidades necessárias para viver em uma democracia autêntica, são 

alfabetizados criticamente e desenvolve-se uma coragem cívica”. Para tanto, os alunos 

oriundos dos cursos de formação inicial precisam estar aptos a desenvolver maneiras de 

ensinar os conteúdos específicos, contemplando a contextualização, investigação crítica da 

atividade humana de forma a enobrecer o diálogo significativo. 

Portanto, estimular o pensamento crítico do futuro professor durante a formação 

inicial, mediante discussões, mesas redondas e debates acerca dos mais variados temas 

educacionais, políticos e econômicos torna-se primordial para que o mesmo aguce o 

julgamento lógico, consiga expor suas ideias e argumentar em sua defesa, assim como, possa 

compreender os interesses embutidos nas propostas educacionais e em sua prática minimizar 

os efeitos negativos das mesmas. 

Devemos usar a matemática como ponto chave para compreensão de eventos 

cotidianos e fazer uma discussão crítica a respeito do mesmo, como é proposto no problema a 

seguir: 

Paulo, gerente da loja “Tecmais”, fez uma liquidação com os produtos de sua loja de 

aparelhos eletrônicos, no dia das mães. A liquidação anunciada era de 50%. Renata, uma 

funcionária dessa loja, disse que na verdade não houve liquidação, pois antes de anunciá-la 

ele aumentou o preço de todos os produtos da loja, de modo que se você calcular o desconto 

de 50%, a mercadoria passa a custar o mesmo valor que era antes da liquidação. Qual o 

percentual aumentado por Paulo sobre cada produto da loja? Qual sua opinião sobre a 

atitude de Paulo? Ele é uma pessoa honesta?4 

Esse é um exemplo de atividade desenvolvida na formação inicial, o qual possibilita a 

exploração mediante uma tecnologia acessível como a calculadora. A partir de um problema 

como o aqui apresentado, podemos abordar os conteúdos matemáticos, fazer uma discussão 

de valores sociais, como também usar como ponto de partida para discussão a respeito do 

papel da escola e a importância do desenvolvimento de ações para atingir os objetivos da 

mesma. 

                                                           
4
Questão adaptada de: (ANDRADE, S. de. 1997).  
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No âmago dos cursos de formação inicial é importante que estejam presentes 

atividades que examinem os contextos práticos da educação básica, a fim de produzir-se um 

discurso teórico sobre esses contextos, viabilizando ações com a finalidade de interferir no 

contexto inicial e alavancar melhoras. 

A discussão da teoria distanciada da prática pode causar, por exemplo, desinteresse e 

receio com relação ao uso de softwares educacionais. Como ocorreu conosco durante a 

formação inicial. Passamos por uma intensa teorização referente ao uso de tecnologias como 

ferramenta para o ensino-aprendizagem em sala de aula, porém, faltou estabelecer uma 

melhor relação entre teoria e prática. Como resultado, entendemos que o uso de tais 

ferramentas em sala de aula pode trazer um impacto positivo para o ensino aprendizagem, 

entretanto, a falta de experiências práticas causou um receio do seu uso em nossa atuação 

docente. 

Uma maneira de constituir na formação inicial uma prática mais condizente com a 

realidade escolar é estreitando os laços entre universidade e escola básica, porém, antes disso 

é preciso superar vários desafios. 

Entre eles o estigma social que supervaloriza as instituições públicas de ensino 

superior, por serem classificadas como instituições que em sua maioria oferecem formação de 

qualidade, enquanto a escola pública de educação básica em sua grande maioria é classificada 

como uma instituição que não oferece formação de qualidade, ou mesmo pelo fato que 

ordinalmente o ensino superior está acima da educação básica.  

Devido a isso, muitos gestores e professores não se sentem confortáveis com a 

presença de agentes oriundos do ensino superior, quer sejam professores formadores, ou 

mesmo alunos de licenciatura, ou seja, há um sentimento de avaliação e invasão. 

Esse estigma social geralmente cria um sério desconforto, pois atribui aos professores, 

pesquisadores e alunos do ensino superior um status de superioridade em relação aos 

profissionais da educação básica e sua presença na escola muitas vezes é algo incômodo, pois 

supostamente ele está na escola a fim de avaliar e criticar. Sendo este um dos fatores que 

corrobora para o distanciamento entre as instituições de ensino superior e as de ensino básico. 

É evidente que esse não é o único fator que dificulta uma maior proximidade entre 

educação básica e superior, mas é um tipo de opressão social que também contribui para o 

pensamento de que o professor da educação básica é menos capaz que os docentes do ensino 

superior para estarem no âmbito das reformas educacionais. Porém, as experiências de ambos 

os grupos são fundamentais no desenvolvimento de reformas e práticas educacionais. 
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Kincheloe (1997, p. 208) ressalta a importância das interações para construção do 

conhecimento quando afirma que: 

 

O conhecimento não é simplesmente criado no gabinete do pesquisador ou 

no escritório do professor, mas na consciência produzida no pensamento, 

discussão, escrita, argumento ou conversação. Ele é criado quando 

professores e alunos enfrentam uma contradição, quando os alunos 

encontram uma memória perigosa, quando a informação apresentada pelo 

professor colide com a experiência do aluno, ou quando a informação 

apresentada pelo aluno colide com a informação apresentada pelo professor. 
 

Podemos ampliar a ideia do autor e dizer que existe uma geração rica e concisa de 

conhecimentos práticos e mesmo teóricos provenientes da interação entre universidade e 

escola. Dessa maneira configuramos a importância de estender as comuns relações existentes 

na formação inicial que são: aluno-aluno, aluno-professor, ampliando esse rol com a inclusão 

da relação professor-professor e universidade-escola. 

Dessa maneira, não basta que o professor formador conheça teoricamente o contexto 

escolar. É fundamental vivenciar esse contexto, interagir não apenas com os alunos, mas 

também com os profissionais desse nível, buscando colaborar para a superação do estigma 

supracitado, no intuito de entender melhor o contexto da educação básica e providenciar 

maneiras de proporcionar esse mesmo contato para seus alunos, e formar um profissional 

capaz de exercer liderança intelectual e moral. 

Para levar o futuro professor a constitui-se ou descobrir-se como um intelectual 

transformador, ou seja, um agente capaz de interpretar, dar significado e interferir no mundo, 

é importante que os mesmos se associem, lutem contra o que Giroux (1997, p.158) define 

como:  

Proletarização do trabalho docente, isto é, a tendência de reduzir os 

professores ao status de técnicos especializados dentro da burocracia escolar, 

cuja função, então, torna-se administrar e implementar programas 

curriculares, mais do que desenvolver ou apropriar-se criticamente de 

currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos específicos. 

 

Fomentar a importância de o professor ser um intelectual transformador para que o 

mesmo não permita reduzir-se a técnico especializado é um dos desafios do professor 

formador. Para tanto, se faz necessário que o formador, além da construção de conhecimentos 

específicos, também estimule a reflexão crítica social de seus alunos, levando-os a refletir 

sobre princípios, valores e estigmas que permeiam a vivência escolar e a regem, ao invés de 
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apenas apresentar regras e passos de metodologias, a fim de serem reproduzidas 

posteriormente. 

É comum o pensamento de que domínio de aspectos técnicos da docência, assim como 

a experiência de sala de aula adquirida durante a formação inicial, é suficiente para que o 

professor exerça a docência de maneira satisfatória, talvez com menos propriedade que um 

professor experiente, mas o suficiente para iniciar a carreira, entretanto Zeichner (2011, p.63) 

aponta que “todos os assuntos relativos à docência têm tanto dimensões técnicas quanto 

morais, as quais devem ser consideradas simultaneamente”. Dessa forma, cabe a instituição, 

juntamente com o professor formador, adotar um modelo de formação que contemple as 

dimensões técnicas, éticas estéticas e políticas, como também aponta Rios (2010). 

Nesse sentido Zeichner (2011, p. 63) defende que: 

 

Precisamos ensinar aos futuros professores habilidades de ensino e ajudá-los 

a alcançarem propósitos que são justificáveis em termos educacionais e 

morais em uma sociedade que se propõe democrática. Os professores em 

formação precisam examinar os propósitos e as conseqüências de sua prática 

de ensino desde o inicio de seus cursos de preparação. A menos que tantos 

os aspectos técnicos quantos os morais da docência sejam parte da formação 

do professor desde o início, é provável que os aspectos morais, éticos e 

políticos de seus trabalhos continuem a ser marginalizados. 

 

Além de apresentar os diferentes correntes didáticas, técnicas e ferramentas; é 

necessário questionar acerca das diferenças entre eles. Quais momentos e realidades não 

seriam propícios para aplicar cada um deles bem como instruir o professor para que seja um 

pesquisador de sua prática e seja um agente autoreflexivo, considerando os aspectos técnicos 

e morais da educação levando o futuro professor a ultrapassar a instrumentalização 

tecnocrática, em busca de uma maior autonomia. 

“Os intelectuais transformadores podem fornecer a liderança moral, política e 

pedagógica para aqueles grupos que tomam por base a análise crítica das condições de 

opressão” (GIROUX, 1997, p. 187). Para o autor, “os intelectuais devem fornecer aos 

estudantes os instrumentos críticos que precisarão para compreender e interferir na 

racionalização crônica de práticas sociais prejudiciais” (GIROUX, 1997, p. 188). 

O professor intelectual não permite reduzir-se a um técnico especializado, fadado a 

reproduzir exatamente aquilo que é imposto pelo sistema. Ao inverso disso, irá refletir, 

analisar e inferir a respeito de tais imposições. Entretanto, não basta identificar as 

incoerências do sistema opressor, faz-se necessário um intelectual transformador, que refute 

tais incoerências desenvolvendo práticas que julgue mais adequadas às condições sociais, 
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políticas, econômicas e pedagógicas, visando educar os alunos para serem cidadãos críticos e 

ativos. 

Partindo desse ponto de vista os cursos de formação inicial para professores de 

matemática são impelidos a oferecer uma sólida base de conhecimentos específicos e 

pedagógicos aliados aos aspectos da educação crítica e reflexiva caminhando para o não 

reducionismo da educação ao simples treinamento de habilidades práticas, rumo à educação 

de uma classe de intelectuais. 

Nesse âmbito a formação tecnológica do professor de matemática também deve 

contribuir para a educação de intelectuais transformadores, contribuindo para aquisição de 

conhecimentos específicos, instigando o senso crítico do futuro professor para ser ativo na 

conceitualização, planejamento e organização curricular dos processos escolares incluindo o 

uso de tecnologias e utilizando as mesmas para tratar das relações de poder, como opressão de 

grupos minoritários, ética e valores sociais instigando o aluno à necessidade da participação 

na luta para superar as injustiças econômicas, políticas e sociais. 

A consolidação de tal contribuição da disciplina de educação matemática aplicada à 

tecnologia, assim como de outras disciplinas para a formação de um intelectual 

transformador, não se dá facilmente, devido às diferentes visões de mundo, a um sistema que 

geralmente é baseado em ideologias tecnocráticas e instrumentais, resistência a mudança, 

entre outros fatores os quais não podem ser fatores paralisantes da luta por uma educação 

crítica, democrática e emancipadora. 

Há uma crítica aos educadores de esquerda que se prendem a linguagem da 

dominação. Esses mesmos educadores, com algumas exceções, detêm-se ao campo da crítica 

a pedagogia tradicional esquivando-se de desbravar o campo das possibilidades, ou seja, 

apontam as falhas, mas não desenvolveram propostas sólidas de mudança. Com isso a 

pedagogia tradicional continua se desenvolvendo de maneira que os esforços dos educadores 

de esquerda são sufocados. 

Autores como Diniz-Pereira (2011), Zeichner (2011) e Kincheloe (1997) defendem 

que para a formação de um professor intelectual e transformador faz-se necessário um ensino 

reflexivo, dando um destaque ao uso da pesquisa-ação nas práticas da formação inicial. Para 

Kemmis e Wilkinson (2011), esse tipo de prática opõe-se a uma sequência mecânica de 

passos, levando o futuro professor a envolve-se em um ciclo autoreflexivo de planejar, 

refletir, agir, observar e rever o planejamento de maneira cíclica. 
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Essa formação reflexiva pautada nos aspectos técnicos, éticos, políticos e sociais 

baseada em fundamentos morais e uma crítica política converge para que os intelectuais 

transformadores atuem segundo aponta Giroux (1997, p. 163): 

 

Desta maneira, eles devem se manifestar contra as injustiças econômicas, 

políticas e sociais dentro e fora das escolas. Ao mesmo tempo, eles devem 

trabalhar para criar as condições que dêem os estudantes a oportunidade de 

tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e a coragem para mudar a 

fim de que o desespero não seja convincente e a esperança seja viável. 

 

Entretanto, Kincheloe (1997, p. 209) afirma que: 

 

Sem um sistema de sentido que ajude a priorizar e avaliar a qualidade da 

reflexão, a atividade pode tornar-se uma empresa vazia. Já escorregando no 

reino da superficialidade, as reformas reflexivas muitas vezes falham em 

estender-se além dos indivíduos isolados. Sem uma moral fundamentada e 

uma crítica política, a reflexão na prática aceita a injustiça da sociedade 

maior e as estruturas hierárquicas e alienantes das escolas contemporâneas. 

 

Ele ressalta esses aspectos para que a reflexão atinja seu objetivo de transformação 

social e não seja reduzida a uma pseudoprática reflexiva. 

Entendemos que a formação de um cidadão crítico não é apenas responsabilidade das 

disciplinas da área de humanas, o professor de matemática também deve estar engajado nessa 

mobilização. Para tanto, é fundamental que no processo de formação inicial o futuro professor 

seja impulsionado a isso.  

Contudo, a formação de um professor de matemática como um intelectual 

transformador esbarra primeiramente no fato de a licenciatura em matemática ser concebida 

como um curso na área das ciências exatas, área que valoriza demasiadamente os 

procedimentos técnicos e hipotéticos-dedutivos, necessários à construção de seus conceitos 

característicos. Portanto, para muitos uma formação reflexiva soa como um ataque as bases da 

matemática e muitos a interpretam como sendo uma maneira de os alunos aprenderem “menos 

matemática”. Reconhecemos que a integração entre os aspectos técnicos da matemática e os 

aspectos éticos, estéticos e políticos não se dá de maneira trivial. Entretanto, cabe à 

comunidade de educadores matemáticos refletirem sobre as possibilidades de integração 

principalmente no que diz respeito ao uso de tecnologias para o ensino aprendizagem, devido 

à configuração de nossa sociedade atual. 

Em meio à sociedade da informação e comunicação, diante das infinitas possibilidades 

criadas a partir do uso de ferramentas tecnológicas é injusto usá-las apenas para modernizar 
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os procedimentos mecânicos, fortalecendo a pedagogia tradicional baseada em métodos 

mecânicos. 

Nesse sentido, a disciplina de educação matemática aplicada ao uso de tecnologias, 

pode oferecer sua contribuição para formação de um professor intelectual transformador. 

Tendo como premissas: utilização das tecnologias para a construção de conhecimentos 

matemáticos; possibilidades pedagógicas que esse tipo de ferramenta oferece ao ensino-

aprendizagem; constituição de um espaço que instiguem à reflexão tanto sobre questões 

educacionais voltadas ao contexto escolar, quanto, questões sociais diversas. 

Para Giroux (1997, p. 199), “Muitos dos problemas associados com a preparação de 

professores de hoje em dia apontam para a falta de ênfase dos currículos na questão do poder 

e sua distribuição hierárquica e no estudo da teoria social crítica”. 

Zaichner (2011) aponta que há uma ideia de que a inclusão da dimensão moral nos 

cursos de preparação está além da capacidade da maioria dos professores em formação, diante 

disso muitos defendem um modelo de formação onde a dimensão técnica seja plenamente 

trabalhada para depois inserir a dimensão social e política. O autor é contrário a esse modelo e 

argumenta que: 

 

Se analisar as dimensões sociais e políticas de sua prática nos atuais 

programas de preparação profissional esta além da capacidade da maior 

parte dos professores em formação, então talvez precisemos alterar os 

critérios de seleção que são utilizados para admitir professores em 

programas de formação docente e alterar os programas e as instituições nas 

quais eles estão localizados para que tenhamos um sucesso maior na 

preparação de professores que tenham compromisso e sejam capazes de 

educar todos os alunos de modo que tenham padrões acadêmicos elevados. 

Qualquer coisa inferior a isso é moralmente inaceitável em uma sociedade 

que se propõe democrática. (ZEICHNER, 2011, p. 64) 

 

Talvez a realidade da educação brasileira não nos permita assumir postura tão radical, 

contudo, precisamos refletir nas possibilidades de caminhos a seguir rumo possível 

implantação desse modelo de ensino em nossas instituições. 

A universidade precisa ser uma esfera pública democrática, criando espaço para o 

debate de assuntos de interesse coletivo, geradora da consciência crítica sociopolítica e 

catalisadora da formação de pensadores. Especialmente as salas dos cursos de licenciatura, 

contrapondo o senso comum e envolvendo também os cursos de licenciatura na área de exatas 

nessa discussão mais abrangente de aspectos sociais, os quais geralmente são deixados a 

cargo dos cursos da área de humanas. O rol dos intelectuais transformadores não pode limitar-

se a profissionais oriundos dos cursos de humanidade, os profissionais da área de exatas com 



38 
 

sua precisão, argumentação concisa e raciocínio lógico aguçado têm muito a contribuir para a 

construção de uma escola como sendo um espaço democrático. 

1.2 O PROFESSOR FORMADOR E O CONHECIMENTO DIDÁTICO 

METODOLÓGICO 

De maneira geral a filosofia sempre nos é apresentada como a mãe da ciência, pois o 

ato de refletir e questionar diante das mais diversas situações nos leva a procurar respostas 

para os questionamentos elencados pela reflexão o que pode proporciona um avanço social. 

Questionar e refletir sobre as práticas de sala de aula é algo que deve ser recorrente ao 

professor de qualquer nível, para que o mesmo estruture de maneira coerente a metodologia e 

a didática de sua prática, através do questionamento e da reflexão. Nesse sentido podemos 

dizer que a filosofia está intimamente ligada à metodologia e à didática. 

Tanto a metodologia, como a didática, estudam os métodos de ensino. Mas, qual a 

diferença entre metodologia e didática? Entendemos que a metodologia está relacionada ao 

saber fazer, ou seja, o campo que estuda metodologia se debruça sobre a classificação e 

descrição dos métodos de ensino, sem atribuir a elas juízos de valor enquanto a didática 

analisa criticamente os métodos de ensino atribuindo a eles juízos de valor. 

Dessa maneira o estudo de ambas é imprescindível para o professor, pois, para eleger a 

melhor maneira de ensinar, é necessário conhecer as metodologias existentes antes de julgar 

como melhor, pior, ou realizar adaptações, modificações ou mesmo a elaboração de uma nova 

metodologia. 

Nesse caso, faz-se necessário o estudo das teorias pode ser o ponto de partida, 

norteador de nossas reflexões em busca de respostas para diversos questionamentos. Porém, 

não podemos nos ater ao campo das teorias e reflexões e esquecer a prática. Teoria e prática 

precisam caminhar juntas, complementando-se. 

A autora norte americana Hooks (2013) defende a necessidade de discutir teoria a 

partir da prática e a prática a partir da teoria, devido a influencia recíproca por elas exercidas, 

assim como a necessidade de que a teoria seja apresentada em moldes formais, porém, de 

maneira simplificada e de fácil compreensão. Ela ainda argumenta que: “nenhuma teoria que 

não possa ser comunicada numa conversa cotidiana, pode ser usada para educar o público” 

(HOOKS, 2013, p. 90). Aponta para a necessidade elaboração de teorias atrativas, de maneira 

que instigue o leitor a fazer uma reflexão crítica a respeito do assunto. 

Durante nosso percurso acadêmico nos deparamos com os mais diversos tipos de 

professores e gostávamos de observar a conduta e postura dos mesmos, dessa forma criamos 
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três categorias para enquadrá-los. São elas: Os teóricos, os práticos e os teórico-práticos. O 

primeiro tipo domina as teorias em nível de discurso, mas não conseguem colocá-la em 

prática, prendendo-se apenas ao discurso didático. Enquanto o segundo grupo, não domina a 

teoria da didática, mas, devido a sua experiência, desenvolve uma metodologia, porém, não a 

consegue descrever, ou mesmo, justificar sua eficácia a luz das teorias para que outros 

também possam utilizá-la, prendendo-se apenas a prática metodológica. Já o último tipo é 

compreendido por aqueles que dominam tanto a teoria quanto a prática. 

O campo da educação matemática nos oferece diversas metodologias que prometem 

melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem, como, por exemplo: Resolução de problemas, 

modelagem matemática, etnomatemática e vários recursos como: uso de tecnologias da 

informação e comunicação, uso de materiais didáticos manipuláveis e uso de jogos.  

Ao nosso ver, todas estão em um mesmo nível de qualidade, dessa maneira, a escolha 

da metodologia a ser usada em uma determinada aula, dependerá de fatores como: estrutura 

da escola, disponibilidade de recursos, interesse dos alunos pela metodologia ou recurso, 

natureza do conteúdo a ser trabalhado, dentre outras possibilidades. Nesse caso o professor 

deve assumir o papel de didático e julgar qual deve ser a metodologia ou recurso por ele 

utilizado, sempre lembrando que é necessário ter coragem de mudar. 

Para que saibamos julgar com qualidade, é importante que tenhamos, dentre outras 

coisas, consciência do papel da escola na sociedade e entender as nuances da sociedade atual, 

como: a falta de um porto seguro, individualismo, quebra de laços, falta de solidariedade, 

como sendo elementos que permeiam a sociedade contemporânea, assim como entender que a 

sociedade exige pessoas reativas com pensamento multifocal. Dessa maneira, conhecer tais 

aspectos pode contribuir para um julgamento didático mais coerente. 

É importante lembrar que a formação inicial tem um papel importante na constituição 

dos conhecimentos didáticos e metodológico, pois geralmente durante esse período nos são 

apresentadas as metodologias existentes. Sabemos que a formação não se dá de maneira 

linear, ela ocorre, segundo Larrosa (2006), como se durante nossa formação fossemos criando 

círculos centrados em pontos diferentes e com raios de diferentes medidas, mas todos 

confluem para um mesmo centro, com a união de todos esses círculos compondo a nossa base 

de conhecimentos. 

Essa ilustração nos ajuda a compreender a multifocalidade de nossa formação, uma 

vez que durante a formação desde a educação básica, e também da formação inicial, o 

currículo apresenta vários focos. No caso da licenciatura em matemática temos dois grandes 

eixos que são os conteúdos específicos e os conteúdos pedagógicos. Dessa forma, esses 
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saberes adquiridos ao longo da formação confluem para o ser professor e depois serão 

mobilizados, aprimorados e modificados diante da prática docente. Na construção de sua 

identidade profissional, o professor deve estabelecer metas, objetivos, correr riscos, para que 

consiga colher bons frutos mediante sua atuação. 

Também é importante que independente da metodologia que o professor esteja usando 

ele seja capaz de criar um ambiente agradável, descontraído, favorável ao ensino-

aprendizagem, sem se expor ao ridículo. Muitos não conseguem lidar com a possibilidade de 

perder a estabilidade da aula por isso não ousam sair da formalidade. 

Outro aspecto importante que deve ser observado é a dimensão ética da aula. Segundo 

Rios (2010, p.3) “a aula não se dá, aula se faz, professores e alunos”. Entendemos que a aula é 

uma construção encabeçada pelo professor, mas que depende fundamentalmente da 

participação dos alunos. A autora ainda defende que a ética na docência se articula entre a 

dimensão técnica (domínio dos conteúdos técnicos), a dimensão estética (a bela organização e 

gestão da aula), dimensão política (exercício dos direitos e deveres, instigar a construção de 

um pensamento crítico emancipador). Esses aspectos mostram que o professor tem autonomia 

para julgar qual a melhor maneira de construir a aula, mas nunca isso pode ser feito de 

maneira independente dos alunos. 

Dessa forma percebemos que educação é algo dinâmico e não estático, que precisa 

atender as exigências da sociedade a qual está inserida. Exigindo que o professor ultrapasse os 

limites da prática e domínio do conteúdo específico e desbrave o terreno da análise crítica, 

encaminhando seus alunos para desbravarem o mesmo terreno formando pessoas críticas e 

ativas na sociedade. Isso é desafio para os professores de todos os níveis de escolarização 

especialmente para o professor formador um dos maiores desafios é ser e formar intelectuais 

transformadores. 

1.3 O PROFESSOR FORMADOR E USO DE TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO 

INICIAL 

As transformações tecnológicas têm sido difundidas e inseridas em diversos setores da 

sociedade, corroborando para uma maior organização e eficiência dos serviços prestados. Essa 

incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação requer adaptações, 

mudança de hábitos, postura e adequação estrutural. Ações que demandam empenho e 

impõem dificuldades, e ainda exigem esforço de todos os profissionais envolvidos. 

Assim como os demais setores da sociedade, a educação não pode ficar alheia a 

incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação. Os primeiros passos rumo 
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à integração dessas tecnologias para o ensino-aprendizagem em todos os níveis de 

escolaridade estão sendo dados mediante investimentos estruturais, aquisição de maquinário, 

formação continuada de professores e implantação de disciplinas voltadas para o ensino-

aprendizagem via uso de tecnologias nos cursos de licenciatura. Porém, ainda resta uma longa 

jornada até a total adequação do uso das ferramentas tecnológicas. 

Construiremos a discussão dessa seção, a partir de um diálogo com pesquisas recentes 

oriundas de dois eixos temáticos: O primeiro com foco no professor formador e o segundo diz 

respeito à formação tecnológica do professor de matemática nos cursos de licenciatura. 

A escolha das dissertações ou teses deu-se mediante pesquisa no site da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações5, no qual usamos alguns textos chave para pesquisar 

na página (Professor Formador de matemática, Formação inicial em tecnologias matemática, 

professor formador formação inicial tecnologias matemática, saberes docentes do professor 

formador dos cursos de matemática, saberes docentes do professor formador). Fizemos a 

seleção dentre os inúmeros trabalhos localizados pela ferramenta de busca do site, mediante 

leitura do título, dos respectivos resumos e observação do ano de publicação, dessa forma, 

selecionamos dez trabalhos os quais julgamos que nos auxiliariam em nosso trajeto. 

Durante essa fase da pesquisa identificamos que a maioria das pesquisas disponíveis 

no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, as quais investigavam a 

formação inicial de professores de matemática, faziam essa investigação tomando como 

sujeitos os alunos da licenciatura, as pesquisas que envolvem o professor formador do curso 

de matemática ainda são relativamente pouco numerosas. 

Em seguida, passamos então a analisar cada pesquisa, buscando assimilar as 

discussões de cada eixo; observar a metodologia que cada pesquisador utilizou para 

levantamento de dados; verificar os sujeitos envolvidos, o foco e principais resultados de cada 

pesquisa. Porém, durante a análise percebemos que dois dos trabalhos selecionados não 

contribuiriam para nossa discussão, de maneira que nosso diálogo será pautado em oito 

pesquisas, as quais estão organizadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 1- Dissertações recolhidas da biblioteca nacional de teses e dissertações para análise 

de conteúdo 

Ano/ Autor Título Objeto de Pesquisa Participantes Grau 

2004/ Luiz 

Hiroaki 

Haruna 

Visões dos formadores da 

licenciatura em matemática 

na construção dos saberes 

Construção dos 

próprios saberes 

docentes Mediante 

Doze professores 

formadores do 

curso de 

Mestrado 

                                                           
5
Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em 11/02/2016 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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docentes exercício da prática 

docente 

matemática da 

UNITAU 

2009/ Alex 

Medeiros de 

Carvalho 

Significados do trabalho 

coletivo no processo de 

formação inicial de 

docentes em educação 

matemática digital 

Trabalho coletivo em 

espaço virtual de 

aprendizagem 

Alunos e um 

professor da 

formação inicial. 

Mestrado 

2009/ Cátia 

Alves 

Martins 

Formação do docente de 

Matemática imigrante 

digital para atuar com 

nativos digitais no Ensino 

Fundamental 

Apropriação do uso de 

tecnologias digitais, 

em ambientes digitais 

Professores dos 

anos finais do 

ensino 

fundamental 

Mestrado 

2010/ 

Josilene 

Silva da 

Costa 

A docência do Professor 

formador de professores 

Entender como 

professores formadores 

compreendem e 

descrevem sua atuação 

na formação inicial de 

professores. 

Três Professores 

formadores da 

UFSB 

Doutorado 

2011/ 

Leandro 

Ferreira da 

Silva 

As tecnologias da 

informação e comunicação 

na formação inicial de 

professores de matemática 

em recife e região 

metropolitana 

Formação do professor 

na licenciatura em 

matemática. 

Professores da 

Formação inicial 

e alunos do 7º e 

8º período de 

curso 

Mestrado 

2011 / 

Nahum 

Isaque dos 

Santos 

Cavalcanti 

Formação Inicial do 

Professor de Matemática: 

A (In)visibilidade dos 

Saberes Docentes 

Mobilização dos 

saberes docentes 

Dois professores 

formadores das 

disciplinas de 

prática 

Pedagógica 

Mestrado 

2012/ 

Edileusa do 

Socorro 

Valente Belo 

Professores Formadores de 

Professores de Matemática 

Como os professores 

formadores 

compreendem a 

formação dos futuros 

professores de 

matemática 

Onze professores 

formadores da 

licenciatura em 

matemática da 

UFPA 

Mestrado 

2014/ 

Douglas 

Carvalho de 

Menezes 

Desenvolvimento da 

cultura digital na formação 

inicial do professores de 

matemática 

Formação da cultura 

digital 

Alunos do curso 

de licenciatura 

em matemática da 

UFU 

Mestrado 

Fonte: Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações. Disponível em:<http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em 

11/02/2016 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Como podemos observar no Quadro, dos oito trabalhos relacionados, sete são 

trabalhos de mestrado e apenas um de doutorado, dentre os quais, metade está relacionada aos 

saberes e percepções do professor formador da licenciatura em matemática e o restante diz 

respeito à formação tecnológica do professor de matemática nos cursos de licenciatura. 

Mediante reflexão e análise dos referidos trabalhos, entendemos que durante a 

formação inicial do professor de matemática é comum que o professor formador acredite na 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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extrema eficácia de metodologias instrucionais que primem pela cópia e repetição, de maneira 

que se utilizam desses métodos para o ensino-aprendizagem. 

 Esse tipo de postura foi necessário para o desenvolvimento da educação e a existência 

da escola, em uma época que a sociedade exigia pessoas capazes de realizar atividades 

mecânicas, e seguir regras rígidas de maneira repetitiva. Hoje a sociedade exige pessoas 

criativas, capazes de fugir aos padrões e inovar. 

 Desse modo, fez-se necessário que o professor desenvolvesse métodos que 

preparassem os alunos para assumir esse tipo de papel na sociedade. Entretanto, as demandas 

sociais se modificaram de modo que as metodologias de ensino precisam adequar-se a tais 

mudanças. 

No âmbito da formação inicial, no que diz respeito ao professor formador, Cavalcanti 

(2011) aborda que existem muitas críticas à concepção de que para ensinar, basta saber bem o 

conteúdo, assim como o ensino desvinculado da realidade escolar e distante de suas reais 

demandas. O autor afirma que: 

 

A reprodução desse modelo de formação que perpassa por essas crenças e 

concepções acabam validando um ensino ―tradicional que limita a 

capacidade do futuro professor para lidar com a complexidade do seu campo 

de trabalho, por permanecer em um nível de discurso/fala/informação que 

não promove a produção e utilização de saberes para a docência, nem 

tampouco autonomia para lidar com os processos de mudança ocorridos nos 

contextos sócio-político-culturais cada vez mais presentes na escola e 

também esperados pela sociedade atual. (CAVALCANTI, 2011, p. 20) 

 

A perpetuação do uso de tais elementos na prática docente dos cursos de formação 

inicial pode trazer consequências nefastas para a prática do futuro professor da educação 

básica. 

Observamos que um dos fatores contribuintes para o não avanço na qualidade do 

exercício da docência do professor formador de grande parte dos cursos de licenciatura, como 

apontam Costa (2010) e Haruna (2004), se deve ao fato que há uma maior valorização das 

atividades de pesquisa em detrimento das atividades da docência. Geralmente, o docente do 

ensino superior se destaca no cenário acadêmico, devido as suas atividades de pesquisa. 

Esse cenário se agrava pelo fato de a formação do professor formador, ou seja, do 

docente atuante no ensino superior, ser atribuída aos cursos de pós – graduação, stricto sensu. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, art. 66: “A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 



44 
 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”.
6

 segundo Haruna (2004), as 

atividades desenvolvidas na pós-graduação, estão mais focados na teorização e formação de 

pesquisadores do que na formação de docentes para o ensino superior.  

Dessa forma, entendemos que as pesquisas apontam falhas na formação de tal 

profissional, que podem acarretar dificuldades no exercício da docência no ensino superior. 

quer seja pela dificuldade de desenvolver na prática métodos e metodologias que até então 

haviam sido apenas teorizadas, ou mesmo pela valorização exacerbada da pesquisa. A 

primeira pode apontar a necessidade de haver uma maior inserção de práticas em turmas de 

formação inicial e nos cursos de pós-graduação voltados para o ensino e o segundo pode 

apontar para a necessidade de políticas públicas que incentivem um maior equilíbrio entre 

docência e pesquisa no âmago da produção acadêmica. 

Tal visão pode derivar-se da grande cobrança exercida pelos programas de pós-

graduação, tanto a docentes quanto a discentes e egressos, para que os mesmos dediquem-se à 

produção e publicação de artigos, assim como à elaboração de projetos de integração social.  

Essa cobrança supracitada, não necessariamente é uma imposição do programa, mas 

do governo, que através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) avalia: Proposta de curso; Corpo docente; Corpo Discente e Trabalhos de 

conclusão; Produção Intelectual e Profissional destacada; Inserção Social dos programas, para 

classificá-lo com notas entre três e cinco. Para um curso de pós-graduação atingir a nota 

máxima entre os requisitos avaliados docentes, discentes e egressos devem obter uma 

excelente produção acadêmica. 

Esses fatos contribuem diretamente para o processo de valorização da pesquisa, em 

relação ao aperfeiçoamento da prática docente, influenciando muitos docentes à canalizem 

seu tempo e esforços para a pesquisa, deixando em segundo plano o planejamento das aulas, a 

modernização de sua metodologia, ou mesmo a atualização das referências usadas em suas 

disciplinas. 

É importante salientar que a formação do professor, independentemente do nível de 

atuação, é um processo que não se inicia durante a formação inicial, nem se completa durante 

a pós-graduação. Na verdade, segundo Costa (2010), o professor constitui-se profissional 

mediante sua trajetória de vida, para tanto, utiliza não apenas os saberes aprendidos na 

academia, mas, também, o conhecimento de mundo adquirido a partir da vivência e das 

                                                           
6
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso em 31/03/2016 
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diversas inter-relações humanas, os quais influenciarão no direcionamento de seu trabalho, 

assim como elegerão quais serão suas prioridades. 

Tanto Moreira (2010), quanto Haruna (2004) expõem a necessidade da criação de 

políticas públicas, que promovam o desenvolvimento e acompanhamento da prática dos 

professores formadores, assim como indicam a necessidade de discussão por parte das 

instituições de ensino superior a respeito da prática docente de seus professores, vislumbrando 

a criação de meios que incentivem o desenvolvimento da docência de professores formadores 

dos cursos de licenciatura. 

No que se refere à prática docente, Ferreira da Silva (2011) comenta a respeito da 

importância de os professores formadores incorporarem o uso de tecnologias em suas aulas, 

pois, vivemos em uma sociedade tecnológica que exige que seus agentes ativos dominem tais 

ferramentas e sejam capazes de refletir criticamente sobre seu uso. Dessa forma, os futuros 

professores necessitam de embasamento teórico-prático para que possam beneficiar-se desse 

recurso no exercício docente. 

Para Menezes (2014), a discussão de teorias tem a capacidade de ampliar o 

conhecimento e, em muitos casos, mudar concepções. Ressalta que é importante que os cursos 

de formação inicial proporcionem aos estudantes oportunidade de utilizar softwares, 

capacitando-os a operar os mesmos de maneira satisfatória, para que sejam capazes de refletir 

do ponto de vista pedagógico e elaborar sequências aplicáveis em sua prática docente e isso, 

em qualquer nível no qual forem atuar. Defende que o professor que ministra a disciplina de 

tecnologia aplicada à educação matemática esteja atualizado e saiba quais softwares estão em 

destaque, domine-o e apresente aos alunos, abrindo espaço para produção de saberes e 

reflexão crítica referentes a seu uso. 

O autor apresenta em sua pesquisa um recorte do estado da arte feita por Viol (2010, 

apud MENEZES, 2014), onde em uma das etapas ela mapeou as pesquisas que inter-

relacionam as TIC e a formação inicial do professor de matemática e as divide em três 

momentos. O primeiro, a presença das TIC no processo de formação de professores de 

matemática; O segundo investiga o modo de pensar dos professores que ensinam matemática 

sobre o uso das TIC no processo de ensino aprendizagem; O terceiro, os limites e 

possibilidades da presença das TIC na prática docente de professores de matemática. 

As pesquisas levantadas por Viol (2010, apud MENEZES, 2014) apontavam a 

necessidade da reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura para oferecer aos 

alunos uma formação tecnológica que envolvesse tanto o procedimental quanto o uso 

pedagógico das ferramentas de informação e comunicação e a adesão de ferramentas 
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tecnológicas tanto em disciplinas pedagógicas quanto em disciplinas específicas. Ressaltaram, 

ainda, a necessidade de logo no início do curso os professores terem acesso a uma abordagem 

que privilegie o uso das TIC no ensino e na aprendizagem de matemática. 

Muitas instituições aderiram às indicações das pesquisas e reformularam o currículo 

de seus cursos incluindo disciplinas especificas de informática na educação matemática. a 

partir disso surgiu uma nova categoria de trabalhos que tem por objetivo pesquisar as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em tais disciplinas. 

Carvalho (2009) defende que a defasagem na formação tecnológica dos professores de 

matemática dificulta a reformulação da educação e a implantação do uso das tecnologias nas 

aulas da educação básica, pois muitas escolas possuem espaço adequado para o laboratório de 

informática, contam com bons computadores e acesso à Internet, porém, os professores não 

usufruem desse espaço, muitas vezes por não saberem como o utilizar de maneira eficaz. 

É importante que o professor formador atente para que a discussão de teorias tem a 

capacidade de ampliar o conhecimento e em muitos casos mudar concepções, mas é de suma 

importância que proporcionem aos estudantes oportunidades práticas de utilização de 

softwares, instigando-os a refletir a respeito da teoria e da prática, de maneira que possam 

ensinar através das tecnologias, independentemente do nível de seu futuro nível de atuação.  

Entretanto, Ferreira da Silva (2011) comenta que as atividades desenvolvidas em 

algumas disciplinas pedagógicas que tratam do uso de tecnologia focam mais na discussão 

sobre a teoria que embasa o uso de tecnologias em sala de aula, que na utilização prática de 

tais recursos. 

Segundo Carvalho (2009): 

 

O ensino de matemática vem contribuir na atuação dos educandos, a partir 

da apropriação dos recursos tecnológicos, potencializando competências e 

habilidades, as quais possam fazer uso nas práticas sociais de fora que 

melhore sua linguagem expressiva e comunicativa. 

Tendo em vista essas mudanças, que vêm sendo discutidas há algum tempo, 

em âmbito internacional, em fazer uma educação preocupada com a as 

necessidades dos alunos, devemos repensar a interação das TIC no Ensino de 

Matemática como forma de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e 

inserção do presente jovem na sociedade tecnológica. (CARVALHO, 2009, 

P. 154) 

 

Devido às atuais demandas sociais faz-se necessário que os cursos de formação inicial 

de professores de matemática ofereçam uma boa formação tecnológica, para que seus 

egressos sejam capazes de utilizar as ferramentas tecnológicas em prol do ensino-

aprendizagem da matemática, ao passo que alimente o espírito crítico de seus alunos em 
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relação às imagens e informações acessadas e que os mesmos consigam analisá-las de 

maneira subjetiva, pois essa é uma tarefa fundamental para os educadores do século XXI. 

Os PCN (Brasil, 1997, p. 69) estabelecem que um dos objetivos da educação seja que 

os alunos desenvolvam a capacidade de “posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas”. Podemos considerar o uso de tecnologias como 

sendo uma situação social. Nesse sentido, faz-se necessário difundir a educação tecnológica 

em nossa sociedade, pois, nas últimas duas décadas, houve uma rápida tecnologização e 

informatização da sociedade.  

Educação tecnológica precisa ir além de ensinar os alunos a utilizarem as ferramentas 

tecnológicas, ou utilizá-las para como ferramenta para a aprendizagem, fixação ou avaliação 

de um conceito, envolve também o despertar para a importância do uso consciente das 

mesmas, a filtragem de informações, a mediação para que as informações se consolidem em 

conhecimento, bem como, incentivar o equilíbrio do tempo de estar conectado e estar 

desconectado. 

Miskulin (2003, p 220) destaca que: “pensar a presença da tecnologia na formação 

docente implica, além dos artefatos tecnológicos, refletir sobre a educação e os possíveis 

benefícios que essa tecnologia poderá trazer para o ser em formação e para sociedade.” As 

experiências com a tecnologia proporcionadas na universidade devem considerar essas duas 

esferas tão importantes que são a utilização das ferramentas para aprendizagem e a reflexão 

sobre o uso consciente e crítico das mesmas, para a formação de um docente reflexivo mais 

capacitado para incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo em seus 

futuros alunos. 

A respeito dos programas de formação inicial Oliveira, Ponte, Varandas (2003, p.166) 

afirmam que os cursos de formação inicial devem procurar desenvolver em seus alunos no 

que se referem às TIC as seguintes competências:  

 Uso de software utilitário; 

 Ter condições de usar e avaliar software educativo; 

 Utilizar as TIC no processo de ensino-aprendizagem; 

 Enquadrar as TIC num novo paradigma do conhecimento e da aprendizagem; 

 Conhecer as implicações sociais e éticas das TIC; 

Para tanto, é necessário um esforço da instituição que oferece tal curso para adequar 

seu projeto político pedagógico, sua grade de disciplinas para que possa proporcionar uma 
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estrutura em que os professores tenham condições de trabalhar o desenvolvimento de tais 

competências. As três primeiras competências referem-se à utilização das ferramentas para a 

aprendizagem e a última com o uso consciente e crítico da mesma, conhecimento esse que 

deve ir além da crítica pedagógica e adentrar o espaço da crítica social. 

Não é exigido que os futuros docentes sejam „experts‟ em tecnologia, mas é exigido, 

ainda segundo Oliveira, Ponte, Varandas (2003, p.166), “o desenvolvimento de “aprendizes” 

auto dirigidos e com grande capacidade de iniciativa e desembaraço”. 

Em contrapartida, os dados apresentados por Ferreira da Silva (2011) apontam que 

uma parcela significativa dos professores formadores da licenciatura em matemática, da 

instituição pesquisada não usam a tecnologia como ferramenta em sala de aula, tanto os 

professores das disciplinas específicas, quanto professores que ministram disciplinas 

pedagógicas.  

Ele infere que muitos professores usam a tecnologia apenas para automação de suas 

tarefas docentes e não como objeto de aprendizagem. Apenas substituem a escrita na lousa 

pelos modernos slides, ou deixam o esboço de gráficos na lousa passando a esboçá-lo com o 

auxílio de um software. Alguns se autodenominam exímios adeptos da tecnologia como 

ferramenta para aprendizagem, porém, sua prática continua mecânica e repetitiva.  

Entendemos que uso das tecnologias como ferramenta da aprendizagem deva ser 

pautado na exploração de um conteúdo ou tema gerador, a partir do recurso tecnológico a ser 

utilizado visando o uso consciente da tecnologia, focado no desenvolvimento de uma 

formação tecnológica democrática. 

Para ponte Oliveira e Varandas (2001, p. 5), 

 

No entanto, é de ter em atenção que o uso das TIC no processo de ensino-

aprendizagem tanto pode ser perspectivado no quadro de um ensino de 

matriz tradicional como pode ser encarado como um factor facilitador de um 

processo de mudança educativa. Assim, ainda hoje, o papel do professor, em 

muitas situações, é visto sobretudo como o de fornecer informação aos 

alunos, controlar o discurso e o desenvolvimento da aula, procurando que 

todos os alunos atinjam os mesmos objectivos no mais curto espaço de 

tempo. No quadro de um ensino inovador, esse papel será cada vez mais 

marcado pela preocupação em criar situações de aprendizagem estimulantes, 

desafiando os alunos a pensar e apoiando-os no seu trabalho, e favorecendo a 

divergência e a diversificação dos percursos de aprendizagem. 

 

O fato de o professor utilizar recursos tecnológicos em suas aulas não o caracteriza 

como um professor não tradicional, conforme temos apresentando ao longo do trabalho. A 

tecnologia ou qualquer outro recurso, como o material didático manipulável, os jogos, podem 
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ser usados apenas para reforçar o ensino tradicional, dessa forma, o professor formador 

precisa atentar para que seu aluno se aproprie das ferramentas de tal maneira que possa 

utilizá-la para construção de conhecimento. 

É quase impossível que o aluno de licenciatura em matemática conclua a graduação e 

esteja totalmente preparado para assumir uma sala de aula, sempre irão existir lacunas em sua 

formação que precisarão ser superadas com a prática profissional ou mesmo mediante 

formação continuada. Lampert e Ball (1999, Apud, PONTE, 2002, p. 4) destacam, entretanto, 

que: 

 

Mais importante que saber as competências que devem ter os novos 

professores, é saber como é que eles as devem adquirir. Na sua perspectiva, 

no ensino como outros campos do conhecimento, os profissionais precisam 

de saber como construir novo conhecimento. As formas de conhecer 

características de qualquer campo incluem saber o que conta como 

evidência, os tipos de questões centrais no campo, onde se situam as 

incertezas do conhecimento, como fazer conjecturas e como desenvolver um 

argumento.Deste modo, a formação de professores pode ser encarada como 

um processo de indução numa comunidade de prática e de discurso que tem 

as suas próprias ferramentas, recursos, ideias partilhadas e debates. Por isso, 

sublinham, é muito importante a capacidade dos novos professores para 

analisar a prática e desenvolver hipóteses sobre ela, em colaboração com os 

outros professores. 

 

Dessa forma, podemos inferir que formar um professor pesquisador de sua prática é de 

suma importância, para que mediante interação com o meio em que está inserido e os agentes 

que o compõem, possa encontrar caminhos para sua prática. 

A pesquisa de Ferreira da Silva (2011) aponta que todos os entrevistados acreditam 

que é importante usar as tecnologias em sala de aula, de maneira que os mesmos têm buscado 

aperfeiçoamento mediante pesquisa e leitura de periódicos e artigos acadêmicos referentes ao 

assunto.  

A sociedade contemporânea exige mais intensamente seres reativos, que possam 

adaptar-se em diversos ramos de trabalho e desenvolvam várias tarefas ao mesmo tempo. 

Porém, diante de tal situação, muitos profissionais da educação não atentam para necessidade 

de modificar suas práticas sólidas, mecânicas e repetitivas para práticas multifocais que 

instiguem o diálogo, a criatividade, o trabalho em grupo e o resgate de valores sociais 

perdidos há tempo.  

Alguns acreditam na incorporação do uso de tecnologias digitais nas práticas 

educacionais, como uma alternativa para evolução da qualidade de ensino no Brasil. Porém, 

sua implementação nas escolas de nada adiantará caso o material seja estocado ou mesmo se 
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os professores apenas tecnologisem suas práticas mecânicas e repetitivas, pois a inovação 

educacional por meio das tecnologias consiste no desenvolvimento de práticas capazes de 

estimular o raciocínio, interação, exploração e construção de um saber acadêmico, social 

diferente da utilização dos equipamentos tecnológicos como reforço de práticas mecânicas, 

repetitivas e expositivas. 

Há a necessidade de adaptação das práticas utilizadas na formação inicial para que os 

professores em formação, além de entenderem a necessidade da utilização das tecnologias em 

sala de aula, saibam fazê-la maneira inovadora e adequada às exigências sociais. 

 Em suma, os principais aspectos destacados na pesquisa foram: Ainda é dominante o 

na licenciatura em matemática metodologias que primam pela cópia e repetição; boa parte dos 

professores acredita que para ensinar bem, basta dominar os conteúdos específicos; As 

atividades desenvolvidas na pós-graduação estão mais focadas na teorização e formação de 

pesquisadores do que na formação de docentes para o ensino superior; a inserção de 

tecnologias na formação inicial de professores de matemática como ferramenta para 

construção de conhecimento ainda é pequena. 

 No próximo capítulo, discutiremos acerca das modernas exigências sociais impostas à 

educação, especialmente no que diz respeito à integração das novas tecnologias em sala de 

aula; o que dizem as leis que regulamentam a formação inicial de professores de matemática a 

esse respeito e como as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras têm se adequado a 

legislação. 
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2 - AS TECNOLOGIAS E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E 

CONHECIMENTO 

A Educação Matemática é um campo científico e profissional relativamente recente, o 

qual segundo Fiorentini e Lorenzato (2009) é um uma área das ciências sociais e humanas que 

estuda o ensino e a aprendizagem da matemática. Surgiu em meados do século XIX e início 

do século XX, derivada de uma inquietação dos estudiosos de algumas partes do mundo a 

respeito do ensino da matemática, os quais focalizaram suas pesquisas e discussões no intento 

de investigar o ensino de matemática apontando melhoras e meios de viabilizá-las. No Brasil, 

segundo Fiorentini e Lorenzato (2009) o desenvolvimento da educação matemática perpassa 

por quatro fases. 

A primeira fase teve início nos primeiros anos do século XX e estende-se até o final da 

década de 1960. Influenciados pelo movimento escolanovista, houve uma inquietação no país 

a respeito do ensino de matemática, fatores que influenciaram a organização do Congresso 

Brasileiro de Ensino de Matemática, entretanto, as pesquisas divulgadas nesse evento estavam 

mais voltadas para a escrita de manuais de ajuda ao professor do nível primário e secundário, 

distanciando-se ainda do ensino-aprendizagem. 

A segunda fase estendeu-se entre os anos 1970 e 1980. Nesse período, houve uma 

grande valorização da educação básica por parte do regime militar, devido às exigências da 

sociedade moderna, que passou a exigir um profissional mais escolarizado, capaz de lidar com 

as máquinas, as quais passaram a estar cada vez mais presentes na sociedade. Houve ainda 

uma expansão do ensino básico e superior. Em relação às pesquisas, elas ultrapassaram os 

limites do nível primário e secundário, chegando ao nível médio e superior, mas ainda de um 

ponto de vista tecnicista. 

Entre os anos 1980 e 1990 temos o período correspondente à terceira fase. Nessa 

época, os programas de pós-graduação no campo da educação matemática estavam mais bem 

estabelecidos. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009) os pesquisadores se desprenderam de 

fazer pesquisas apenas na linha didático-metodológica e começaram a enveredar por outras 

linhas de pesquisa como: Resolução de problemas, modelagem matemática, formação de 

professores, história e filosofia da matemática e cognição matemática. Esta fase foi marcada 

especialmente pela organização da Sociedade Brasileira de Educação matemática (SBEM), 
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que passou a regular encontros nacionais, estaduais e regionais; integrando as pesquisas da 

área de maneira nacional. 

Na quarta fase, que se inicia na década de 1990, houve um aumento significativo da 

produção científica na área, assim como o aumento no número de doutores em educação 

matemática formados no Brasil e no exterior. Nesse período, ocorreu a consolidação de várias 

linhas de pesquisas, entre elas sobre o uso de tecnologias, a qual tem se destacado em eventos 

internacionais, nacionais, regionais e locais. 

A partir de então, as discussões a respeito do uso das tecnologias em sala de aula têm 

se intensificado, pois a chegada do novo século trouxe consigo um grande avanço tecnológico 

e popularização de aparelhos eletrônicos, internet e das redes sociais, elementos esses que 

corroboram para a globalização e a inserção das pessoas no mundo virtual. 

As discussões a respeito do uso de tecnologias têm ganhado destaque nos mais 

variados eventos científicos, referentes à Educação Matemática, os quais sempre elencam 

grupos de trabalho referentes ao uso de tecnologias, a exemplo do 13th International Congress 

on Matematical Education (ICME), realizado em julho de 2016 na cidade de Hamburgo na 

Alemanha. Nesse encontro houveram quarto grupos de estudos relacionados ao uso de 

tecnologias: (TSG 41) Uses of technology in primary mathematics education (up to age 10), 

(TSG 42) Uses of technology in lower secondary mathematics education (age 10 to 14), (TSG 

43) Uses of technology in upper secondary mathematics education (age 14 to 19), (TSG 44) 

Distance learning, e-learning, blended learning
7
. 

O primeiro grupo de trabalho trata especificamente do uso de tecnologia para o ensino 

de matemática a pessoas com menos de dez anos, o que para nós brasileiros corresponde ao 

uso de tecnologias no ensino fundamental I. O segundo trata do uso de tecnologia para o 

ensino de matemática a pessoas entre dez e quatorze anos, o que para nós brasileiros 

corresponde ao uso de tecnologias no ensino fundamental II. O terceiro trata especificamente 

do uso de tecnologia para o ensino de matemática a pessoas entre quatorze e dezenove anos, o 

que para nós brasileiros corresponde ao uso de tecnologias no ensino médio. Por fim, o quinto 

trata da educação à distância. 

Nacionalmente destacamos o Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM). 

No ano de 2016 aconteceu a décima segunda edição, na cidade de São Paulo. Esse evento 

                                                           
7
Fonte: Página oficial do evento. Disponível em: <http://www.icme13.org/topic_study_groups> Acesso em 04 

de Ago.de 2016. 
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também reserva um grupo de trabalho para discutir o uso de tecnologias na educação: (GT06) 

Educação matemática: Novas tecnologias e educação a Distância
8
. 

A presença da discussão do uso de tecnologias como ferramenta para o ensino 

aprendizagem, é algo recorrente nos eventos científicos do campo da Educação Matemática, 

assim como a grande produção acadêmica de monografias, dissertações e teses, ressaltam o 

destaque que o tema tem dentro do campo de estudo. 

Entretanto, parece que as propostas apresentadas nas pesquisas como o fortalecimento 

do vínculo entre teoria e prática, mudanças de currículo e de postura do professor formador 

têm chegado timidamente à sala de aula da formação inicial do professor de matemática. Isso 

fica evidente mediante a análise dos trabalhos mencionados no capítulo anterior, fato que não 

deveria ocorrer, pois pertencemos a uma sociedade marcada pelo processo de mudança 

constante devido ao avanço da ciência e da tecnologia, as quais assumem papel de destaque 

em todos os níveis de organização social favorecendo o crescimento exponencial da geração e 

distribuição da informação, bem como a produção e popularização de aparelhos tecnológicos. 

Todavia, como afirma o Entrevistado 5 (ANEXO – 6, Questão 5): “as pessoas na vida 

cotidiana tem as tecnologias das mais diversas ao seu alcance, aí somente na escola elas 

precisam deixar toda a tecnologia de lado e têm que usar somente caneta, papel e lápis”. 

Colocação que destaca a necessidade de avanço no sentido de agregar o uso de tecnologias ao 

ensino aprendizagem, não apenas na educação básica, mas também no ensino superior. 

 Dessa maneira, é de suma importância que a formação inicial do professor de 

matemática também contemple a discussão a respeito do uso de tecnologias e prepare o futuro 

professor para integrar as tecnologias a sua prática escolar, no sentido de que ela colabore 

para a construção dos saberes matemáticos, bem como, forneça bases para uma atuação de 

mediação que favoreça o gerenciamento de informações para que posteriormente sejam 

transformadas em conhecimento. Nesse sentido, Hargreaves (2004, p. 17) afirma que: 

 

Vivemos em uma economia do conhecimento, em uma sociedade do 

conhecimento. As economias do conhecimento são estimuladas e movidas 

pela criatividade e pela inventibilidade, as escolas da sociedade do 

conhecimento precisam gerar essas qualidades, caso contrário, seus povos e 

suas nações ficarão para trás. 

 

Portanto, promover um ensino reflexivo onde os alunos desenvolvam o raciocínio 

lógico, a criatividade, espírito de investigação e exploração, que possibilite os indivíduos a 

                                                           
8
Fonte: Página oficial do evento. Disponível em: <http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/grupo-de-

trabalho/gt/gt-06> Acesso em: 04 de ago. de 2016. 
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terem condições de acompanhar a dinâmica social e sejam capazes de apresentar inovações 

sociais é obrigação da escola moderna. 

Entretanto, a sociedade tem colocado a docência como uma profissão paradoxal, 

segundo Hargreaves (2004 p.17) dentre todas as profissões existentes à educação é a única da 

qual se espera que prepare os sujeitos para sobreviverem e terem sucesso na sociedade atual. 

A sociedade coloca o professor como figura central na preparação do cidadão desenvolvendo 

nele capacidade para inovação, flexibilidade e o compromisso com a transformação, 

elementos que segundo o autor são indispensáveis para o desenvolvimento econômico. Ao 

passo que os docentes também precisam combater problemas criados pelo novo paradigma 

social como o consumismo excessivo e distanciamento entre ricos e pobres. 

Mesmo diante de todas essas responsabilidades e exigências, a revolução do 

conhecimento, segundo o autor, muitas vezes exige uma baixa nos gastos do Estado com a 

Educação, principalmente o que diz respeito a salários e condições de trabalho. Essa baixa no 

investimento ocorre também por conta da proliferação das ideias Neoliberais que primam pelo 

ajustamento econômico e reformas estruturais, fazendo com que os recursos deixem de ser 

destinados para o erário público e passem a ser destinados aos bolsos privados. Impondo 

novas barreiras o desenvolvimento da docência chegando a comprometer a formação do 

cidadão. 

A esse respeito, Corrêa (2000, p. 49) afirma que: “A retórica neoliberal, veiculada 

diariamente pela mídia, especialmente a TV, aponta para um massivo investimento na 

educação pública. Na prática, porém, esse processo em curso não só retira e/ou reduz verbas, 

mas vincula sua destinação”. 

Nesse processo o redirecionamento de recursos tem desfavorecido massivamente a 

educação, quando pensamos em estrutura física, organizacional e formação de cidadãos 

críticos, pois privilegia políticas públicas baseadas em ideias neoliberais as quais fomentam a 

formação de um cidadão participativo, mas passivo, ao passo que concretiza melhoras ínfimas 

nas condições de trabalho e remuneração do professor. 

As reformas neoliberais para educação a redefinem: 

 

Segundo a lógica neoliberal, isto é, transfere a educação da esfera dos 

direitos para a esfera privilegiada do mercado, transformando-a de um 

direito social que o Estado-Nação deve garantir aos cidadãos, como consta 

na Constituição Federal, para um serviço, uma mercadoria que deve ser 

adquirida no livre mercado. (CORRÊA, 2000, p. 46) 
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Além disso, segundo a autora, as reformas neoliberais propõem que o cidadão seja 

formado com habilidades básicas no campo do conhecimento, dos valores e atitudes, gerando 

agentes capazes de atuar na gestão de qualidade, produtividade e competitividade. Essas 

seriam as competências básicas a serem desenvolvidas pela escola para que o cidadão 

mantenha sua empregabilidade. Desejam um trabalhador que esteja pronto para mudanças nas 

atividades de seu emprego, ou mesmo, que esteja apto a mudanças de emprego.  

Nesse sentido, Giroux (1997, p. 28) defende que as escolas “sejam lugares públicos 

onde os estudantes aprendam o conhecimento e as habilidades necessárias para viver em uma 

democracia autêntica”, em outras palavras a escola da atualidade precisa produzir cidadãos 

que além de trabalhadores, sejam também, colaboradores da sociedade.  

As pressões do sistema neoliberal atingem também a formação inicial de professores 

induzindo a consolidação de uma formação mecanizada, focada na compreensão de conceitos, 

procedimentos específicos e pedagógicos por vezes desprovidos de contextualização ética e 

política.  

Torna-se importante destacar que é impossível que haja uma formação neutra, pois as 

complexas tensões presentes nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais 

contribuem para construção de estados de consciência que auxiliarão no controle social 

levando o professor formador a desenvolver uma prática a favor ou contra o sistema, pois 

segundo Corrêa (2000, p. 63) “a natureza política da prática educativa torna a educação um 

ato político”. Dessa forma o professor contribui para a construção da hegemonia de um 

determinado sistema, mesmo que sem desejar. 

Nessa perspectiva, ainda segundo Corrêa (2000), é melhor que o professor esteja 

ciente dessa impossibilidade de desenvolver uma prática neutra, politicamente falando, e opte 

conscientemente por uma determinada prática política. 

Para Hargreaves (2004, p. 19), os professores de hoje devem assumir novamente o seu 

lugar entre os intelectuais mais respeitados da sociedade. Intelectuais que não se limitam a 

produção e transmissão de ideias, contudo se coloquem como agentes políticos mediando, 

legitimando e produzindo práticas sociais capazes de exercer liderança moral, política e 

pedagógica para grupos que tomam por base a análise crítica das condições de opressão.  

Devido a tais exigências da sociedade atual, percebemos que os objetivos a serem 

alcançados com o uso das tecnologias em sala de aula precisam ultrapassar o domínio 

instrumental das ferramentas e a aprendizagem de conceitos específicos da matemática de um 

ponto de vista de construcionista.  
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Entre esses objetivos é importante garantir que, durante a construção de 

conhecimentos, haja espaço para o desenvolvimento da inventibilidade e criatividade dos 

alunos, assim como haja espaço para discussões políticas e críticas dos acontecimentos sociais 

pertinentes aos temas de estudo. 

Contudo, essa discussão crítica social e política dentro da linha da Educação 

Matemática referente às tecnologias parecem estar aquém do esperado. Ao selecionar e 

analisar os trabalhos de pós-graduação apresentados no capítulo anterior identificou-se que 

nos roteiros de aplicação das pesquisas na linha das tecnologias voltados para a formação 

inicial de professores de matemática, em sua maioria focam o domínio instrumental, 

construção de conceitos matemáticos e educação à distância deixando de lado a dimensão 

política da educação e crítica à sociedade. 

Em sua tese de doutorado, Carvalho (2007) estudou as publicações e faz entrevistas a 

membros da comunidade de prática científica chamada MEAS (Mathematics Education and 

Society, traduzido como, Educação matemática e sociedade), a qual se dedica a investigar e 

analisar as dimensões sociais, políticas e culturais da Educação Matemática. 

Os trabalhos e entrevistas apresentados pela autora mostram que, de maneira geral, a 

discussão dos aspectos críticos sociais na Educação Matemática é tímida, assim como 

apresenta as grandes dificuldades que a comunidade MEAS encontrou para permanecer ativa. 

Essa falta de notoriedade e preocupação com a dimensão política da educação é refletida 

também na formação inicial de professores de matemática, como aponta João Filipe de Matos 

professor da Universidade de Lisboa, ao comentar que há pouca preocupação com a educação 

matemática e sociedade nos cursos de formação de professores (CARVALHO, 2007, p.117). 

A MEAS é composta por educadores de vários países que apontam a necessidade de 

intensificação da discussão dos aspectos críticos sociais no âmbito da Educação Matemática. 

Entendemos que não apenas os trabalhos voltados especificamente para a Educação 

Matemática crítica, mas também os trabalhos de outras linhas de pesquisa como a resolução 

de problemas, o uso de jogos e materiais didáticos, e as tecnologias, precisam considerar a 

dimensão política da educação e incluí-la em suas atividades. 

Dessa forma, diante da conjuntura atual da sociedade é importante que os formadores, 

independentes da linha de pesquisa em que atuam, estejam engajados na criação de espaços e 

atividades em sala de aula que oportunizem a discussão crítica da sociedade contemplando os 

aspectos políticos da educação, segundo o que define Rios (2010). 

No final do século XX e início do século XXI, o governo brasileiro abriu caminho 

para modificações no sistema educacional do país. Nesse sentido foi publicada a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) em 1996, bem como, os parâmetros 

curriculares nacionais.  

Em seguida, passou-se a discutir de maneira mais específica questões referentes ao 

ensino superior. Esse intento resultou na publicação de documentos específicos para os cursos 

desse nível. 

Dentre vários problemas apontados pelo Conselho Nacional de Educação mediante a 

resolução CNE/CP 9/2001, destacamos a ausência de conteúdos relativos às tecnologias da 

informação e das comunicações. Frente a esse problema, para se „adaptar‟ as exigências 

sociais e acompanhar a tendência mundial de implementação do uso de tecnologias na sala de 

aula, o governo brasileiro publicou a CNE/CES 1.302/2001, que define algumas normas para 

os cursos de bacharelado em matemática e os de licenciatura em matemática, para esse último 

que define: 

 

Desde o início do curso e licenciando deve adquirir familiaridade com o uso 

do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização 

para o ensino de matemática, em especial para a formulação e solução de 

problemas. É importante também a familiarização do licenciando, ao longo 

do curso, com outras tecnologias que possam contribuir para o ensino de 

Matemática. As IES poderão ainda organizar os seus currículos de modo a 

possibilitar ao licenciado uma formação complementar propiciando uma 

adequação do núcleo de formação específica a outro campo de saber que o 

complemente. (BRASIL, 2002, p. 6, Itálico acrescentado) 

 

Dessa maneira, os cursos de formação inicial para professores devem oferecer uma 

formação técnica para o domínio das ferramentas computacionais do ponto de vista utilitário, 

assim como, as possibilidades de seu uso como recurso didático. Além disso, a legislação 

indica que o licenciando precisa familiarizar-se com outras ferramentas tecnológicas que 

possam ser usadas no ensino da matemática. 

Entretanto, parece que o governo brasileiro não tem interesse que haja uma formação 

voltada para a crítica social. A falta de políticas públicas e leis que corroborem com o 

desenvolvimento da dimensão política e crítica da educação, juntamente com as medidas do 

atual governo evidenciam o não interesse do mesmo no incentivo de tais aspectos da 

educação. 

Atualmente em nosso país temos ativos, 643 cursos presenciais de licenciatura em 

matemática, dentre os quais 389 são gratuitos9. Todos esses cursos precisam adaptar-se a 

exigência da legislação e proporcionar aos alunos de graduação oportunidade de se 

                                                           
9
 Fonte: Dados Disponíveis em: <http://emec.mec.gov.br/> Acesso em: 25 de jul. de 2016. 

http://emec.mec.gov.br/
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familiarizar com o uso de tecnologias como ferramenta para o ensino-aprendizagem de 

matemática. 

Uma tendência para atender a essa exigência da lei é agregar ao currículo da 

licenciatura uma disciplina de educação matemática aplicada ao uso de tecnologias. 

Reconhecemos que não é bom que o uso de Tecnologia na formação inicial se restrinja a 

apenas uma disciplina, o ideal seria que todo professor, tanto de disciplinas específicas, 

quanto o de disciplinas pedagógicas usasse tais ferramentas para promover a construção de 

conhecimento.  

Entretanto, julgamos pertinente e fundamental que ao longo do currículo da graduação 

se destine uma disciplina cujo foco seja a discussão do uso da tecnologia como ferramenta 

para o ensino-aprendizagem, pois uma disciplina com vários focos pode favorecer a discussão 

superficial do tema o que pode dificultar que posteriormente o futuro professor integre tais 

ferramentas a sua prática. 

Na tentativa de entender como a disciplina de educação matemática aplicada ao uso de 

tecnologias, se configura nas instituições públicas que oferecem cursos presenciais no 

território brasileiro, mediante critérios de análise os quais serão descritos no capítulo 

metodológico, escolhemos 34 cursos, oferecidos por instituições públicas de todos os Estados 

da Federação investigando quais oferecem esse tipo de disciplina ou como as mesmas se 

adaptam ou não a indicação da CNE/CES 1.302/2001.  

Definimos como “disciplina de educação matemática aplicada às tecnologias”, 

referente ao campo da Educação Matemática, cujo objetivo é trabalhar o uso de tecnologias 

como ferramenta de ensino-aprendizagem. Doravante será com o termo citado que iremos nos 

referir às disciplinas com a característica que destacamos. No intuito de facilitar a 

generalização, é natural que cada instituição discrimine um nome para a disciplina que atenda 

os objetivos supracitados, o qual varia de acordo com a instituição.  

Vale salientar que a disciplina de educação matemática aplicada às tecnologias, se 

enquadra como disciplina prática como define a legislação mediante o parecer CNE/ CES 

15/2005
10

, o qual define uma disciplina prática como sendo: 

 

(...) a prática como componente curricular é o conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos 

ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. 

Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os 

conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas 

                                                           
10

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0015_05.pdf> Acesso em 08 de dez. 2016 
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atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades 

caracterizadas como prática como componente curricular podem ser 

desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras 

atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático 

relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos 

fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do 

conhecimento. As disciplinas relacionadas com a educação que incluem 

atividades de caráter prático podem ser computadas na carga horária 

classificada como prática como componente curricular, mas o mesmo não 

ocorre com as disciplinas relacionadas aos conhecimentos técnico-científicos 

próprios da área do conhecimento para a qual se faz a formação. Por 

exemplo, disciplinas de caráter prático em Química, cujo objetivo seja 

prover a formação básica em Química, não devem ser computadas como 

prática como componente curricular nos cursos de licenciatura. Para este 

fim, poderão ser criadas novas disciplinas ou adaptadas as já existentes, na 

medida das necessidades de cada instituição.  

 

Dessa maneira, essa disciplina pode ser enquadrada para contabilidade das 

quatrocentas horas dedicadas a prática como componente curricular, as quais são definidas 

pelo parecer CNE/CP 2/2015
11

, o qual ratifica o parecer CNE/ CES 15/2005. 

No quadro a seguir listamos as instituições de ensino superior pesquisadas, juntamente 

com a nomenclatura atribuída à disciplina de Educação Matemática aplicada as Tecnologias, 

classificadas segundo a tipologia obrigatória ou optativa.  

 

Quadro 2 - Mapa das disciplinas de educação matemática aplicada à tecnologia pelo Brasil 

Nº Instituição Disciplina (as) Tipo Fonte 

01 

Universidade 

Federal do 

Acre (UFAC) 

Utilização de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação 
Obrigatória 

http://www.ufac.br/portal/un

idades-academicas/campus-

rio-branco/ccet/matematica-

licenciatura/componentes-

curriculares 

02 

Universidade 

do Estado do 

Amazonas 

(UEA) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

http://www.ufac.br/portal/un

idades-academicas/campus-

rio-branco/ccet/matematica-

licenciatura/componentes-

curriculares 

03 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

(UFAM) 

Novas Tecnologias no Ensino de 

Matemática I e II 
Obrigatória 

http://ecampus.ufam.edu.br/

ecampus/gradesCurriculares/

report 

04 

Universidade 

Federal de 

Roraima 

(UFRR) 

Informática no Ensino de 

Matemática 
Obrigatória 

file:///D:/Bibliotecas/Downl

oads/matriz%20curricular%

20da%20licenciatura%20em

%20matemtica.pdf 

                                                           
11

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17625-

parecer-cne-cp-2-2015-aprovado-9-junho-2015&Itemid=30192> Acesso em 08 de dez. 2016. 
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05 

Universidade 

Estadual de 

Roraima 

(UERR) 

TIC no Ensino da Matemática Obrigatória 

http://uerr.edu.br/wp-

content/uploads/2015/06/PP

P-MATEM%C3%81TICA-

UERR-2010-completo.pdf 

06 

Universidade 

do Estado do 

Pará (UEPA) 

Informática Aplicada à Educação 

Matemática 
Obrigatória 

http://www.uepa.br/sites/def

ault/files/matematica.pdf 

07 

Universidade 

Federal do 

Pará (UFPA) 

Informática no Ensino da 

Matemática 
Obrigatória 

http://www.matematica.icen.

ufpa.br/index.php?option=co

m_content&amo;view=articl

e&id=102&Itemid=55 

08 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

(UFRGS) 

Computador na Matemática 

Elementar I 

 

Educação Matemática e Tecnologia 

Obrigatória 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/en

sino/graduacao/cursos/exibe

Curso?cod_curso=335 

Software Livre na Educação Optativa 

09 

Universidade 

Federal de 

Pelotas 

(UFPEL) 

Tecnologias Avançadas no Ensino 

da Matemática 
Obrigatória 

http://wp.ufpel.edu.br/mate

maticanoturno/apresentacao-

2/grade-curricular-2/ 

10 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

(UFSC) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

http://cagr.sistemas.ufsc.br/r

elatorios/curriculoCurso?cur

so=224 

11 

Universidade 

do Estado de 

Santa Catarina 

(UDESC) 

Laboratório no Ensino de 

matemática II 
Obrigatória 

http://www.joinville.udesc.b

r/portal/ensino/graduacao/m

atematica/disciplina.php?d=

LEM2001&c=matematica 

12 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

(UFPR) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

http://www.mat.ufpr.br/grad

uacao/matematica/curriculo/

ementas.html 

13 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

(UEL) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

http://www.uel.br/prograd/ca

talogo-

cursos/catalogo/Cursos/mat_

licen.htm 

14 

Universidade 

de São Paulo 

(USP) 

Não oferece disciplina específica. A 

abordagem a respeito do uso de 

tecnologias aplicadas para o ensino-

aprendizagem é feita no ínterim das 

disciplinas de: Metodologia do 

Ensino de Matemática I e II 

Obrigatória 
https://uspdigital.usp.br/jupit

erweb/listarGradeCurricular

?codcg=45&codcur=45024

&codhab=4&tipo=N 

Noções de matemática utilizando o 

computador 
Optativa 

15 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

(UNESP) 

TDIC em Educação Matemática Obrigatória 

http://www2.fc.unesp.br/mat

ematica/licenciatura/curricul

o%201505.html 

16 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

(UERJ) 

Não oferece disciplina específica. A 

abordagem a respeito do uso de 

tecnologias aplicadas para o ensino-

aprendizagem é feita no ínterim da 

disciplina de: Prática Matemática 

III 

Obrigatória 

http://www.ementario.uerj.b

r/cursos/matematica_licencia

tura_diurno.html 
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17 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

(UFRJ) 

Informática Aplicada ao Ensino Obrigatória 
http://www.im.ufrj.br/licenci

atura/ 

18 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

(UFES) 

Não oferece disciplina específica. A 

abordagem a respeito do uso de 

tecnologias aplicadas para o ensino-

aprendizagem é feita no ínterim da 

disciplina de: Laboratório de 

Matemática I 

Obrigatória 

http://matematica.ufes.br/site

s/matematica.ufes.br/files/fie

ld/file/PPP%20LIC%20MA

TEM.pdf 

19 

Instituto 

Federal do 

espírito Santo 

(IFES) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

http://ifes.edu.br/images/stor

ies/files/cursos/graduacao/Vi

toria/matriz_curricular_mate

matica_ifes_vitoria.pdf 

20 

Universidade 

Federal do 

Mato Grosso 

(UFMT) 

Não oferece disciplina específica. A 

abordagem a respeito do uso de 

tecnologias aplicadas para o ensino-

aprendizagem é feita no ínterim da 

disciplina de: Instrumentação para o 

ensino da matemática 

Obrigatória 
http://www.ufmt.br/ufmt/site

/userfiles/PPC%20do%20cur

so%20de%20matematica.pd

f 

Software para o Ensino da 

matemática 
Optativa 

21 

Universidade 

Federal do 

Mato Grosso 

do Sul 

(UFMS) 

Introdução a Softwares 

Matemáticos e aplicações 

 

Prática de ensino IV: Educação 

matemática e Tecnologias 

Educacionais 

Obrigatória 
http://sien.ufms.br/cursos/gr

ade/0447 

22 

Universidade 

Estadual de 

Goiás (UEG) 

Mídias Digitais na Educação 

Matemática 
Obrigatória 

http://www.matematica.quiri

nopolis.ueg.br/conteudo/376

7_matrizxcurricular 

23 

Universidade 

Nacional de 

Brasília 

(UNB) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

https://condoc.unb.br/matric

ulaweb/graduacao/curriculo.

aspx?cod=1325 

24 

Instituto 

Federal do 

Tocantins 

(IFTO) 

Tecnologias para o Ensino de 

Matemática I e II 
Obrigatória 

file:///D:/Bibliotecas/Downl

oads/matriz_curricular_mate

matica.pdf 

25 

Universidade 

Federal de 

Alagoas 

(UFAL) 

Não oferece disciplina específica. A 

abordagem a respeito do uso de 

tecnologias aplicadas para o ensino-

aprendizagem é feita no ínterim da 

disciplina de: Ensino de 

Matemática 

Obrigatória 

http://www.ufal.edu.br/arqui

vos/prograd/cursos/campus-

maceio/ppc-matematica-

licenciatura.pdf 

26 

Universidade 

Federal da 

Bahia (UFBA) 

Introdução a Informática na 

Educação 
Optativa 

https://cacetufba.files.wordp

ress.com/2010/03/gradecurri

cular-

matematicalicenciatura1111

20.pdf 

27 

Universidade 

Estadual da 

Bahia (UNEB) 
Softwares Matemáticos Obrigatória 

http://www.uneb.br/alagoinh

as/dcet/matematica/estrutura

-curricular/ 

28 

Universidade 

Regional do 

Cariri 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

- 
file:///D:/Bibliotecas/Downl

oads/matriz-matematica.pdf 

http://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/PPC%20do%20curso%20de%20matematica.pdf
http://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/PPC%20do%20curso%20de%20matematica.pdf
http://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/PPC%20do%20curso%20de%20matematica.pdf
http://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/PPC%20do%20curso%20de%20matematica.pdf
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(URCA) do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

29 

Universidade 

Federal do 

Ceará (UFC) 

Informática na Educação Optativa 
https://si3.ufc.br/sigaa/public

/curso/relatorio_curriculo.jsf 

30 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

(UEPB) 

Informática aplicada ao Ensino de 

Matemática I e II 
Obrigatória 

http://proreitorias.uepb.edu.b

r/prograd/download/composi

%C3%A7%C3%B5es_curri

culares/campus_i/matematic

a%20-%20cg.pdf 

Educação Matemática e Novas 

Tecnologias  
Optativa 

31 

Universidade 

Federal de 

Campina 

Grande 

(UFCG) 

Computador como Instrumento de 

Ensino 
Obrigatória 

http://mat.ufcg.edu.br/pgmat

2/wp-

content/uploads/sites/2/2015

/06/fluxogramas_LicD.jpg 

32 

Universidade 

de 

Pernambuco 

(UPE) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

http://www.upe.br/petrolina/

graduacao/cursos/licenciatur

a-em-matematica/ 

33 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

(UFPE) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

https://www.google.com.br/

webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=

UTF-

8#q=grade+curricular+curso

+licenciatura+em+matem%

C3%A1tica+UFPI 

34 

Universidade 

Federal do 

Piauí (UFPI) 

Não oferece e não evidencia nas 

Ementas das disciplinas de 

Educação Matemática a abordagem 

do uso de tecnologias ao longo do 

curso. 

- 

file:///D:/Bibliotecas/Downl

oads/PPP_Matematica_NOV

O.pdf 

Fonte: São as mencionadas no quadro. Acessos em 26 de jul. de 2016 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

É perceptível que ainda existem instituições que não apresentam em seu currículo 

nenhuma disciplina específica de educação matemática aplicada ao uso de tecnologias e não 

evidenciam em suas ementas disponibilizadas no site da instituição, ações para a integração 

do uso de tecnologias no ensino-aprendizagem durante o curso nas disciplinas ligadas a 

educação matemática, mesmo após mais de uma década de publicação da lei. 

Enquanto algumas instituições apresentam cinco maneiras diferentes de atender à 

exigência de familiarização do licenciando com o uso de tecnologias para o ensino da 

matemática, outras oferecem a seus alunos disciplinas de educação matemática aplicada à 

tecnologia, tanto de cunho obrigatório, quanto, optativo. Outras oferecem disciplinas de 

educação matemática aplicada à tecnologia apenas na grade obrigatória. E ainda existem 

aquelas que oferecem disciplinas dessa natureza apenas de cunho optativo. 

Dentre as que não oferecem disciplinas de educação matemática especificamente 

voltada para o uso de tecnologia, existem aquelas que evidenciam o trato do assunto nas 
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ementas de outras disciplinas de educação matemática. Dentre as quatro instituições 

supracitadas, a USP é a única que mesmo não oferecendo disciplina específica, e agregando o 

assunto a outras disciplinas de educação matemática, oferece uma disciplina específica de 

natureza optativa. 

Para que possamos ter um melhor vislumbre percentual elaboramos o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 - Vislumbre da configuração percentual da disciplina de educação matemática aplicada a 

tecnologia em 34 instituições brasileiras 

 
Fonte: Quadro 2 do presente trabalho 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

O quadro mostra que não há um consenso na maneira de atender a essa exigência de 

que o licenciando se familiarize com o uso de tecnologias, com a finalidade de agregá-lo o 

ensino da matemática. Indica, ainda, que não há uma consolidação do uso de tecnologias 

como ferramentas para o ensino durante a formação inicial do professor de matemática, 

mesmo quando a Educação Matemática a tem como uma linha de pesquisa e atuação 

consolidada mundialmente. 

Ser professor na sociedade atual significa ensinar de forma diferente daquela que foi 

utilizada quando ele era aluno. Significa permanecer engajado na busca pelo aprimoramento, 

consultar e aplicar criticamente os resultados das pesquisas educacionais de forma a se manter 

atualizado para enfrentar os novos desafios, sem esquecer as dimensões ética, estética e 

política da educação. 

43%

8%6%

29%

11%

3%

Apenas obrigatótria

Obrigatória e Optativa

Apenas optativa

Não oferecem específica

Agregada a outras disciplinas

Agregada a outras disciplinas e 

optativa
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 3 – METODOLOGIA DA PRESENTE PESQUISA 

 Neste capítulo descrevemos a metodologia utilizada na realização da pesquisa, a 

natureza da mesma, o universo da coleta dos dados, os participantes deste estudo, os 

instrumentos utilizados, o levantamento dos dados e a metodologia de análise. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Segundo Kilpatrick (1996, p. 102), os pesquisadores em Educação matemática têm se 

afastado dos métodos de pesquisa utilizados pelas ciências naturais e se aproximado dos 

métodos utilizados pelas ciências sociais. “Abordagens vistas como fenomenológicas, 

interpretativas, construtivista social, ou etnográfica têm se tornado especialmente populares 

entre pesquisadores em Educação Matemática”. Kilpatrick elege oito critérios que definem a 

qualidade de uma pesquisa em Educação matemática: relevância, validade, objetividade, 

originalidade, rigor e precisão, prognóstico, reprodutibilidade, relacionamento; Critérios 

Alternativos: vantagem, coerência, competência, abertura, ética e credibilidade (KILPATRIC, 

1996, 100). 

Dentre os critérios supracitados destacamos o prognóstico, pois a pesquisa em Educação 

Matemática não tem fins de generalizar regularidades ou modelos de comportamento, 

contudo, procura compreender um determinado evento e inferir acerca das possibilidades. 

Nesse sentido Kilpatric (1996, p.104) afirma que:  

 

Eu coloco prognóstico como um critério valioso para a pesquisa, 

quando é entendido como envolvendo a busca de regularidades e 

modelos de comportamento. Estudantes e professores não agem 

aleatoriamente. A pesquisa não tenta especificar o que eles farão 

adiante, mas ela pode tentar descobrir predisposições e concepções 

comuns, que guiam seu comportamento. Prognóstico, nesse caso, não 

está estipulando o que acontecerá em uma dada situação; está 

compreendendo os eventos que podem provavelmente ocorrer em 

circunstâncias similares àquelas estudadas na pesquisa. 

 

Dessa forma, a presente pesquisa busca atender os critérios elencados por Kilpatric 

(1996), assim como se aproxima dos métodos de pesquisa das ciências sociais por utilizar a 

abordagem qualitativa, pois essa permite a descrição de fenômenos de difícil quantificação. 
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A expressão “pesquisa qualitativa” assume diferentes significados no campo 

das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar os 

fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre a teoria e dados entre contexto e ação. (MAANEM, 1979, 

p.512 Apud NEVES, José Luiz, 1996) 

 

Segundo Neves (1996), podemos comparar uma pesquisa qualitativa a uma pessoa que 

precisa atravessar a rua e percebe que um carro se aproxima, para que ela atravesse a rua com 

sucesso basta que ela enxergue o caminhão como um símbolo de velocidade e força e use a 

intuição para saber se dá tempo de atravessar a rua, não é necessário que a pessoa saiba o peso 

exato do caminhão, nem a sua velocidade exata para concluir com sucesso seu desafio. Da 

mesma forma, na pesquisa qualitativa precisamos fazer uma descrição específica aprofundada 

e detalhada, considerando o todo, mas com focos específicos. 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO, UNIVERSO, PARTICIPANTES, MÉTODOS E 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA. 

 A área da formação inicial de professores de matemática é algo complexo, dessa forma 

iniciamos nossa pesquisa fazendo um levantamento de pesquisas recentes oriundas de 

programas Stricto Sensu em nível de mestrado e doutorado, com foco no professor formador e 

no uso de tecnologias. Esse processo foi feito em paralelo com o estudo do texto de Giroux 

(1997) e Oliveira, Ponte e Varandas (2003). 

Feito isso, passamos a elaborar as questões do instrumento usado para o levantamento 

de dados. Nessa feita, optamos por utilizar a entrevista semi-estruturada como ferramenta por 

entender ser esse instrumento o mais indicado para que alcançassemos nosso objetivo de 

pesquisa, pois a nosso ver, seria pouco inovador procurar percepções de formadores em 

referências bibliográficas, assim como a observação da prática limitaria muito os sujeitos de 

nossa pesquisa reduzindo a diversificação dos resultados. Dessa maneira, elegemos a 

entrevista em detrimento do questionário, por ela propicia o aprofundamemto das respostas e 

a captação de informação via tom de voz, expressão facial, detalhes que são perdidos quando 

utilizamos o questinário. 

 Cientes dos desafios e riscos impostos para a utilização da entrevista para 

levantamento de dados, como a subjetividade da técnica, risco de viés, formulação adequada 

das perguntas e risco material (BELL, 2008, p. 136), procuramos por meio do planejamento e 

preparo, minimizar ao máximo os riscos e superar os desafios. 
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Elegemos a entrevista individual e semi-estruturada por acreditar que ela proporcione 

maior liberdade ao entrevistado, resultadando em respostas mais expontâneas. 

 Para que não nos prendessemos a anotar todas a informações, escolhemos fazer uma 

entrevista gravada, para tanto, pedimos autorização aos sujeitos e posteriormente enviamos a 

trancrição para uma avaliação dos mesmos antes de prosseguir com a análise daentrevista. 

Concordamos com Bell (2008, p. 141), quando afirma, sobre a entrevista gravada, que: 

 

É sempre difícil decifrar quem disse o quê nas entrevistas em grupo, mas nas 

entrevistas individuais a gravação pode ser útil, para verificar a formulação 

de qualquer declaração que você possa querer citar, para permitir que você 

mantenha o contato visual com o entrevistado, para ajudá-lo a parecer 

interressado[...]. 

  

Dentro dessa perspectiva elaboramos nove perguntas direcionadas à prática do 

professor formador, a fim de entender as percepções do mesmo a respeito de alguns aspectos. 

A primeira pergunta foi: Quais ações você julga importante na formação inicial do 

professor de matemática no que diz respeito ao uso das tecnologias? Com ela, pretendíamos 

entender a percepção do professor formador a respeito do papel da disciplina de tecnologias 

aplicada a educação matemática, a qual ministra ou já ministrou na formação inicial do 

professor de matemática. 

As perguntas dois, três, cinco e sete, foram elaboradas com o objetivo de entender 

como o professor organiza a sua prática na referida, disciplina, respectivamente: Para você 

quais as características da prática de um bom professor de tecnologias da área de tecnologia 

aplicada ao ensino de matemática?  O que você julga indispensável no ensino da disciplina 

de tecnologia aplicada à educação matemática que você ministra? Didaticamente, qual a 

melhor maneira de ensinar essa disciplina num curso de licenciatura em matemática? Você 

tem alguma proposta nessa direção? A seu ver, que tipo de atividade é importante trabalhar 

nessa disciplina e de que maneira ela poderia colaborar com a prática de sala de aula do 

futuro professor de matemática, na educação básica? 

A quarta pergunta era: Quais são os obstáculos que você enfrenta para ministrar essa 

disciplina em cursos de licenciatura em matemática? Ao fazer esse questionamento nossa 

pretensão foi entender o que dificulta o trabalho do professor em sala de aula, pois para que o 

professor efetive sua prática ele depende de inúmeras variáveis as quais não podem deixar de 

ser consideradas. 
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Ao fazer o levantamento bibliográfico entendemos que a sociedade atual demanda a 

formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade e que o professor tem um papel de 

extrema importância nesse processo. Dessa forma, a sexta pergunta vislumbrava entender a 

proximidade entre o formador e essa realidade da formação crítica dentro da perspectiva das 

tecnologias, ou seja, investigar como a dimensão política tem sido trabalhada na disciplina: 

Qual a importância da disciplina de tecnologia aplicada à educação matemática que você 

ministra para formação de um profissional com pensamento crítico e autônomo? Como? 

Assim como o professor da educação básica o formador que atua nos cursos de 

licenciatura também passou por uma formação inicial e por lei também cursou uma pós-

graduação. Entendendo o papel fundamental da formação na constituição do perfil 

profissional do professor e sabendo que isso pode interferir diretamente na prática docente, 

perguntamos: Quais as principais contribuições de sua formação inicial e da pós-graduação 

para a sua atuação como professor da disciplina de tecnologia aplicada à educação 

matemática? 

Com o último questionamento abrimos margem para que o entrevistado se expressasse 

livremente sobre o tema porque entendemos que talvez o professor tivesse alguma 

inquietação, comentário ou uma proposta de prática relacionada ao contexto da entrevista, 

mas que não foi contemplada em nenhuma pergunta anterior. Para tanto, elaboramos o 

seguinte questionamento: Além das questões anteriores, sinta-se à vontade para falar sobre 

outros pontos que você considera relevantes, em especial no que diz respeito à prática do 

professor da disciplina de tecnologia aplicada à educação matemática. 

 Antes da realização da primeira entrevista levamos o roteiro para o Grupo de Estudo e 

Pesquisa de Educação e Pós-modernidade (GEPEP), constituído por mestrandos, mestres, 

doutorandos e o professor doutor Silvanio de Andrade o qual é o coordenador do grupo. Na 

reunião foi feita uma explanação do assunto da pesquisa e exposto o roteiro para análise dos 

presentes no encontro, os quais sugeriram alterações na formulação das perguntas e também 

na ordenação do roteiro. 

Tendo em vista tanto o aspecto prognóstico de nossa pesquisa, quanto às dificuldades 

elencadas para eleger os sujeitos, nosso conjunto de participantes é composto por seis 

professores formadores que ministram ou ministraram alguma disciplina de Educação 

Matemática aplicada à tecnologia, em cursos de licenciatura em matemática distribuídos pelo 

Brasil. 
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Tendo em vista a quantidade de dados que seriam gerados em cada uma das 

entrevistas, em acordo com o orientador da pesquisa, pensamos em um universo composto 

por seis entrevistados de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. 

Inicialmente foram entrevistados dois professores que atuam em universidades 

públicas do Estado da Paraíba e, por motivos de preservação da identidade, optamos por não 

descrever a instituição ou campus onde atuam, por entender que o número de profissionais 

que trabalham com tecnologia na formação do professor de matemática é um pouco restrito, 

se comparado ao universo daqueles que de maneira geral trabalham com Educação 

Matemática. Dessa forma, achamos por bem estender esse critério aos demais entrevistados. 

Como nosso objetivo era envolver o máximo possível de regiões em nossa pesquisa, 

procuramos mais alguns contatos e reenviamos e-mails para todos aqueles que não haviam 

nos respondido. Entretanto, mais uma vez não obtivemos respostas. Dessa maneira, optamos 

por entrevistar mais um formador paraibano para completar o rol de seis participantes.  

Assim, nosso universo é composto por três professores formadores que atuam no 

Estado da Paraíba, dois formadores do Estado de São Paulo e um do Estado do Mato Grosso 

do Sul. Os quais nomeamos de Entrevistado 1, Entrevistado 2, Entrevistado 3, Entrevistado 4, 

Entrevistado 5 e Entrevistado 6, seguindo a ordem das entrevistas que foi: primeira e segunda 

professores da Paraíba, terceira e quarta professores de São Paulo, quinta professor de Mato 

Grosso do Sul e sexta com professor da Paraíba. 

   Todos os participantes nos concederam entrevistas, as quais foram gravadas em 

áudio, utilizando o software: Gravador de Voz
12

, disponível na plataforma Play Store
13

, para 

Smarphone com sistema operacional Android, os quais, posteriormente foram transcritos para 

análise. É importante salientar que procuramos oferecer as mesmas condições de resposta, 

tanto aos formadores que foram entrevistados presencialmente, quanto os que foram 

entrevistados a distância mediante chamada de vídeo
14

. 

 Em todas as entrevistas os professores não tiveram acesso ao roteiro de perguntas com 

antecedência, cada um tomou conhecimento de cada pergunta ao passo que eram questionados 

e após a conclusão de uma resposta prosseguíamos com a próxima pergunta. As entrevistas 

duraram em média trinta minutos e estão transcritas nos anexos dessa pesquisa. 

                                                           
12

 Software disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.voicerec&hl=pt_BR> 

Acesso em: 11 de Nov. de 2016. 
13

 Endereço de plataforma: <https://play.google.com/store> Acesso em: 11 de Nov. de 2016. 
14

 Para as chamadas de vídeo foi utilizado o Skype. Mais informações em: < https://www.skype.com/pt-br/> 

Acesso em: 11 de Nov. de 2016. 
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 Além das entrevistas fizemos uma pesquisa documental a fim de entender como a 

legislação brasileira regulamenta a integração das tecnologias na formação inicial. Mediante 

pesquisa via ferramentas de busca, encontramos as leis que regulamentam a formação inicial 

do professor de matemática no Brasil, no entanto selecionamos as que julgamos mais 

importantes e aquelas que de maneira específica tratam da integração tecnológica nos cursos 

de licenciatura em matemática, que por sua vez foram discutidas no segundo capítulo dessa 

pesquisa. 

 Sentimos também a necessidade de ampliar a pesquisa no intuito de entender como a 

disciplina de educação matemática aplicada ao uso de tecnologias se configura no território 

brasileiro, conforme os dados e resultados que foram discutidos também no segundo capítulo. 

 Iniciamos essa parte da pesquisa no site oficial do Ministério da Educação
15

, do Brasil. 

Primeiro identificamos a quantidade de cursos de licenciatura em matemática na modalidade 

presencial oferecidos no país, em seguida usando os filtros disponíveis na própria página, 

conferimos quantos desses cursos eram oferecidos por instituições públicas.  

Feito isso, passamos olhar e anotar o nome das Universidades Federais, Estaduais e 

Institutos federais de cada Estado que oferecem o curso. A seguir, passamos a parte mais 

complicada dessa fase da pesquisa, que consistiu em encontrar os Programas Políticos 

Curriculares (PPC) de ao menos uma instituição de cada Estado, analisando se contava com a 

presença de alguma disciplina da educação matemática voltada para o uso de tecnologias, ou 

não, e caso houvesse, procurávamos ver se era de cunho obrigatório ou optativo. 

 Pontuamos cerca de cem instituições que oferecem o curso de licenciatura em 

matemática espalhadas por todo o Brasil. Entretanto do total, apenas trinta e quatro 

instituições disponibilizaram o PPC na página oficial da instituição.  

3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 De certa maneira, os grupos sociais apresentam ideias comuns a respeito de um 

determinado assunto, mesmo que apresentem discursos com diferentes argumentações é 

possível encontrar ideias coletivas. Obter a coletividade de pensamentos nas respostas a uma 

entrevista respondendo um questionário aberto não é tarefa fácil, pois obter o pensamento da 

coletividade não se resume a transcrever as respostas. 

 Dessa forma, ao analisar os tipos de ferramentas para análise de entrevistas como a 

análise do discurso, triangulação e Discurso do Sujeito coletivo (DSC), por questões de 

                                                           
15

 Dados Disponíveis em: <http://emec.mec.gov.br/> Acesso em: 25 de jul. de 2016. 

http://emec.mec.gov.br/
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identificação pessoal, optamos por utilizar como metodologia para análise de dados o 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), a qual foi desenvolvida, nos últimos anos, por 

pesquisadores da Universidade de são Paulo (USP), a saber, Fernando Lefèvre e Ana Maria 

Cavalcanti Lefèvre, e tem gradativamente ganhado espaço como metodologia de análise em 

pesquisas qualitativas. 

 Essa metodologia padroniza e sistematiza procedimentos viabilizando agregar os 

discursos individuais dando voz à coletividade como se fosse um só individuo, partindo da 

materialização do discurso, em nosso caso, a transcrição de entrevistas. 

 Segundo Lefèvre e Lefèvre (2005, p. 16): 

 

A proposta [...] consiste, basicamente, em analisar o material verbal coletado 

e extraindo-se de cada um dos depoimentos, artigos, cartas, papers, as ideias 

centrais e/ou ancoragens e suas correspondentes expressões-chave; com as 

expressões-chave das ideias centrais ou ancoragens semelhantes compões-se 

um ou vários discursos-síntese na primeira pessoa do singular. 

  

Para elaborar o discurso do sujeito coletivo, são necessários quatro operadores, ou 

figuras metodológicas são eles: Expressões-chave (ECH), Ideias Centrais (IC), Ancoragem 

(AC) e o Discurso do sujeito coletivo propriamente dito (DSC) (Lefèvre & Lefèvre, 2005). 

 As ECH são a base para a construção do Discurso do sujeito coletivo, pois são trechos 

selecionados dos depoimentos/respostas, que melhor descrevem o conteúdo da resposta. A 

partir das ECH, elegemos as IC, que são a descrição do sentido presente nos depoimentos, ou 

seja, revelam o tema do depoimento. Ainda a partir das ECH, podemos indicar as AC, que são 

fórmulas sintéticas que descrevem ideologias, valores, crenças, teorias sob a forma de 

afirmações genéricas. Dado o exposto, nem sempre é possível em um discurso elencar AC, 

pois para que sejam elencadas é preciso que no discurso haja marcas discursivas explícitas 

nessas afirmações genéricas. Dessa maneira, o DSC é a reunião das ECH que possuem IC 

e/ou AC com sentido semelhante ou complementar (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2005, p. 17-

19). 

O Instrumento de Análise do Discurso 1 (IAD 1), onde são expostos integralmente o 

conteúdo das respostas com as ECH sublinhadas, grifadas, destacadas em negrito ou itálico. 

Ainda no IAD 1, são organizadas as IC e/ou AC, e o Instrumento de Análise do Discurso 2 

(IAD 2), onde são relacionadas as ECH retiradas do discurso e o DSC. A tabulação de cada 

pergunta do questionário ou entrevista deve ser feita de maneira separada, considerando a 

resposta de todos os sujeitos de pesquisa, ou seja, para cada questão devemos elaborar os 
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IAD's separadamente e nele vamos considerar e analisar todas as respostas dadas para a 

mesma pergunta, antes de seguir para a próxima pergunta. 

 Antes da elaboração dos IAD's, é preciso fazer a transcrição literal das respostas, feito 

isso passamos a elaborar o IAD 1. Para a construção do mesmo, seguimos alguns 

procedimentos seqüenciados, os quais serão explicitados e exemplificados a seguir.  

 Elaboração do IAD 1. 

o Transcrição das entrevistas; 

o Destacar as ECH; 

o Nomear as IC; 

o Identificar a Ancoragem; 

o Agrupar as ideias chave. 

 Elaboração do IAD 2. 

o Transcrição das ECH; 

o Construção do discurso do sujeito coletivo.  

 A fim de melhor exemplificar o método de análise, usaremos um fragmento da 

pesquisa de Eleutério (2016) 16, que investigou as concepções dos estudantes de Licenciatura 

em Matemática, sobre a Matemática e seu ensino, bem como suas implicações para a prática 

pedagógica. Escolhemos então o DSC usado para responder a seguinte questão: Para você, o 

que significa ser um bom professor de Matemática? 

 Primeiro: Escrever em cada linha da coluna correspondente as ECH, ou seja, a 

primeira coluna, a resposta de um dos sujeitos da pesquisa. 

Segundo: Passamos a destacar as ECH de cada resposta. Podemos destacar usando o 

efeito itálico, negrito, sublinhado alterando a cor da fonte, utilizando ferramenta de realce. 

Depois, utilizamos outro recurso gráfico para que, a partir das expressões chave destaque-se a 

ancoragem, caso haja.  

Quadro 3: Segundo passo para construção do IAD 1 

EXPRESSÃO CHAVE IDEIAS CENTAIS ANCORAGEM 

Aluno A: Para mim, um bom professor, seja de qualquer disciplina, 

deve ter didática, dominar o conteúdo e ser humano, pois a gente 

enquanto professores estamos lidando com pessoas, e não vale nada, 

na minha opinião dominar o conteúdo, porém não saber transmitir e 

não entender os alunos. 

  

Aluno B: Dominar o conteúdo, ter uma boa metodologia e saber 

dominar a turma. 
  

                                                           
16

 Além de contribuir para exemplificar a construção do Discurso do Sujeito Coletivo, o DSC gerado por 

Eleutério (2016) em resposta a pergunta: Para você o que significa ser um bom professor de matemática? 

Corrobora na ratificação da necessidade de uma integração entre conhecimentos específicos e conhecimentos 

didáticos, os quais devem ser mobilizados em prol da docência, conforme discutido nesse trabalho. 
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Aluno C: Um bom professor de Matemática é aquele que além de 

dominar o assunto, tenha uma didática e que motive os alunos; 
  

Aluno D: Um professor que ensina tudo sobre o conteúdo;   

Aluno E: Um bom professor de Matemática, como um bom educador 

é aquele que desperta a curiosidade do aluno. Muitas aulas são 

mecânicas, a fórmula é essa, usa-se assim e pronto; 

  

Aluno F: Um bom professor de Matemática deve saber estimular o 

aluno, motivar o aluno a gostar de Matemática, derrubar a crença 

de que a Matemática é difícil, só é para os superdotados, ele deve 

inovar suas aulas, não deve se prender apenas aos livros didáticos, 

deve criar possibilidades para que seus alunos construam seu próprio 

conhecimento. 

  

Aluno G: Além de passar e explicar bem o conteúdo, saber cativar o 

aluno, fazer com que o aprendiz tenha curiosidade sobre a disciplina 

e não tornar a aula repetitiva. 

  

Aluno H: Saber do conteúdo e ter metodologia. Ou seja, sempre está 

avaliando o aluno. E lhe ajudando a fazer novas descobertas. Pois 

professor bom não é aquele traz 

tudo pronto para o aluno; 

 

  

Aluno I: Um professor que relaciona a Matemática com o cotidiano 

dos alunos, assim eles vem a ter uma melhor compreensão dos 

assuntos estudados. 

 

 

Aluno J: Significa não só dominar o conteúdo, mas sim saber 

transferir conhecimento, de modo com que o aluno entenda o 

assunto. É ter domínio de sala, do conteúdo, saber o que está falando, 

respeitar opiniões dos alunos, ter  um bom senso. 

  

Aluno K: Primeiramente que tenha didática e bons domínios  do 

conteúdo. Que se preocupe em saber se o aluno realmente aprendeu; 
  

Aluno L: Ter várias habilidades que a prática docente exige ter 

domínio do conteúdo, boa didática, saber entender e compreender a 

dúvida do educando e outros. 

  

Aluno M: Aquele que motiva os alunos a estudar, que domina o 

conteúdo que está sempre inovando 

em suas aulas. 

 

  

Fonte: Adaptado de (ELEUTÉRIO, 2016, p. 67- 70). 

Assim como Eleutério (2016), em nossa pesquisa destacamos as ideias centrais de 

cada entrevista utilizando o destaque em itálico e realçamos as ancoragens utilizando a 

ferramenta de sublinhar (Ver anexo 8).  

 

Terceiro: Eleger as Ideias Chave e a Ancoragem. 

 

Quadro 4: Terceiro passo para construção do IAD 1 

EXPRESSÃO CHAVE IDEIAS CENTAIS ANCORAGEM 

Aluno A: Para mim, um bom professor, seja de qualquer 

disciplina, deve ter didática, dominar o conteúdo e ser humano, 

pois a gente enquanto professores estamos lidando com pessoas, 

e não vale nada, na minha opinião dominar o conteúdo, porém 

não saber transmitir e não entender os alunos. 

(1º ideia) Ter didática/ 

ser humano e entender 

os alunos. 

 

(2ª ideia) Não só 

Dominar o conteúdo, 

mas também saber 

transmiti-lo. 

Dominar/saber 

transmitir o 

conteúdo. 
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Aluno B: Dominar o conteúdo, ter uma boa metodologia e saber 

dominar a turma. 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

 

(2ª ideia) Ter uma boa 

metodologia 

 

Dominar o 

conteúdo. 

 

Aluno C: Um bom professor de Matemática é aquele que além de 

dominar o assunto, tenha uma didática e que motive os alunos; 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

 

(2ª Ideia) Tenha 

didática. Que motiva os 

alunos. 

 

Dominar o 

conteúdo. 

 

Aluno D: Um professor que ensina tudo sobre o conteúdo; Dominar o conteúdo. 
Dominar o 

conteúdo. 

Aluno E: Um bom professor de Matemática, como um bom 

educador é aquele que desperta a curiosidade do aluno. Muitas 

aulas são mecânicas, a fórmula é essa, usa-se assim e pronto; 

Que desperta a 

curiosidade do aluno. 

 

 

Aluno F: Um bom professor de Matemática deve saber estimular 

o aluno, motivar o aluno a gostar de Matemática, derrubar a 

crença de que a Matemática é difícil, só é para os superdotados, 

ele deve inovar suas aulas, não deve se prender apenas aos livros 

didáticos, deve criar possibilidades para que seus alunos 

construam seu próprio conhecimento. 

Que estimule e motive 

o aluno, para que ele 

não enxergue a 

Matemática como uma 

disciplina difícil. 

 

 

Aluno G: Além de passar e explicar bem o conteúdo, saber 

cativar o aluno, fazer com que o aprendiz tenha curiosidade 

sobre a disciplina e não tornar a aula repetitiva. 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

 

(2ª Ideia) Saber cativar 

a aluno. 

 

Dominar o 

conteúdo. 

 

Aluno H: Saber do conteúdo e ter metodologia. Ou seja, sempre 

está avaliando o aluno. E lhe ajudando a fazer novas 

descobertas. Pois professor bom não é aquele traz 

tudo pronto para o aluno; 

 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. Ou seja, 

sempre está avaliando 

o aluno. 

 

(2ª ideia) Ter 

metodologia. Ajudar o 

aluno a ter novas 

descobertas. 

 

Dominar o 

conteúdo. 

 

Aluno I: Um professor que relaciona a Matemática com o 

cotidiano dos alunos, assim eles vem a ter uma melhor 

compreensão dos assuntos estudados. 

Que relaciona a 

Matemática com o 

cotidiano dos alunos. 

 

Aluno J: Significa não só dominar o conteúdo, mas sim saber 

transferir conhecimento, de modo com que o aluno entenda o 

assunto. É ter domínio de sala, do conteúdo, saber o que está 

falando, respeitar opiniões dos alunos, ter  um bom senso. 

(1º ideia) Não só 

Dominar o conteúdo, 

mas também saber 

transmiti-lo. A 

(2ª ideia) Respeitar as 

opiniões dos alunos. 

 

Dominar/saber 

transmitir o 

conteúdo. 

 

Aluno K: Primeiramente que tenha didática e bons domínios  do 

conteúdo. Que se preocupe em saber se o aluno realmente 

aprendeu; 

(1ª Ideia) Que tenha 

didática. Que se 

preocupe com o 

entendimento do aluno. 

 

Dominar o 

conteúdo. 
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(2ª ideia) Dominar o 

conteúdo. 

 

Aluno L: Ter várias habilidades que a prática docente exige ter 

domínio do conteúdo, boa didática, saber entender e 

compreender a dúvida do educando e outros. 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

 

(2ª ideia) Que tenha 

didática. Que saiba 

entender e 

compreender a dúvida 

do educando. 

 

Dominar o 

conteúdo. 

 

Aluno M: Aquele que motiva os alunos a estudar, que domina o 

conteúdo que está sempre inovando 

em suas aulas. 

 

(1ª ideia) Que motiva 

os alunos. 

 

(2ª ideia) Dominar o 

conteúdo. 

 

Dominar o 

conteúdo. 

 

Fonte: Adaptado de (ELEUTÉRIO, 2016, p. 67- 70). 

Em nossa pesquisa cada entrevistado apresentou em média duas ideias centrais em cada uma 

de suas respostas. (Ver Anexo 8). 

Quarto: Agrupar e categorizar as Ideias Centrais e Ancoragem de mesmo sentido ou 

de sentido complementar, etiquetando cada categoria com, por exemplo, letras A, B, C, etc.  

 

Quadro 5: Quarto passo para construção do IAD 1 

EXPRESSÃO CHAVE IDEIAS CENTAIS ANCORAGEM 

Aluno A: Para mim, um bom professor, seja de qualquer 

disciplina, deve ter didática, dominar o conteúdo e ser 

humano, pois a gente enquanto professores estamos lidando 

com pessoas, e não vale nada, na minha opinião dominar o 

conteúdo, porém não saber transmitir e não entender os 

alunos. 

(1º ideia) Ter didática/ ser 

humano e entender os 

alunos. 

B 

(2ª ideia) Não só Dominar 

o conteúdo, mas também 

saber transmiti-lo. 

A 

Dominar/saber 

transmitir o 

conteúdo. 

A 

Aluno B: Dominar o conteúdo, ter uma boa metodologia e 

saber dominar a turma. 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. A 

(2ª ideia) Ter uma boa 

metodologia 

B 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno C: Um bom professor de Matemática é aquele que 

além de dominar o assunto, tenha uma didática e que motive 

os alunos; 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

A 

(2ª Ideia) Tenha didática. 

Que motiva os alunos. 

B 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno D: Um professor que ensina tudo sobre o conteúdo; 
Dominar o conteúdo. 

A 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno E: Um bom professor de Matemática, como um bom 

educador é aquele que desperta a curiosidade do aluno. 

Que desperta a curiosidade 

do aluno. 
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Muitas aulas são mecânicas, a fórmula é essa, usa-se assim e 

pronto; 

B 

Aluno F: Um bom professor de Matemática deve saber 

estimular o aluno, motivar o aluno a gostar de Matemática, 

derrubar a crença de que a Matemática é difícil, só é para os 

superdotados, ele deve inovar suas aulas, não deve se prender 

apenas aos livros didáticos, deve criar possibilidades para que 

seus alunos construam seu próprio conhecimento. 

Que estimule e motive o 

aluno, para que ele não 

enxergue a Matemática 

como uma disciplina 

difícil. 

B 

 

Aluno G: Além de passar e explicar bem o conteúdo, saber 

cativar o aluno, fazer com que o aprendiz tenha curiosidade 

sobre a disciplina e não tornar a aula repetitiva. 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

A 

(2ª Ideia) Saber cativar a 

aluno. 

B 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno H: Saber do conteúdo e ter metodologia. Ou seja, 

sempre está avaliando o aluno. E lhe ajudando a fazer novas 

descobertas. Pois professor bom não é aquele traz 

tudo pronto para o aluno; 

 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. Ou seja, sempre 

está avaliando o aluno. 

A 

(2ª ideia) Ter metodologia. 

Ajudar o aluno a ter novas 

descobertas. 

B 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno I: Um professor que relaciona a Matemática com o 

cotidiano dos alunos, assim eles vem a ter uma melhor 

compreensão dos assuntos estudados. 

Que relaciona a 

Matemática com o 

cotidiano dos alunos. 

C 

 

Aluno J: Significa não só dominar o conteúdo, mas sim saber 

transferir conhecimento, de modo com que o aluno entenda o 

assunto. É ter domínio de sala, do conteúdo, saber o que está 

falando, respeitar opiniões dos alunos, ter um bom senso. 

(1º ideia) Não só Dominar 

o conteúdo, mas também 

saber transmiti-lo. A 

(2ª ideia) Respeitar as 

opiniões dos alunos. 

B 

Dominar/saber 

transmitir o 

conteúdo. 

A 

Aluno K: Primeiramente que tenha didática e bons domínios  

do conteúdo. Que se preocupe em saber se o aluno realmente 

aprendeu; 

(1ª Ideia) Que tenha 

didática. Que se preocupe 

com o entendimento do 

aluno. 

B 

(2ª ideia) Dominar o 

conteúdo. 

A 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno L: Ter várias habilidades que a prática docente exige 

ter domínio do conteúdo, boa didática, saber entender e 

compreender a dúvida do educando e outros. 

(1ª Ideia) Dominar o 

conteúdo. 

A 

(2ª ideia) Que tenha 

didática. Que saiba 

entender e compreender a 

dúvida do educando. 

B 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Aluno M: Aquele que motiva os alunos a estudar, que domina 

o conteúdo que está sempre inovando 

em suas aulas. 

 

(1ª ideia) Que motiva os 

alunos. 

B 

(2ª ideia) Dominar o 

conteúdo. 

A 

Dominar o 

conteúdo. 

A 

Fonte: Adaptado de (ELEUTÉRIO, 2016, p. 67- 70). 
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Eleutério (2016, p. 70) organizou as Ideias Chave e Ancoragem nos seguintes grupos:  

A – Que Domine e saiba transmitir o conteúdo; 

B – O professor como formador de ser humano; 

C – Que dá sentindo à Matemática. 

Esse processo se repete para a tabulação de todas as perguntas. Após elaborar a IAD 1, 

separamos todas as ECH correspondentes a cada categoria etiquetada e para cada categoria 

elaboramos o Instrumento de Análise do Discurso 2, que deve ser feito para cada grupamento. 

Exemplificaremos a elaboração do IAD 2 apenas para um grupamento de Eleutério (2016). 

Para a elaboração do IAD 2 também seguimos alguns passos, que serão apresentados a 

seguir: 

Primeiro: Na linha correspondente à coluna das Expressões Chave, copiamos todas as 

ECH, destacadas anteriormente, colocando-as juntas.  

 

Quadro 6: Primeiro passo para construção do IAD- 2 do Grupo A: Que domine e saiba 

transmitir o conteúdo (Ancoragem) 

Expressões-Chave DSC 

Aluno A: Não vale nada na minha opinião dominar o conteúdo, porém não 

saber transmitir.  

Aluno B: Dominar o conteúdo.  

Aluno C: Dominar o assunto.  

Aluno D: Ensina tudo sobre o conteúdo; Aluno G: Passar e explicar bem o 

conteúdo.  

Aluno H: Saber do conteúdo.  

Aluno J: Não só dominar o conteúdo, mas sim saber transferir conhecimento.  

Aluno K: Bons domínios do conteúdo. Aluno L: Ter domínio do conteúdo.  

Aluno M: Que domina o conteúdo.  

 

Fonte: Adaptado de (ELEUTÉRIO, 2016, p. 70). 

Segundo: Preenchemos a linha correspondente a coluna DSC com o Discurso do 

Sujeito Coletivo propriamente dito. 

 Para a construção desse discurso Lefèvre e Lefèvre (2005, p. 55) definem que: 

 

Para construir o DSC é preciso "discursivar" ou sequenciar as expressões-

chave obedecendo a uma esquematização clássica do tipo: começo, meio e 

fim ou do mais geral para o menos geral e mais particular. A ligação entre as 

partes do discurso ou parágrafo deve ser feita através de introdução de 

conectivos que proporcionam a coesão do discurso [...]. Deve-se, também, 

eliminar os particularismos de sexo, idade, eventos particulares, doenças 

específicas, [...] processo que se chama desparticularização. Deve-se 

igualmente eliminar as repetições de ideias, mas não da mesma idéia quando 

expressa de modos ou com palavras e expressões distintas ainda que 

semelhantes. Para construção do DSC, utilizar todo o material das 

expressões-chave. 
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Quadro 7: Segundo Passo para Construção do IAD- 2 do Grupo A: Que Domine e saiba 

transmitir o conteúdo (Ancoragem) 
Expressões-Chave  DSC  

Aluno A: Não vale nada na minha opinião dominar o conteúdo, porém não 

saber transmitir.  

Aluno B: Dominar o conteúdo.  

Aluno C: Dominar o assunto.  

Aluno D: Ensina tudo sobre o conteúdo; Aluno G: Passar e explicar bem o 

conteúdo.  

Aluno H: Saber do conteúdo.  

Aluno J: Não só dominar o conteúdo, mas sim saber transferir conhecimento.  

Aluno K: Bons domínios do conteúdo. Aluno L: Ter domínio do conteúdo.  

Aluno M: Que domina o conteúdo.  

Não vale nada dominar o 

conteúdo se não souber 

transmitir esse 

conhecimento. 

 

Fonte: Adaptado de (ELEUTÉRIO, 2016, p. 70). 

Para finalizar o IAD-2 da questão basta repetir os dois últimos passos para os outros 

grupos de Ideias Centrais. Em seguida repetir todo o processo supracitado para gerar o DSC 

de cada uma das questões. 

 Um dos caminhos a seguir para apresentação dos dados segundo Lefèvre e Lefèvre 

(2005, p. 56), consiste em apresentar a pergunta, seguida do quadro síntese de ideias centrais e 

por fim, o DSC gerado para cada Ideia Chave ou ancoragem. Segue o exemplo baseado na 

pesquisa de Eleutério (2016). 

 

Quadro 8: Modelo Para Apresentação de Dados 

QUESTÃO 3. PARA VOCÊ, O QUE SIGNIFICA SER UM BOM PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA? 

 
Que domine e saiba transmitir o 

conteúdo  

O professor como formador de 

ser humano  

Que dá sentindo à Matemática  

 

AC - Que domine e saiba transmitir o conteúdo. 

DSC  

Não vale nada dominar o conteúdo se não souber transmitir esse conhecimento.  

 

IC - O professor como formador de ser humano. 

DSC  

Um professor que tenha didática, uma boa metodologia, que cative despertando a curiosidade do aluno e 

que respeite as opiniões deles, entendendo e compreendendo suas dúvidas, ou seja, o professor deve ser 

humano, de forma a estimular o aluno a gostar de Matemática, derrubando a crença de que ela é difícil, e 

que é só para os superdotados.  

 

IC - Que dá sentindo à Matemática. 

DSC  

Um professor que relaciona a matemática com o cotidiano dos alunos. 

 

Fonte: Adaptado de (ELEUTÉRIO, 2016, p. 97). 
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Em nossa pesquisa optamos por apresentar no corpo do texto para cada pergunta: O 

quadro resumo das ideias centrais (IC); O Discurso do Sujeito Coletivo construído para cada 

uma dessas ideias; Análises do discurso gerado em cada questão. Exceto a questão nove, pois 

pelo fato de essa questão ser dedicada aos comentários sobre o tema de maneira livre não 

aplicamos nela a ferramenta de análise do DSC, decidimos espalhar trechos das respostas dela 

entre a análise das outras questões. Os instrumentos de análise do discurso, IAD-1 e IAD-2, 

estarão disponíveis nos anexos da pesquisa.  
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 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

As perguntas da entrevista foram analisadas utilizando o Discurso do Sujeito Coletivo 

– DSC desenvolvido por Lefèvre & Lefèvre (2005). Para cada pergunta apresentaremos as 

ideias centrais juntamente com o discurso gerado para cada uma delas, seguido da discussão 

dos resultados de cada pergunta. 

 

4.1 - PERGUNTA 1: QUAIS AÇÕES VOCÊ JULGA IMPORTANTE NA FORMAÇÃO 

INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO QUE DIZ RESPEITO AO USO DAS 

TECNOLOGIAS? 

Ideias Centrais 

Deve haver um elo entre 

teoria e prática 

Deve preparar o professor para 

usar os softwares de maneira 

utilitária e como recurso para o 

ensino 

Deve preparar o professor para 

trabalhar esses recursos 

satisfatoriamente em sala de aula 

 

IC-Deve haver um elo entre teoria e prática 

DSC 

Deve haver discussão de pesquisas que tratam do uso de software, aplicativos e calculadora. Mas 

também uma parte prática sobre como o aluno pode construir atividades, que ele possa um dia levar 

pra sala de aula. Então esse é o ponto principal, que ele tenha contato com esses artefatos 

tecnológicos na sua formação. Não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista 

prático. Que ele seja levado a realizar atividades mais práticas com o uso de tecnologia. Dessa 

forma é importante que existam ações, também, no estágio supervisionado que usem tecnologia 

naquele momento que ele vai para a regência. Se pensarmos em formação inicial isso é muito 

importante, e também é importante discutir as características tecnológicas que são adequadas, ou 

não, para um determinado tipo de conteúdo. 

 

IC- Deve preparar o professor para usar os softwares de maneira utilitária e como recurso para 

o ensino 

DSC 

As novas tecnologias podem contribuir enquanto instrumentos para sua prática, por exemplo, pra o 

controle acadêmico dos seus alunos em todos os níveis, para organização das suas aulas, para o seu 

planejamento e isso estou dizendo, pra parte burocrática e mesmo para o preparo de aulas. Ai ele 
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precisa ter essa formação básica instrumental, mas, além disso, ele precisa ter um conhecimento 

sobre o seu uso enquanto docente o seu uso em sala de aula. Para tanto é necessário que o 

licenciado tenha contato com os softwares que estão sendo utilizados atualmente. Não só softwares, 

mas páginas, blogs, plataformas, plataforma moodle. Tudo o que tiver de recente, mais atual, com 

relação a programas e redes, pois, a tecnologia digital não é só software, você tem uma gama 

enorme de objetos de aprendizagem em diversos tipos de repositório. Também é importante que seja 

feito um tipo de envolvimento com programas como PROLICEM, ou PIBID,projetos institucionais 

que o professor ofereça e que permita o aluno junto com a sua formação no curso, um adicional 

para formação de tecnologia. 

Outro aspecto é que dentro do próprio curso se tenha disciplinas específicas que tratam da 

tecnologia, mas com dois enfoques. Um, é a tecnologia pra que o aluno use de forma complementar 

os seus estudos, para compreender disciplinas de cálculo, de matemática. E o outro enfoque é uma 

disciplina com tecnologias para ensinar matemática. Eu também acho que uma das grandes questões 

é que na hora de estudar cálculo, geometria, seria fundamental, esse professor também estar usando 

tecnologia para o aluno aprender, porque daí o aluno teria vivenciado o processo de aprendizagem 

com tecnologia.  

 

AC - Deve preparar o professor para trabalhar esses recursos satisfatoriamente em sala de aula 

DSC 

Você precisa preparar o professor para o uso de tecnologia, de maneira que ele possa enxergar qual 

a contribuição que a tecnologia pode dar naquele conteúdo específico, para aquele tipo de aluno 

específico. Então, na verdade são conhecimentos que você precisa desenvolver no professor desses 

três campos: tecnológico, pedagógico e do próprio conteúdo.  

Para que o aluno perceba que o uso não pode ser na perspectiva instrucionista, mas sim na 

construcionista, naquela coisa de siga o modelo, põe um ponto aqui outro lá, depois ver o que deu e 

acabou, não é nessa perspectiva de receita. Quanto à forma como o professor pensa a relação do 

aluno com o conhecimento, então o aluno tem acesso a informações relativas aquilo que o professor 

pretende trabalhar em sala de aula, de uma maneira muito diferente; o professor tá falando de algo 

e o aluno pode ter conhecimento disso previamente, ou, naquele instante por meio de tecnologias 

associadas a ele. 

 

 Todos os formadores de alguma forma apontaram a necessidade de ao longo da 

formação inicial os alunos terem contato com as ferramentas tecnológicas, observando 

aspectos teóricos mediante leitura de artigos acadêmicos e discutindo ideias de autores, como 

também de um aspecto prático voltado para utilização da ferramenta no ambiente da sala ou 

laboratório da universidade, assim como, ações práticas voltadas para o estágio 
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supervisionado onde os futuros professores estariam inseridos no contexto escolar, 

enfrentando dificuldades reais. Ou seja, os formadores indicam que a formação tecnológica 

oferecida a professores de matemática durante sua graduação, precisa integrar estudos 

teóricos e ações práticas. 

 Referindo-se a sociedade da informação Coutinho e Lisboa (2011) afirmam que: 

 

O desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso; o que se lhe 

pede é que seja capaz de desenvolver nos estudantes competências para 

participar e interagir num mundo global, altamente competitivo que valoriza 

o ser-se flexível, criativo, capaz de encontrar soluções inovadoras para os 

problemas de amanhã, ou seja, a capacidade de compreendermos que a 

aprendizagem não é um processo estático, mas algo que deve acontecer ao 

longo de toda a vida. 

  

Nossa sociedade está em frenético desenvolvimento, a cada dia surgem novas 

tecnologias, softwares mais sofisticados, os quais precisam ser analisados e consequentemente 

vão exigir adaptação por parte do usuário. Nesse contexto pensar em uma formação com base 

em atividades mecânicas que não favorecem o desenvolvimento do pensamento reflexivo é 

um pouco antiquado. 

 É importante ressaltar que a formação inicial serve como base norteadora para que o 

futuro profissional siga seu percurso de formação, como também, ajuda na aquisição do perfil 

profissional. Tratando especificamente da formação do professor, as atividades práticas 

devem ser pautadas na reflexão, como defende Kincheloe (1993), de maneira que o egresso da 

formação inicial seja um professor pesquisador da sua prática, sempre procurando meios de se 

atualizar frente às novas tecnologias e demandas sociais. 

 Os formadores entrevistados sugerem que durante a graduação haja uma formação 

tecnológica instrumental, para que no futuro o professor possa usar as tecnologias para 

gerenciar suas atividades, por exemplo, o preparo de aulas e gerenciamento de notas. Em 

sintonia com a sugestão Oliveira, Ponte, Varandas (2003, p.166) defendem que a formação 

inicial ofereça oportunidade de os alunos terem contato com softwares e ferramentas 

utilitárias que auxiliarão no exercício da docência. 

 Referente à formação pedagógica, os entrevistados apontam elementos que podem ser 

agregados a formação inicial, para que haja uma formação mais sólida. Todos em algum 

momento do discurso defendem que o uso de tecnologias deve perpassar toda a formação 

inicial, mas alguns apoiam a ideia de que haja uma disciplina específica dentro do campo da 

Educação Matemática que trate do uso de tecnologia. 



82 
 

Defendem que as tecnologias deveriam ser agregadas à prática dos formadores 

responsáveis por disciplinas específicas para que os alunos pudessem vivenciar o processo de 

construção de conhecimento via uso de tecnologias. Dentre os discursos a esse respeito 

destacamos a argumentação do Entrevistado 5, quando aponta que: 

 

Eu defendo que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser utilizada para 

contribuir com a aprendizagem, para elaboração do conhecimento, pra 

construção do conhecimento. Então, por outro lado, eu acho muito difícil 

uma pessoa que fez toda sua educação básica e nunca utilizou tecnologia, aí 

ela entra pra um curso de formação de professores e na maioria das vezes as 

disciplinas de cálculo, geometria, enfim, em todas as disciplinas ele não 

estuda nada com tecnologia. [...] Aí chega nessa disciplina e a gente vai 

discutir o uso de tecnologia para o ensino [...]. Então eu acho muito difícil 

você se convencer de que alguma coisa é importante para o uso, se você 

mesmo nunca utilizou aquilo pra aprender. Então eu acho assim, para o 

aluno futuro professor, acaba sendo um paradoxo, porque a gente fica 

tentando convencê-lo de como é importante, de que o uso não pode ser na 

perspectiva instrucionista, mas sim na construcionista, naquela coisa de siga 

o modelo, põe um ponto aqui outro lá, depois ver o que deu e acabou, não é 

nessa perspectiva de receita. E aí isso vai contra tudo que o aluno já fez, o 

que o futuro professor já fez até então. Então eu acho fundamental, e está aí 

o grande problema, que na licenciatura o uso de tecnologia fosse 

considerado também pelos professores que ministram outras disciplinas. 

(ANEXO - 6, questão 1)  

  

Essa questão de agregar o uso das tecnologias às disciplinas específicas da matemática 

durante a formação inicial é algo que as pesquisas têm apontado há algum tempo, contudo, 

parece que não há muito avanço nesse sentido.  

Esse fato se configura como um sério problema quando pensamos nos modelos de 

formação baseados na racionalidade técnica ou prática, pois se considerarmos os modelos 

baseados na racionalidade crítica seria inconcebível a ocorrência desse fenômeno. 

Para os modelos baseados na racionalidade técnica “o professor é visto como um 

técnico, um especialista que rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ ou 

pedagógicas” (DINIZ-PEREIRA, 2011). Dessa forma, a não utilização de tecnologias por 

parte dos formadores seria um problema, pois o futuro professor não terá base para pôr em 

prática estratégias adequadas de utilização das tecnologias.  

   Ao considerar os modelos de formação baseados na racionalidade prática, o qual 

exige que o professor exerça constantemente seu julgamento para refletir sobre o processo de 

aprendizagem procurando direções a seguir. Esse distanciamento entre o conhecimento 

teórico e o conhecimento prático poderá dificultar o julgamento do professor. Julgamento 

esse, o qual Carr e Kemmis (1986, p.37, apud, DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 23), defendem que: 
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“É guiado por critérios advindos do processo por si mesmo, ou seja, critérios baseados na 

experiência e aprendizagem, os quais distinguem processos educacionais de não-educacionais 

e os quais separam as boas práticas das indiferentes ou ruins”. Nesse sentido são considerados 

todos os tipos de experiências, inclusive as vividas durante a formação inicial. 

 Desse modo, é importante ressaltar que o professor, ao agregar determinadas 

ferramentas à sua prática docente como, por exemplo, as TIC, os jogos e materiais didáticos 

manipuláveis, ele não necessariamente muda de modelo de formação, pois os modelos de 

formação são definidos por atitudes e não por ferramentas utilizadas. É possível e recorrente 

que haja apenas uma modernização ou „tecnologização‟ do modelo ao agregarem-se novas 

ferramentas ao ensino. 

 Relacionado à prática, especificamente na disciplina de Educação Matemática aplicada 

ao uso de tecnologia, os entrevistados ressaltam que o formador deve equipar o futuro 

professor de maneira ele seja capaz de refletir e exercer julgamento técnico e didático frente 

ao uso das tecnologias. Os aspectos técnicos e didáticos andam em justaposição e ao exercer 

qualquer tipo de julgamento o professor precisa considerá-los. 

 A respeito da formação do professor para o uso de tecnologias, o Entrevistado 3: 

afirma que: 

Bom, na formação do professor para uso de tecnologias, eu acredito que é 

preciso trabalhar no sentido de desenvolver os três tipos de conhecimento, 

que o Mishra e o Koehler falam, que devem ser desenvolvidos para o 

professor ensinar na presença de tecnologia. São conhecimentos de 

conteúdo, conhecimentos tecnológicos e conhecimentos pedagógicos. Então, 

segundo esses autores, na intersecção desses três tipos de conhecimento, tem 

um tipo de conhecimento que eles chamaram de TPACK. Então, nesse 

miolo, nesse TPACK, estão os conhecimentos pedagógico-tecnológicos do 

conteúdo. (ANEXO – 4, questão 1) 

  

O TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), segundo Lobo da Costa 

e Prado (2015, p. 108), “[...] é uma estrutura teórica para auxiliar na compreensão da natureza 

dos conhecimentos que são mobilizados pelos professores na docência. Como sugere o 

diagrama da Figura 1. 

Observe que o Conhecimento Pedagógico Tecnológico do Conteúdo está a 

intersecção, comum aos três domínios. 
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Figura 1: Intercessão de conhecimentos. 

 

Fonte: Adaptação de Lobo da Costa e Prado (2015, p. 108). 

 

Trabalhar essa interseção estabelecendo um vínculo propício entre os conhecimentos 

mencionados, levando o aluno à compreensão e apropriação é tarefa do professor formador. 

Porém não é algo simples, pois exige mudança de padrões e tradicionalmente aceitos e um 

olhar crítico sob as atividades desenvolvidas pelo docente formador de professor. Isso é 

evidenciado quando o Entrevistado 3 afirma:  

 

[...] Existe mesmo, um “gap” entre aquilo que a gente prega e aquilo que a 

gente faz na sala de aula da licenciatura. [...] Então, quando se usa tecnologia 

você acha que o que eu preciso é ensinar para o aluno: “Olha, o Geogebra 

3D ele tem essas ferramentas. e ponto. Isso é ensinar tecnologia”. Não é! 

Não vai capacitar o professor, só isso não vai bastar! É claro que se ele não 

souber onde é que estão as ferramentas, se ele não tiver um convívio mínimo 

com o software ou ambiente que ele esteja de simulação, ou o que for. Claro 

que ele não vai aproveitar aquilo para ensino, entretanto, isso não basta. 

(ANEXO – 4, questão 1). 
 

Dessa forma, o entrevistado sugere uma disciplina de educação matemática aplicada à 

tecnologia, que não se prenda unicamente a ensinar procedimentos técnicos para manuseio de 

softwares. Nesse sentido, o modelo TPACK nos leva a pensar em práticas que envolvam o 

manuseio dos mais variados tipos de tecnologias que podem ser utilizadas para o ensino-

aprendizagem da matemática, aliando ao “como” trabalhar com essas tecnologias em suas 

aulas de matemática, utilizando-se da ferramenta para a construção de conhecimento, tudo 

isso a fim levar o aluno a construir conceitos matemáticos e compreendam os procedimentos 

pertinentes ao campo.  
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Reconhecemos essa lacuna em formação inicial, que trouxe dificuldades para 

integrarmos as tecnologias à nossa prática de sala de aula. Mesmo graduado em uma 

instituição com grande ênfase para a Educação matemática, ao cursar as disciplinas de 

informática aplicada à educação I e II (oferecidas na grade obrigatória), sentimos que houve 

muito estudo teórico e desenvolvimento da escrita acadêmica, contudo, a prática resumiu-se 

ao estudo de ferramentas do ponto de vista utilitário (word e Power Point), as quais já 

dominávamos, devido a uma disciplina chamada de Introdução à Informática oferecida na 

grade curricular obrigatória no primeiro semestre do curso, enquanto o estudo a respeito de 

softwares educacionais e outras ferramentas tecnológicas foi superficial. 

Ainda relacionado aos cuidados pedagógicos para a preparação do professor, foi 

elencado que o formador precisa preparar o futuro professor para lidar com situações em que 

seu aluno tenha muitos conhecimentos prévios referentes a determinados assuntos, assim 

como um vasto domínio das ferramentas tecnológicas devido ao acesso a informação 

proporcionada pela tecnologia. Nesse caso, o professor, independentemente do nível de 

escolaridade que atua, deve assumir uma postura de mediação, pois, segundo Coutinho e 

Lisboa (2011, p. 6), a sociedade atual chamada por muitos de sociedade da informação (SI) é 

caracterizada por estar:  

 

[...] inserida num processo de mudança constante, fruto dos avanços na 

ciência e na tecnologia. Tal como a imprensa revolucionou a forma como 

aprendemos, através da disseminação da leitura e da escrita nos materiais 

impressos, o despoletar das tecnologias da informação e comunicação tornou 

possíveis novas formas de acesso e distribuição do conhecimento. 

  

O grande fluxo de informações contribui para que os alunos de hoje sejam bem 

diferentes dos alunos do final do século passado. São alunos que em grande maioria estão a 

um clique de qualquer tipo de informação que desejarem, favorecendo a aquisição de uma 

variedade de conhecimentos prévios que podem ser usados pelo professor como base para a 

construção do conhecimento. 

Outro aspecto que foi apontado como algo importante para a formação inicial foi a 

participação dos alunos de graduação em projetos de pesquisa ou extensão que tratem do 

assunto do uso das tecnologias em sala de aula, com destaque especial para dois programas: o 

Programa de Licenciaturas (PROLICEN) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

docência (PIBID). 

O Programa de Licenciaturas (PROLICEN), que é um programa acadêmico oferecido 

pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal da Paraíba, destinado ao 
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desenvolvimento de ações visando a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura, 

contribuindo tanto para formação inicial de seus alunos de licenciatura, quanto com a 

formação continuada dos professores da rede pública de ensino do Estado.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) é um programa 

do governo federal destinado a alunos de graduação em cursos de licenciatura na modalidade 

presencial, oferecendo bolsas, visando antecipar a ligação entre o professor em formação e a 

sala de aula de escolas públicas, articulando o ensino superior e a educação básica. 

É importante que o formador se preocupe em desenvolver projetos, para submeter-se a 

seleções de programas como os mencionados acima, como também que o governo e 

instituições de ensino superior criem e ampliem esse tipo de programa. 

Devido a nossa participação em projetos de extensão e também no Programa de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), percebemos que a experiência contribuiu de forma direta 

para o desenvolvimento de nossa escrita acadêmica, fato esse que auxiliou grandemente para 

nosso ingresso na pós-graduação. Influenciou também na formação de nosso perfil 

profissional, assim sendo, destacamos as seguintes contribuições que para nós foram as mais 

significativas: 

 

O esclarecimento de quais são nossas características pessoais mais 

marcantes, que são identificadas facilmente pelos alunos, isto nos levou a 

crescer como pessoas e adotar uma postura condizente com o que somos e 

acreditamos; mostrou a importância de dominar o conteúdo e ensiná-lo de 

uma forma clara, dinâmica e atrativa, contudo sem perder o rigor 

matemático; ensinou que precisamos conquistar o respeito de nossos alunos 

para que tenhamos um eficaz domínio de turma, pois quando os alunos têm 

medo do professor, eles não se sentem à vontade para perguntar, causando 

um acumulo de duvidas o que é altamente nocivo à aprendizagem, mas, em 

contrapartida se o professor é “bonzinho” ele não consegue impor limites aos 

alunos e aula torna-se uma confusão; contribuiu também para o 

desenvolvimento do gosto pela docência. (SERAFIM SILVA, 2014, p.) 

 

A realização de tais projetos no âmbito da formação inicial é de grande importância, 

pois a interação entre universidade e escola básica promove de maneira geral, o conhecimento 

e a análise da realidade escolar, assim como proporciona uma apropriação das teorias 

educacionais metodológicas mediante a instrumentalização prática,como também a discussão 

e aprofundamento de conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental, bem como do Médio, 

assim como um contato mais significativo com a pesquisa e a escrita acadêmica, oferecendo 

assim uma formação adicional, ao aluno de licenciatura. 
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Vivemos em uma sociedade organizada onde desenvolvemos papeis sociais, a qual 

exige o tratar da política em sala de aula, pois isso é tratar da vida social, bem como consiste 

em conhecer a sociedade e as alternativas que dispomos para que tomemos partido. Contudo, 

percebemos que nos discursos dos formadores há uma grande ênfase nas dimensões técnica, 

ética e estética, e quase nenhuma ênfase à dimensão política. 

 

4.2 - PERGUNTA 2: PARA VOCÊ QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DA PRÁTICA DE 

UM BOM PROFESSOR DE TECNOLOGIAS DA ÁREA DE TECNOLOGIA APLICADA 

AO ENSINO DE MATEMÁTICA? 

 

Ideias Centrais 

Dimensão Técnica Dimensão Estética  Dimensão Política 

 

AC-Dimensão Técnica 

DSC 

Bom, primeiro, se atualizar, não é? Sempre. Porque é algo que sempre está tendo coisas novas para 

se ver, para se descobrir. Então, é se atualizar, ver o que eu posso trabalhar com isso. Ele tem que 

ter de fato propriedade do que ele quer discutir, domínio da tecnologia. Precisa também ser curioso, 

tem que ser pesquisador, ele tem que conhecer estudos feitos sobre isso. Se você não tiver o um 

professor que goste de pesquisar que goste de fuçar coisas novas, não vai rolar. 

Outra coisa ele precisa saber que a tecnologia em Educação Matemática precisa ser colocada como 

um dos elementos para auxiliar o aluno a construir o conhecimento. É importante que ele tenha 

consciência que tecnologia não é para deixar a aula “bonitinha”, ou seja, a tecnologia é algo para 

“pensar com”, e não para ilustrar a aula. 

IC- Dimensão Estética 

DSC 

Um é a disciplina enquanto instrumentalização para o professor, o aluno precisa pensar também 

nessa parte científica, que é a parte que dá um embasamento de como utilizadas as tecnologias 

dentro do conhecimento matemático que vai ser trabalhado em sala de aula ele tem que pensar em 

fazer com que o aluno entenda o uso daquela ferramenta, a relevância daquela ferramenta específica 

ou das ferramentas que ele trabalha. Ele tem que saber estruturar o programa da disciplina de 

forma que com o passar da disciplina o aluno vá adquirindo mais habilidade. Ele tem também que 

saber envolver a turma de forma que desperte o interesse para aquele tipo de atividade. Porque, nem 

todos os alunos são adeptos da tecnologia. Então, ele tem que mostrar essa possibilidade de 
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trabalhar com tecnologia e estar pronto para o inusitado. Porque, essa é uma Disciplina que não 

exige só o trabalho do professor, o planejamento do professor. Então ele tem, que sempre ter um 

plano “B”. 

Tem que ter uma boa didática, não adianta ele saber muito para ele e não saber passar para os 

alunos. Ele tem que saber navegar, circular vendo os alunos na sala de aula pra saber onde que tá a 

dificuldade maior de cada um. Ser aquele que está antenado com o aluno, fazer com que o aluno 

esteja em ação, utilizando a tecnologia para construir o conhecimento. Propor aos alunos futuros 

professores que elaborem atividades, que os alunos vivenciem esse processo do ponto de vista de 

professor. 

 

 

AC – Dimensão Política 

DSC 

Levar o aluno a pensar as possibilidades de com aquele software, elaborar uma atividade que tenha 

um cunho de construção de conhecimento, que leve o aluno a ter um papel ativo, que ela seja 

significativa pensando não somente em um conteúdo, porque têm algumas pessoas que podem pensar 

assim: Para determinado conteúdo qual o software mais adequado, mas não é simplesmente isso é 

pensando assim, tanto na parte de conteúdo quanto, na parte de procedimentos e de novas atitudes 

no ensino de matemática. 

 

Desprendendo-nos da ordem das questões e analisando os discursos como um todo 

percebemos que nas entrelinhas dos discursos dos formadores há um consenso que aponta a 

necessidade de o bom professor dominar o conteúdo específico, em nosso caso a matemática.  

Esse aspecto é algo incontestável, pois para que se desenvolvam métodos de ensino é 

necessário que haja compreensão daquilo que se pretende ensinar. Ao pensarmos no ensino 

via tecnologias, dentro do rol das competências técnicas além do domínio da matemática, 

segundo os professores também é de suma importância que haja o domínio da ferramenta 

tecnológica a qual o professor se dispõe a trabalhar. 

Como nossa sociedade produz muita informação e está em constate mudança para que 

o professor disponha desse domínio de conteúdo específico, mas principalmente das 

ferramentas tecnológicas é fundamental que ele assuma o papel de pesquisador, para que 

esteja em busca de novas aprendizagens. A esse respeito, Ponte (2000, p.76) afirma que o 

professor: 

Vê-se agora na contingência de ter não só de aprender a usar constantemente 

novos equipamentos e programas, mas também de estar a par das 

«novidades». No entanto, mais complicado do que aprender a usar este ou 
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aquele programa, é encontrar formas produtivas e viáveis de integrar as TIC 

no processo de ensino-aprendizagem, no quadro dos currículos actuais e 

dentro dos condicionalismos existentes em cada escola. O professor, em 

suma, tem de ser um explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, 

e de aprender, por si só ou em conjunto com os colegas mais próximos, a 

tirar partido das respectivas potencialidades. Tal como o aluno, o professor 

acaba por ter de estar sempre a aprender. Desse modo, aproxima-se dos seus 

alunos. Deixa de ser a autoridade incontestada do saber para passar a ser, 

muitas vezes, aquele que menos sabe (o que está longe de constituir uma 

modificação menor do seu papel profissional).  

 

Assim como Ponte, Hargreaves (2004, p. 125) defende que se estabeleça uma 

comunidade profissional de aprendizado onde os professores possam socializar experiências, 

para que desenvolvam práticas cooperativas, planejamento compartilhado. Estar atualizado é 

uma demanda presente, mas também se torna importante o trabalho coletivo dos docentes que 

atuam num mesmo curso de formação inicial para que elejam metas e meios de cumpri-las em 

conjunto. 

A tecnologia tem encurtado distâncias, contudo, por vezes contribui para distanciar os 

que estão em um mesmo ambiente de trabalho, por exemplo, onde por vezes, devido às 

dificuldades relacionais, muitos preferem trabalhar em conjunto com pesquisadores e/ou 

formadores de regiões distantes a trabalhar conjuntamente com os colegas que atuam no 

mesmo curso. 

O trabalho coletivo de formadores que atuam no mesmo curso de formação de 

professores é algo que ainda não foi consolidado, mas é algo importante o qual precisamos 

buscar meios de avançar nesse sentido. A respeito disso o Entrevistado 3 comenta que: 

 

Eu sinto que nós professores, principalmente universitários, ficamos muito 

isolados cada um na sua Disciplina, cada um na sua expertise. E 

principalmente com a questão da tecnologia, seria importante que nós 

conseguíssemos quebrar um pouco esse isolamento, trabalhar um pouco 

mais com os nossos colegas, de tal maneira que nós pudéssemos trocar 

experiências. Então, é uma utopia, quanto mais o professor avança na escala, 

os professores dos anos iniciais trocam muitas experiências entre eles, e os 

do ensino superior cada um fica muito isolado do outro. Eu não sei se isso 

acontece ai também, mas acontece muito aqui. E o apoio do outro se perde. 

E hoje, nós temos muitas ferramentas tecnológicas que me auxiliam a 

trabalhar de uma maneira mais colaborativa, a saber o que o outro está 

fazendo, e tentar ver o que eu posso utilizar para mim. Essa utopia de que a 

nossa classe profissional fosse um pouco mais unida nesse estilo, e que não 

tivesse tanto medo. Parece que nós temos muito medo de que nós vamos ser 

julgados pelos nossos colegas. “Ah, eu vou perguntar pra você como você 

faz, você vai achar que eu não sei fazer nada. Você vai achar que eu não sei 

matemática. Por isso que eu estou te perguntando.” Nós temos que, como 

professores, sermos eternos aprendizes, porque a cada dia nós temos que 
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aprender até para poder ensinar, porque são processos distintos, mas são 

processos muito conectados. (ANEXO – 4, questão 9) 

 

Esse isolamento é uma tendência social, pois como defendem Bauman e Mauro (2016, 

p. 79) vivemos em uma era de solitários interconectados, onde as relações interpessoais têm 

desvanecido, o individualismo está em alta e a tolerância em baixa.  

Relacionar-se a distância têm sido um subterfúgio para muitos que não conseguem 

estabelecer relações saudáveis e duradouras com os sujeitos a sua volta, então preferem 

buscar essa relação à distância por julgar ser mais cômoda. Esse aspecto torna indispensável à 

atuação do intelectual transformador, trazendo à tona e debater a respeito desse e outros 

aspectos sociais para que o cidadão em formação esteja a par desses novos desafios e encontre 

formas de lidar com eles, pois o professor por vezes precisa ensinar mais que conteúdo, ele 

precisa ensinar valores como, por exemplo, a tolerância. 

Outro meio que têm ganhado destaque mundial para atualização do professor e 

aquisição do perfil profissional é o uso da pesquisa-ação, como sugerem Zeichener e Diniz-

Pereira (2011), os quais indicam que durante a formação inicial o futuro professor viva 

experiências de pesquisa-ação. 

Outro aspecto levantado pelos entrevistados é que os docentes tenham conhecimento 

de que o uso de tecnologias “não é para deixar a aula “bonitinha”, ou seja, a tecnologia é algo 

para “pensar com”, e não para ilustrar a aula”. (DSC – IC Dimensão Técnica, p.86). Nesse 

sentido, Lobo da Costa e Prado (2015, p.102) defendem que as tecnologias sejam integradas 

ao ensino de maneira que sejam exploradas adequadamente para que o futuro professor possa 

“raciocinar com”, “criar com” e “ensinar com”, ou seja, a ferramenta tecnológica deve ser 

usada para que através de sua exploração haja a construção do conhecimento.  

Exemplificando esse tipo de trabalho, o Entrevistado 3 infere que: 

 

A tecnologia em Educação Matemática precisa ser colocada como um dos 

elementos para auxiliar o aluno a construir o conhecimento. Então, pensar 

em ensinar matemática, utilizando como ferramenta a tecnologia digital. 

Assim como você tem o compasso que lhe ajuda a aprender uma série de 

coisas, uma ferramenta que pode te auxiliar a traçar uma série de figuras, e 

com ela você transporta medidas, você tem na tecnologia digital um 

ferramental para lhe auxiliar a pensar. A tecnologia é um ferramental 

complexo e completo para auxiliar a estruturação do pensamento. Porque eu, 

quando penso sozinha, eu e minha folhinha de papel, por exemplo, penso de 

uma maneira diferente de quando eu estou pensando e tenho, por exemplo, 

acesso a internet para investigar algo que eu tenha dúvida, tenho acesso a um 

software como o Cabri ou Geogebra para que eu possa experimentar as 

minhas conjecturas, as minhas hipóteses, eu quero ali, testar a validade, 

tentar ver se aquilo dá certo. Então, posso tentar, a partir do uso de um 
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objeto de aprendizagem, simular de um fenômeno físico por exemplo. Então 

eu posso utilizar a tecnologia para me ajudar a estruturar o pensamento. É 

esse empoderamento que eu quero dar ao aluno quando eu uso a tecnologia. 

(ANEXO – 4, questão 2) 
 

Essa ideia contrapõe a realidade descrita por Ferreira da Silva (2011), conforme 

mencionada no primeiro capítulo. A Saber, a modernização dos métodos tracionais mediante 

o uso de tecnologias.  

A Entrevistada 5 defende que: 

 

E aí é que tá, eu conhecer software é uma coisa, elaborar atividade é outra. 

Com aquele software, elaborar uma atividade que tenha um cunho de 

construção de conhecimento, que leve o aluno a ter um papel ativo, que ela 

seja significativa, é diferente! [...] Sempre muitos professores perguntam 

como deve trabalhar tecnologia? No início, no meio, ou no fim da discussão 

do conteúdo? Daí, a gente sempre diz: olha, depende do que você vai fazer, 

do conteúdo. Não existe uma regra. Eu posso iniciar, por exemplo, o ensino 

de funções utilizando tecnologias justamente pra ele perceber, elaborar 

conjecturas e, ao mesmo tempo, que eu estou no laboratório trabalhando, que 

ele está percebendo algumas coisas a gente leva ele a elaborar conjecturas e 

depois passa a limpo na linguagem matemática. Enquanto que no ensino em 

geral você faz ao contrário, você define, dá exemplo, e depois lá no final vai 

aplicar. E em geral a tecnologia tem sido usada mais para aplicar no fim, ver 

pra crer. Tipo: Lembra que eu disse na sala de aula que o gráfico da função 

afim é uma reta? Então, tá vendo, é uma reta! É tipo São Tomé: ver pra crer. 

E deve ser ao contrário. Então acho que essa disciplina deveria discutir 

justamente isso, ela deveria despertar no futuro professor isso; não se trata de 

uma disciplina de ensinar software, porque se ela ensina a usar software, se 

eu ensino você a utilizar certo software, você fica expert no assunto; eu até 

trabalho várias atividades com aquele software, você aprende. Mas amanhã 

tem cinquenta outros no mercado e aquele nem tá mais livre e você nem 

consegue pensar outra coisa. Então, a ideia seria que nessa disciplina se 

discutisse alguns elementos chave; que ela desse um pouco de autonomia pra 

o professor. Por exemplo, quando eu vou olhar um software, um material 

digital, o que eu vou olhar? Dizer qual o papel do aluno, qual o papel do 

professor, conteúdo que ele vai trabalhar. Precisa ficar atento se tá correto ou 

não, porque tá cheio de coisa na internet, com uso de software com o 

conteúdo errado. 

 

O Entrevistado 3 e o Entrevistado 5 destacam-se na defesa de um uso das tecnologias 

para a construção do conhecimento, apontando que um bom professor da disciplina de 

educação matemática aplicada as tecnologias precisa estar ciente dessa necessidade. 

Além do domínio técnico, segundo os entrevistados, o formador precisa dominar os 

elementos estéticos, que compreendem a organização da aula indo desde os conhecimentos 

curriculares até os conhecimentos pedagógicos e didáticos. Os elementos citados no DSC IC- 

Dimensão estética são aspectos relevantes, pois são fundamentais para que o professor possa 
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se colocar em condição de dialogar com as circunstâncias e não seja pego de surpresa por 

elas, assim como possa articular teoria e prática de maneira à melhor gerenciar a aula. 

Segundo Ponte, Januário, Ferreira e Cruz (2000, p. 12): 

 

Ensinar a ser professor implica, para além dos aspectos da aprendizagem das 

matérias disciplinares (designada habitualmente por „formação na 

especialidade‟, assente-se neste conceito), a aprendizagem dos aspectos do 

como ensinar e do como se inserir no espaço educativo escolar e na profissão 

docente (designada também tradicionalmente por „formação educacional‟). 

No entanto, se o todo não é igual à soma das partes, também aqui, esta 

„síntese‟ nem sempre é efectuada da melhor forma, porque conhecer 

profundamente os conteúdos científicos de uma especialidade, embora seja 

um requisito fundamental, não garante automaticamente o domínio de 

algumas categorias do conhecimento pedagógico de um professor, como o 

conhecimento curricular ou o conhecimento didáctico. 

  

Caso um sujeito domine bem as ferramentas tecnológicas, ou mesmo os conceitos 

matemáticos, isso não implica necessariamente que o mesmo é um bom professor de 

matemática, além do domínio técnico é preciso conhecer maneiras de socializar esse 

conhecimento e conduzir o aluno no caminho da construção de seus próprios conhecimentos.  

Entre esses aspectos, os formadores entrevistados destacaram a necessidade de uma 

estruturação de exploração das ferramentas e conceitos matemáticos que partam do simples 

para o complexo, assim como defendem que sejam elaboradas atividades interessantes 

capazes de despertar o interesse do aluno para que o mesmo se envolva na exploração da 

ferramenta, potencializando a construção do conhecimento.  

 Partindo mais especificamente para as habilidades estéticas do professor que trabalha 

com o uso de tecnologias para o ensino da matemática, os entrevistados destacam que ele 

precisa estar pronto para gerenciar as adversidades ocasionadas pela tecnologia, problemas 

com as máquinas ou com o software, por exemplo, de modo que sempre tenha outras 

possibilidades para prosseguir a aula. 

 Também é apontado que o professor entenda a mudança de postura necessária quando 

ele decide usar tecnologias, segundo o DSC (IC DIMENSÃO ESTÉTICA, p. 87) o professor:  

 

Ele tem que saber navegar, circular vendo os alunos na sala de aula pra saber onde 

que tá a dificuldade maior de cada um. Ser aquele que está antenado com o aluno, 

fazer com que o aluno esteja em ação, utilizando a tecnologia para construir o 

conhecimento. Propor aos alunos futuros professores que elaborem atividades, que 

os alunos vivenciem esse processo do ponto de vista de professor. 

  

A fala do entrevistado concorda com o que defende Ponte (2000, p. 77), quando ele 

afirma que a relação entre professor e o aluno é profundamente alterada pelo uso das 
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tecnologias de informação e comunicação nas aulas, pois o professor tem que compreender 

profundamente o trabalho do aluno para compreender suas dúvidas e questionamentos, e por 

vezes o professor irá precisar fazer uma pesquisa a despeito de aspectos que não havia 

considerado inicialmente, mas ao longo do percurso percebeu ser fundamental. 

Esse processo de aprendizagem exige do professor uma maior aproximação do aluno, 

pois ele deixa o quadro e começa a circular na sala para auxiliá-los, assumindo o papel de 

mediador, de maneira que reconfigura a relação professor-aluno para uma relação de parceria 

no processo de construção do conhecimento. 

 Partindo para a dimensão política, temos alguns resquícios de discursos que nos levam 

a entender que alguns dos entrevistados acreditam que um bom professor formador atuante na 

disciplina de educação matemática aplicada às tecnologias precisa promover um ensino 

reflexivo e inventivo, entretanto parece que essa reflexão mencionada se limita a refletir sobre 

os aspectos pedagógicos sem muitas vezes considerar os aspectos sociais externos a escola e 

que influenciam na conjuntura escolar.  

 Os entrevistados ressaltam a necessidade de empoderamento do aluno no sentido de 

ter liberdade de pensamento e comprometimento com a aprendizagem, entretanto, sentimos 

falta de uma abrangência maior desse empoderamento, algo que parta para a discussão a 

respeito da liberdade, limites e possibilidades, democracia, vida em comunidade e discussão 

de valores, de forma que a discussão desses aspectos seja pautada nos acontecimentos sociais 

intra e extra-escolares, assim como os fatores econômicos tangíveis à realidade social. Abrir 

espaço para esse tipo de debate em sala da aula faz-se necessário principalmente em nosso 

país, onde temos uma democracia recente e fragilizada.  

Todo professor, independentemente da área de atuação, é formador de opinião e 

precisa conhecer e debater os aspectos sociais e políticos. Ideal seria que esses assuntos 

fossem tratados naturalmente pelos professores e não apenas em momentos específicos em 

que os alunos trazem algum questionamento sobre algo relacionado a esses aspectos. 

Contudo, entendemos que esse trabalho integrado, principalmente para os formadores de 

cursos de ciências exatas, é algo distante, por diversos motivos que fogem o domínio do 

professor, como currículo, tempo para as disciplinas, falta de interesse governamental, entre 

outras. Entretanto, conscientização e luta são as bases para as mudanças. 

4.3 - PERGUNTA 3: O QUE VOCÊ JULGA INDISPENSÁVEL NO ENSINO DA 

DISCIPLINA DE TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA QUE 

VOCÊ MINISTRA? 
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AC - Professor Mediador 

DSC 

Numa disciplina de tecnologia é indispensável falar da filosofia do construcionismo o que significa. 

É indispensável você fazer uma discussão do potencial da tecnologia para o ensino, e então, como 

utilizá-la, e tentar que seja sempre uma postura construcionista. Têm que ter a parte de 

conhecimento matemático, porque às vezes a gente se dedica muito a parte técnica da informática e 

se distancia um pouco do conteúdo, e o principal é o conteúdo. 

Outro aspecto seria a instrumentalização. O aluno precisa ter conhecimento sobre tecnologias, 

softwares e dispositivos que podem ser utilizados em aulas de matemática. Por exemplo, recursos 

online, jogos, aplicativos, objetos de aprendizagem e calculadora.As redes sociais estão em alta, 

então o professor também tem que ver projetos, ou, propostas para utilizar desse meio em prol da 

educação. Assim como, mostrar porque que aquele recurso ou aquele outro tem limitações ou 

colaboram pra aquele conteúdo de matemática específico. 

 Também teria que ter essa parte de conhecimento relativo à atitude do professor numa sala de aula, 

aí isso que não pode faltar de maneira nenhuma.  

Eles teriam que elaborar atividades usando tecnologia dentro da perspectiva de construção de 

conhecimento, elaborar uma aula usando tecnologia. Essa aula deveria expor uma atividade normal, 

fazê-la em sala de aula da universidade, vivenciar com os colegas e haver de fato uma análise crítica 

em cima daquilo. 

A disciplina precisa ter um cunho teórico e outro mais prático, sempre ressaltando que a máquina 

não faz tudo, a tecnologia não faz tudo. Ela potencializa uma série de situações, mas é extremamente 

importante e cada vez mais complexa a figura do professor. 

Um dos pontos levantados pelos professores foi a necessidade de que na disciplina de 

educação matemática aplicada as tecnologias sejam desenvolvidas atividades do ponto de 

vista construcionista. Segundo Van de Valle (2009, p. 42), “A doutrina básica do 

construtivismo é simplesmente esta: que as crianças constroem seu próprio conhecimento.” 

Quantos de nós aprende e consolida uma ideia, sem antes refletir sobre a mesma?   

Segundo Van de Valle (2009, p. 43), o construcionismo tem suas raízes nas ideias 

piagetianas, onde nossa cognição é compreendida como uma rede e quando uma nova ideia 

nos é apresentada nos buscamos em nossa rede aqueles conhecimentos que pareçam ser 

necessário para dar significado à nova ideia. Ele chama esse processo de Assimilação. Depois 

que assimilamos, então vem o processo de acomodação onde reorganizamos nossa rede 

desligando aquilo que não se ajustam ao novo conhecimento e incorporando-o a nossos 

conhecimentos. 
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Quando o aluno aprende de maneira mecânica ele não consegue estabelecer 

significado às ideias, geralmente memorizam as coisas e na hora de uma avaliação tem 

dificuldade de responder questões que envolvam diferentes conceitos. Por isso, a 

compreensão vem da ligação feita entre as ideias novas e as já existentes. 

Van de Valle (2009) enfatiza a importância do conhecimento conceitual e o 

procedural, para ele, ambos devem andar juntos. O conhecimento procedural envolve os 

procedimentos de algorítmicos que devem ser desenvolvidos para a resolução de um 

problema enquanto o conhecimento conceitual tem a ver com o significado das coisas. O que 

significa uma função, ou, o que significa achar o zero de uma equação?  

Dizer que um aluno constrói seu próprio conhecimento não significa que o professor 

deve apenas colocar o assunto, questões, jogos, ferramentas tecnológicas e os alunos vão 

aprender sozinhos, isso pode até acontecer em casos raros, mas a ideia do construtivismo é 

que o professor haja como mediador na sala de aula e gerencie as atividades visando à 

compreensão e atribuição de significado por parte dos alunos. 

É importante que tenhamos cautela durante nossa ação docente, principalmente no que 

diz respeito ao trabalho com material didático, ferramentas tecnológicas, figuras, simbolismo 

escrito, linguagem oral, e situações do mundo real, todos esses são definidos por Valle (2009) 

como sendo modelos. A visão que o aluno tem do modelo pode ser totalmente diferente da 

visão do professor, principalmente quando se trata do uso de material didático, pois o mau uso 

do mesmo pode fazer parecer que o aluno entendeu, mas ele pode estar fazendo o processo 

mecanicamente fazendo com que ele não desenvolva os conceitos.  

Por exemplo, quando um professor usa o Geogebra para trabalhar as ideias de funções 

e após apresentar a ferramenta entrega uma sequência de passos para que o aluno faça as 

construções no software, sem dar brechas para que os alunos desenvolvam sua criatividade no 

desenvolvimento de métodos que realmente fazem sentido para o indivíduo, os quais têm por 

parâmetro o rigor matemático. 

Outros exemplos dessa mecanização do ensino são citados pelo Entrevistado 3: 

 

Então, quando se usa tecnologia você acha que o que eu preciso é ensinar 

para o aluno: “Olha, o Geogebra 3D ele tem essas ferramentas. e ponto. Isso 

é ensinar tecnologia”. Não é!Não vai capacitar o professor, só isso não vai 

bastar! É claro que se ele não souber onde é que estão as ferramentas, se ele 

não tiver um convívio mínimo com o software ou ambiente que ele esteja de 

simulação, ou o que for. Claro que ele não vai aproveitar aquilo para ensino, 

entretanto, isso não basta. Por exemplo, uma das coisas que eu acho 

terríveis, é quando você usa o Geogebra, por exemplo, inserir um daqueles 

monte de controle deslizantes, o aluno chega lá no laboratório mexe nos 
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controles deslizantes e pronto, preenche lá uma ficha, tirando uma série de 

conclusões. Bom, eu posso pensar assim, “melhor que nada, não é? Ele 

olhou lá e viu que mexendo nos coeficientes A, B e C do controle deslizante 

ali dá uma modificação”. Mas, ele não foi ele quem construiu aquele gráfico, 

não foi ele quem construiu o controle deslizante, ele não sabe nem o que 

significa aquilo e nem os porquês de modificar o gráfico. Vou te dar um 

exemplo. Eu brinco muito com os meus mestrandos que todo mundo que usa 

Geogebra coloca aqueles controles deslizantes. E quando, nas formações 

continuadas, ensina isso ao professor, o professor acha lindo, porque daí ele 

deixa tudo prontinho e o aluno vai lá, só mexe ali, escreve tudo e pronto. 

Então, não estou dizendo que você não possa usar nunca o controle 

deslizante, mas tem que tomar cuidado, porque senão o aluno vai ser 

meramente um executor lá de um movimento que ele não sabe para quê, ele 

observa que muda realmente ali, o gráfico, mas ele não consegue 

compreender o porquê nem nada disso. Não fez sentido nada. Aliás, isso é 

muito comum. Você passa a limpo lá na tecnologia, e acha que está fazendo 

algo novo, quando na realidade você está subutilizando a tecnologia. Agora, 

é claro que é muito fácil falar, difícil é fazer, todos nós estamos procurando 

caminhos. 

 

É um desafio tornar realidade essa utilização das tecnologias de maneira construtivista 

nas aulas de matemática. Porém, acreditamos que isso não será realidade até que entre o 

amalgama das concepções do professor formador, não esteja presente esse aspecto como 

sendo algo importante. Nesse sentido, a discussão de questões, como as relatadas no presente 

trabalho, nas salas de aula da formação inicial e na pós-graduação são de suma importância 

para a constituição de um professor intelectual transformador, que esteja atento às 

dificuldades educacionais e faça delas trampolins para saltar rumo a uma educação de 

qualidade. 

Nesse contexto do construcionismo é importante que avaliação seja entendida como 

sendo parte integrante do ensino e não como o ápice da disciplina, onde o professor busca 

avaliar o que o aluno não aprendeu. A avaliação deve auxiliar o professor no planejamento de 

suas aulas, após uma avaliação o professor tem indícios das dificuldades que os alunos têm e 

deve procurar meios para saná-las. Em uma avaliação é importante analisar os dois tipos de 

conhecimentos citados anteriormente, o conhecimento procedural e o conceitual. 

Outro aspecto levantado pelos professores foi a necessidade de a disciplina apresentar 

os limites e possibilidades do uso das mais variadas ferramentas tecnológicas da informação e 

comunicação, citando softwares utilitários, softwares educacionais, ferramentas de busca, 

internet, redes sociais, calculadora entre outros, mostrando uma ampla compreensão das 

ferramentas tecnológicas. Estando de acordo com o que defende Ponte, Oliveira e Varandas 

(2002, p. 2):  
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A formação inicial de professores deve proporcionar o contacto com 

aplicações como o processamento de texto, sistemas de gestão de bases de 

dados, programas de tratamento de imagem, folhas de cálculo, programas de 

estatística, programas de apresentação (como o Powerpoint), correio 

electrónico, bem como software educativo orientado para a aprendizagem de 

disciplinas específicas. E, claro, hoje em dia, é impensável deixar de 

considerar a Internet, tanto na vertente de consulta como na vertente de 

produção 
 

Dentro do trabalho com as ferramentas apontam a necessidade de trabalhar a análise 

crítica dos mesmos para que os alunos possam entender os limites e possibilidades dos mais 

variados recursos tecnológicos e como utilizá-los, de maneira que os alunos da formação 

inicial possam adquirir um bom domínio dos softwares estudados na disciplina e desenvolvam 

neles a capacidade de explorarem, por si sós outros programas no futuro. 

Nesse sentido, Ponte (2000, p. 74) defende que: 

 

Na verdade, o simples domínio de uma técnica por uma dada pessoa não 

garante que ela a use com naturalidade, desembaraço e espírito crítico. 

Tomemos o caso do processamento de texto. Quantas pessoas, depois de 

fazerem um curso de iniciação, nunca mais voltam a sentar-se à frente do 

computador? Para que alguém se torne um utilizador fluente é necessário 

que sinta necessidade de escrever textos e sinta um mínimo de confiança em 

fazê-lo no computador. O uso fluente de uma técnica envolve muito mais do 

que o seu conhecimento instrumental, envolve uma interiorização das suas 

possibilidades e uma identificação entre as intenções e desejos dessa pessoa 

e as potencialidades ao seu dispor. 
 

Portanto, a disciplina precisa favorecer esse domínio técnico e didático das 

ferramentas, para que o futuro professor tenha condições de usar tanto as ferramentas 

apresentadas no período da formação inicial, quanto tenha capacidade analítica para escolher 

e utilizar as mais diversas ferramentas disponíveis no mercado. 

Entretanto, além dos aspectos técnicos e didáticos, sentimos falta nas declarações dos 

formadores elementos que remetessem a dimensão política do ensino. Acreditamos ser 

importante e necessário que na disciplina haja espaço para esse tipo de discussão. Parece que 

as salas de aula do ensino superior seguem a tendência apontada por Hargreaves (2004, p. 72): 

No mundo anglófono desenvolvido, grande parte do humanitarismo, da 

democracia e da vida pública desapareceu das agendas governamentais sobre 

a reforma da educação. Em seu lugar tem havido um foco exclusivo nos 

resultados acadêmicos, nos resultados de provas e exames, na 

competitividade internacional, [...] enquanto a democracia é deixada para se 

arranjar por conta própria. 

 



98 
 

Se quisermos democracia precisamos promovê-la, caminhar em direção a quebra do 

paradigma de que apenas os profissionais da área de humanidades se engajem nas lutas 

sociais. Para tanto, talvez o primeiro passo seja promover a democracia em nossas aulas, 

independente do curso ou disciplina mediante nossas ações, assim como, instigar os alunos a 

refletirem sobre a problemática. 

Outro foco importante inerente a disciplina de educação matemática aplicada às 

tecnologias é o que corresponde as atividades de simulação. De maneira geral, após um 

estudo teórico pedagógico a respeito do uso de tecnologias em sala de aula os professores 

propõem atividades de simulação de aula, onde os alunos geralmente escolhem um conteúdo 

para desenvolver uma aula sobre ele usando como auxiliar as ferramentas tecnológicas. 

 

4.4 - PERGUNTA 4: QUAIS SÃO OS OBSTÁCULOS QUE VOCÊ ENFRENTA PARA 

MINISTRAR ESSA DISCIPLINA EM CURSOS DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA? 

Ideias Centrais 

Dificuldades Técnicas Dificuldades Pedagógicas 

 

IC - Dificuldades Técnicas 

DSC 

Uma das dificuldades é mesmo o uso de laboratórios. A gente não tem cada aluno com um 

computador, seria muito bom, parece que todo mundo tem celular, todo mundo tem, mas na 

hora “H” que você vai precisar para uma aula, você não tem os equipamentos ali na sua 

sala. No momento em que você vai por a mão na massa muitas vezes os laboratórios estão 

priorizando os alunos de outros cursos. 

Muitas vezes o software que está rodando na lousa não é o mesmo que está rodando com os 

alunos, então não é similar, era uma dificuldade. 

Outro obstáculo seria a questão da falta de equipamento em casa pra poder da continuidade 

aquela discussão que inicia na universidade. 

E por fim, apontamos a falta de conhecimento sobre lidar com determinadas tecnologias, 

mas isso se aprende na disciplina que as pessoas precisam interagir uns com os outros e a 

tecnologia pra saber lidar com ela. 
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IC- Dificuldades Pedagógicas 

DSC 

A maior dificuldade é a resistência ao uso de tecnologia. É lidar muitas vezes com uma 

turma de alunos com interesses distintos, alguns se interessam por tecnologia e outros. Não 

é lidar com, alguns tem habilidades e outros não, alguns tem computador em casa, uns já 

sabem, até desenvolver algo assim, mais avançado do que outros. 

Outra questão seria a criação de roteiros com um passo a passo, indicando as ações, então, 

esse tipo de material, se o professor não criar o seu próprio, a aula ela pode ser, assim 

ineficiente. 

Outro fator seria essa questão do conceito matemático, essa dificuldade que as pessoas têm, 

dependendo do assunto da matemática, os alunos ás vezes nem tem conhecimento. 

 

Outro fator é que nós estamos habituados a dar a mesma aula para todo mundo, a mesma 

atividade desenvolvida para todo mundo, ao mesmo tempo, em sala de aula. Só que quando 

você coloca uma situação-problema com tecnologia as dificuldades são diferentes, e o 

atendimento tem que ser, mais ou menos, um atendimento individual. Então, quando você 

está num laboratório de informática você precisa estar mediando os alunos, máquina a 

máquina, isso é difícil. 

 

Parece contraditório, mas a realidade da sociedade da informação e conhecimento 

fortemente marcada pela presença das tecnologias é também marcada pela falta de acesso às 

ferramentas e mecanismos tecnológicos, principalmente em países em desenvolvimento como 

o Brasil. 

É bem verdade que nos últimos anos o governo tem investido na formação de 

laboratórios de informática na escola pública, assim como as universidades têm procurado 

modernizar e ampliar seus laboratórios para melhor atender essa demanda das ferramentas 

tecnológicas, mas ainda há muito a avançar, principalmente no sentido de incluir as 

tecnologias em sala de aula, como afirma o Entrevistado 3: 

 

Eu acredito que a tecnologia ela teria que estar no dia a dia da aula, não, de 

vez em quando levar no laboratório. Então, para ela estar no dia a dia da sala 

de aula eu precisaria ter um aparato tecnológico um pouco mais disponível, 

lousa digital, os alunos com os computadores nas mãos. Eu não tenho essa 

realidade, entretanto, não na licenciatura, mas na educação básica eu vivi 

essa situação ideal. Eu trabalhava em uma escola particular que tem todo 
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esse aparato. Tem lousa tem os alunos todos com computador, tudo. 

(ANEXO – 4, questão 4) 

  

Agregar as tecnologias ao ensino é algo importante, necessário, mas algo que ainda 

não é consolidado na totalidade de nosso país. Essa consolidação é impedida não apenas pelos 

desafios pedagógicos, mas, também, pela falta de sólidos investimentos do governo, tanto 

para o aperfeiçoamento pedagógico do professor, quanto em melhoras estruturais, pois, como 

afirma Corrêa (2000, p. 49), nessa lógica neoliberal os investimentos tão divulgados na mídia, 

são reduzidos e mal direcionados, para setores estratégicos que cause aparente melhora, mas 

promovam a manutenção do sistema. 

 Outro grande desafio provocado em parte pela competição capitalista em busca de 

lucros individuais consiste no desenvolvimento de softwares pagos e que são executáveis em 

um determinado sistema operacional. Um grande problema enfrentado nas Instituições de 

Ensino Superior brasileira é que o sistema operacional mais popular em nosso país é o 

Windows, da empresa Microsoft, entretanto, a aquisição e manutenção das atualizações desse 

sistema demandam muitos recursos e muitas instituições, tanto por questões financeiras, 

quanto por questões de embate ao sistema capitalista optam por utilizarem o sistema 

operacional Linux por, de maneira geral, oferecer um melhor custo benefício. Entretanto, essa 

dualidade de sistemas tem gerado muitos problemas de compatibilidade de arquivos, os quais 

o professor necessita estar preparado para contornar. 

  Essa lógica na produção de softwares pagos é resultado do sistema mercantil 

capitalista o qual segundo define Corrêa (2000, p.41) “promove o individualismo, 

desmobiliza ações de solidariedade e participação social, mas tranquiliza a consciência uma 

vez que a lógica do modelo é considerada a lógica da natureza: vence o mais capaz”. 

 Outro aspecto levantado pelo Entrevistado 4 consiste em: 

 

Infelizmente hoje ainda não se tem uma estrutura. A gente acha que hoje 

todo mundo tem um computador me casa, mas não tem viu! Não tem 

mesmo! Eles se viram com o celular e as nossas aulas são todas preparadas 

na universidade no nosso laboratório. O maior obstáculo que eu vejo é que 

as tecnologias nos todos deveríamos ter acesso, os alunos deveriam ter 

acesso, mas infelizmente eles não tem por falta de recursos. Então eles 

discutem e fazem tudo na universidade, a gente faz tudo lá. Eles têm 

algumas aulas por semana que eu chamo de “buracos” no horário, eles se 

reúnem no laboratório, como eu sou coordenadora do curso eu passo por lá 

pra incentivá-los na discussão. Então, o que eu mais ouço o maior obstáculo 

é essa questão da falta de equipamento em casa pra poder da continuidade 

aquela discussão que inicia na universidade. O celular da ultima geração eles 

tem, mas eles não tem um computador nem um notebook, que os ajudaria 

imensamente. (ANEXO – 5, questão 4) 
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 Essa é uma realidade que atinge várias localidades do país, pois ao menos um 

professor de cada região em algum momento do discurso relata a dificuldade gerada para a 

disciplina de tecnologias devido à falta de acesso principalmente ao computador e a internet. 

Assim como a falta de domínio de softwares utilitários básicos. 

 Partindo para as dificuldades pedagógicas, de maneira quase unânime os professores 

apontam a falta de interesse dos alunos pela disciplina. Esse desinteresse pode ser causado por 

fatores diversos, um deles pode ser que o assunto matemático escolhido esteja distante da 

realidade em que os alunos vão atuar, como aponta o Entrevistado 3: 

 

Eu acho muito importante, do ponto de vista didático, que você vincule 

aquilo que você está fazendo na Disciplina com o que realmente o 

licenciando vai precisar para a sala de aula, eu acho que isso aí é 

fundamental. Por exemplo, eu estava na licenciatura, uma Disciplina de 

cálculo com uso de tecnologias aonde utilizávamos os softwares winplote, 

wingeon. Essa Disciplina, eu estou falando de uns dez anos atrás. Então, era 

uma Disciplina muito interessante, mas o que eu notava era que os alunos 

estavam muito motivados, interessados e se esmeravam muito em atividades 

que envolviam algo mais próximo àquilo que eles iriam usar no futuro. Por 

exemplo, quando você trabalhava com funções quadráticas, problemas de 

maximação, minimação, eles adoravam porque tinha vinculação com a 

educação básica. Entretanto, quando iam para conteúdos muito distantes, 

muito ligados ao ensino superior, os graduandos não se interessavam muito. 

Então, se você está pensando no licenciando e está pensando na prática 

pedagógica, sua didática tem que estar ligada a assuntos que ele vai trabalhar 

futuramente. É evidente que você não precisa, não deve dar o conteúdo, 

desenvolver esse conteúdo apenas no nível da educação básica. (ANEXO – 

4, questão 5) 

 

Além da falta de vinculação, conforme foi dito anteriormente, outro fator que pode 

motivar esse desinteresse pode estar ligado a falta de acesso às tecnologias por parte do 

licenciando em sua residência e também por ver que as escolas de sua região não dispõem de 

laboratório de informática ou outros recursos tecnológicos. 

Outro aspecto que pode influenciar diretamente é que a maioria dos alunos que cursam 

a licenciatura atualmente são frutos do ensino tradicional mecânico, que exigia como recurso 

apenas giz e quadro. Portanto, quebrar esse paradigma e ir além do giz e quadro, assim como, 

utilizar metodologias mais modernas, como àquelas baseadas no construcionismo, tornam-se 

necessários para que o aluno se envolva nas tarefas da disciplina. Outro fator seria a 

frustração entre o que o aluno espera da disciplina e que é realmente oferecido. Dessa forma, 

cabe ao formador analisar qual fator está impedindo o envolvimento de seus alunos para que 

consiga envolve-los com as atividades da disciplina. 
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A criação de roteiros de aula foi apontada como outra dificuldade, como não existem 

muitos modelos prontos, o professor precisa desenvolvê-los, e, para tanto, o planejamento 

deve ser bem elaborado, para que,seguindo-o, a aula atinja seu objetivo. 

Nesse ponto acreditamos que os formadores não estão se referindo a roteiros 

metódicos cheios de passos a serem seguidos pelos alunos para a construção de algo através 

de um software. Entendemos o roteiro como algo flexível, uma base de questões a serem 

levantadas e não passos engessados a serem seguidos. 

Essa dificuldade poderia ser amortizada caso houvesse um trabalho em conjunto com 

professores do mesmo curso, assim como com formadores de outras instituições visando à 

troca de experiências. 

Segundo Hargreaves (2004, p. 108), um dos motivos para a acentuação do 

distanciamento entre colegas de profissão nas escolas podem ser as reformas baseadas em 

padrões de desempenho. Segundo o autor, esse tipo de reforma nos Estados Unidos causou 

uma mudança nas prioridades dos professores, trouxe um maior estresse, esgotamento e perda 

de motivação no trabalho, bem como, falta de tempo e perda de autonomia.  

Fazendo uma relação com a realidade brasileira, de maneira geral, parece que a escola 

básica sofre mais influência dessas reformas buscando o padrão de desempenho dos alunos, 

que a universidade. Entretanto, as exigências de produção acadêmica estabelecidas pelas 

instituições de ensino superior e os órgãos governamentais, muitas vezes fortalecem a 

competição, individualismo e movimentam o professor para dedicar mais tempo à pesquisa 

que à docência.  Essas inúmeras atividades por vezes ceifam do professor momentos de lazer 

individual ou com a família, tornando-o propenso a atingir maiores níveis de estresse, 

intolerância e esgotamento. Esses elementos dificultam as relações interpessoais entre 

colegas, um dos fatores que levam ao isolamento e divisão. 

Ressaltando a importância do trabalho conjunto, Hargreaves (2004, p. 125) defende 

que: 

 

Em praticamente qualquer organização, um dos recursos mais poderosos que 

as pessoas têm para aprender e se aperfeiçoar é fazê-lo uma com as outras. 

As economias do conhecimento dependem da inteligência coletiva e do 

capital social, incluindo formas de se compartilhar e desenvolver 

conhecimentos com os colegas de profissão. Compartilhar ideias e 

capacidades, proporcionar apoio moral quando se estiver lidando com 

desafios e difíceis e discutir conjuntamente casos individuais complexos 

representam a essência do trabalho coletivo e forte é a base das comunidades 

profissionais efetivas. 
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É notório que alguns entrevistados de maneira direta ou indireta apontam sentir a falta 

de uma comunidade de trabalho. Poderíamos também ampliar a ideia e apontar também a 

importância da relação entre universidade e escola seria de grande auxílio para o 

desenvolvimento da educação brasileira, caso essa relação entre as referidas instituições 

fossem mais próximas. Poderia trazer a melhora da educação básica amortizando os 

problemas de déficit na aprendizagem de conceitos matemáticos relacionados a essa fase da 

educação, e que foi um dos itens de dificuldade apontado pelos formadores entrevistados.  

Como menciona Ponte, Oliveira, Varandas (2001, p. 3), o uso das tecnologias em sala 

de aula “tem um impacto importante na natureza do trabalho do professor”, entre esses 

impactos temos a mudança na postura de atuação, como é apresentado no DSC (IC – 

DIFICULDADES PEDAGOGICAS, p. 98) 

 

Outro fator é que nós estamos habituados a dar a mesma aula para todo 

mundo, a mesma atividade desenvolvida para todo mundo, ao mesmo tempo, 

em sala de aula. Só que quando você coloca uma situação-problema com 

tecnologia as dificuldades são diferentes, e o atendimento tem que ser, mais 

ou menos, um atendimento individual. Então, quando você está num 

laboratório de informática você precisa estar mediando os alunos, máquina a 

máquina, isso é difícil. 

 

Habituar-se a tais mudanças não é algo simples, segundo Lobo da Costa e Prado 

(2015, p. 103), e integrar o uso de tecnologias geralmente não ocorre de imediato, é algo 

gradativo. Essa mudança gradativa também pode ser considerada na mudança de postura do 

professor, que precisa desenvolver mecanismos para dar essa maior atenção individual aos 

alunos. Esse fator é algo mais dificultoso, pois, como aponta Hargreaves (2004, p. 40), os 

professores da sociedade do conhecimento precisam “aprender a ensinar por meio de 

maneiras pelas quais não foram ensinados”. 

 

4.5 - PERGUNTA 5: DIDATICAMENTE, QUAL A MELHOR MANEIRA DE ENSINAR 

ESSA DISCIPLINA NUM CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA? VOCÊ 

TEM ALGUMA PROPOSTA NESSA DIREÇÃO? 

 

Ideias Centrais 

Orientação Didática Propostas Metodológicas 
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IC - Orientação Didática 

DSC 

Do ponto de vista didático, que o professor vincule aquilo que está fazendo na Disciplina com o que 

realmente o licenciando vai precisar para a sala de aula, isso aí é fundamental. Nessa perspectiva 

seria importante uma parte mais teórica depois uma parte mais prática, sempre gerando discussões 

sobre as concepções do uso de tecnologia, envolvendo os grupos de alunos nessa discussão. 

Poderíamos também, utilizar uma metodologia baseada na investigação matemática, ou na 

resolução de problemas. Ou mesmo, que os alunos pensem no uso de determinadas tecnologias e 

proponham um, projeto a ser desenvolvido. Aí a partir do desenvolvimento de projetos eles vão 

aprendendo a lidar com a tecnologia, tanto naquilo que eles mesmos estão propondo nos grupos, 

quanto no que os demais estão fazendo. 

 

IC- Propostas Metodológicas 

DSC 

Cada pessoa tem sua metodologia, portanto ressaltaremos algumas propostas. Podemos começar 

aprofundando gradativamente, com o uso das ferramentas, começar com problemas simples e ir 

aprofundando pra resolver problemas mais complexos, pra construir uma atividade. Lembrando que 

o software é uma ferramenta, um meio que vai auxiliar no trabalho com o conteúdo. Outra maneira 

seria dar toda uma visão geral da ferramenta, depois desenvolver uma atividade para envolver o 

conteúdo matemático naquela ferramenta. E aí, pedir para os alunos atividades mais prática. Micro 

aulas, ou simulações de como eles tratariam aquele conteúdo em sala de aula, a partir do uso da 

ferramenta.   

Se você está pensando no licenciando e está pensando na prática pedagógica, sua didática tem que 

estar ligada a assuntos que ele vai trabalhar futuramente.  

Outra ideia seria propor duas atividades pra eles resolverem. Em uma atividade dar todos os passos, 

dar a receitinha no software que for. Aí, dar outra atividade e não dar os passos e a pessoa vai ter 

que pensar pra resolver, mas uma atividade que se a pessoa pensar, se apropriar dela, ela tenha 

condições de resolver. Aí depois discutir o que eles acharam dessas duas atividades; a diferença 

entre elas. Em qual delas acha que aprendeu alguma coisa, mobilizou seu conhecimento, teve que 

refletir? Aí a partir dessa discussão, chamar a discussão teórica. Sobretudo com os alunos da 

matemática. Se chegar lá e falar assim: Vamos estudar esse texto aqui, que tem duas páginas. Eles já 

acham ruim, não gostam né. Já isso leva a vivenciar o processo. 

Como também a disciplina pode trazer, por exemplo, alguns textos de experiências que foram 

satisfatórias, de pesquisas que foram feitas. 
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 O primeiro ponto apontado pelos entrevistados é a necessidade de contextualização da 

disciplina com a prática do professor da educação básica. Um dos caminhos para que essa 

contextualização se dê de maneira satisfatória consiste em conhecer a realidade da educação 

básica, esse ponto é fundamental para que o professor consiga fazer esse tipo de 

contextualização. Contudo, essa relação precisa ir além da observação e partir rumo à 

construção de parcerias, onde as ideias e experiências do professor da educação básica sejam 

consideradas e debatidas para que o status. Segundo Giroux (1997, p. 157), o professor da 

educação básica muitas vezes é reduzido “ao status de técnicos de alto nível cumprindo 

ditames e objetivos decididos por especialistas um tanto afastados da realidade cotidiana da 

vida em sala de aula”, sejam quebrados. 

O autor menciona que o professor da educação básica é rebaixado a esse status 

principalmente na visão das reformas educacionais modernas, entretanto mediante a leitura de 

muitas pesquisas e mesmo no âmbito da formação inicial, por vezes nos é passado 

implicitamente o sentimento de pouca confiança na capacidade dos professores da escola 

pública. Por isso, especialistas um tanto afastados da realidade cotidiana da vida escolar por si 

mesmos devem decidir o que o professor da educação básica deve ou não fazer. Feito que 

para Giroux (1997) é algo no mínimo lamentável. 

A respeito dessa integração, o Entrevistado 5 propõe que:  

 

Eu digo assim: olha, todo mundo que tá ali na sala de aula dando aula pra os 

professores, está de alguma forma influenciando esses futuros professores, 

tem vários teóricos que falam isso, a gente é reflexo de tudo aquilo que a 

gente viveu. Na semana passada eu falei isso na minha palestra, que todo 

professor que atua na licenciatura, é uma proposta a ser passada no 

Congresso Nacional (risos), que todo professor que atua na licenciatura 

deveria ficar uma semana em uma escola da educação básica, não é dando 

aula, é lá. Você vai ficar lá, se sentar em uma cadeira, escolhe uma sala você 

senta lá e vai ficar lá. Pra que? Porque as vezes a única experiência que 

aquela pessoa teve com a Educação Básica foi como aluno. Então de alguma 

forma o professor formador tem que se aproximar da profissão. É uma 

proposta que vá passar? Então é uma coisa que tenho discutido, a 

necessidade de conhecer a realidade. Você vai ensinar tal coisa, e eu não to 

dizendo que a matemática não é importante, mas você sabe a realidade que 

aquele aluno vai enfrentar lá? E ele vai enfrentar e vai ter que discutir. A 

criança que chegou com fome, a menina que foi abusada pelo pai, o menino 

que traficou drogas, não é matemática, mas é na sua aula e você vai ter que 

discutir porque você é professor e aí? Então é meio que uma bandeira que eu 

tenho levantado. (ANEXO – 6, questão 9) 

  

Não há uma regulamentação em forma de lei que defina como o professor formador 

deve caminhar para que possa conhecer a realidade de uma sala de aula da educação básica e 
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iniciativas como a supracitada é de fundamental para disseminar ainda mais essa necessidade, 

contudo a escola não é uma entidade estática, ao contrário é extremamente dinâmica e mesmo 

que as características fundamentais permaneçam as mesmas, existem modificações simples 

que por outro lado demandam uma drástica adaptação do professor.  

Dessa forma, acreditamos que o ideal para esse contato do professor formador com a 

escola fosse algo desenvolvido ao longo de toda a profissão para o formador acompanhasse de 

perto as mudanças ocorridas na escola para que possa baseado nelas adaptar sua postura na 

formação inicial, postura defendida por Hargreaves (2004) e apontada pelo entrevistado 5, 

onde sejam considerados os fatores de cunho social e emocional.  

Outro ponto levantado foi a necessidade de unir teoria e prática. Para nós, desenvolver 

um estudo teórico consiste na busca pela compreensão de um determinado grupo de ideias 

para que possamos explicar acontecimentos e/ou vislumbrar caminhos para serem seguidos. É 

muito importante que haja ações desse tipo na formação do professor, principalmente para a 

construção de seus conhecimentos pedagógicos. Giroux (1997, p. 139) ressalta a importância 

da análise crítica textual, necessária para que o intelectual transformador tenha bases para a 

análise crítica. 

As atividades de investigação e resolução de problemas também foram sugeridas pelos 

entrevistados como essenciais para a disciplina. Esse tipo de atividade foi mencionado de 

maneira unânime, direta ou indiretamente, talvez por possibilitarem um maior envolvimento 

ativo do aluno com a aprendizagem o que pode facilitar a construção de conhecimento.  

Entre as propostas metodológicas os professores sugerem o aprofundamento gradativo, 

sempre partindo do mais simples para o mais complexo, assim como o desenvolvimento de 

micro aulas, aulas simuladas relacionadas a conteúdos que o aluno irá trabalhar futuramente e 

a produção textual.  

Entre as atividades de investigação que buscam a relação entre teoria e prática muito 

nos chamou atenção a seguinte proposta: 

 

Outra ideia seria propor duas atividades pra eles resolverem. Em uma 

atividade dar todos os passos, dar a receitinha no software que for. Aí, dar 

outra atividade e não dar os passos e a pessoa vai ter que pensar pra resolver, 

mas uma atividade que se a pessoa pensar, se apropriar dela, ela tenha 

condições de resolver. Aí depois discutir o que eles acharam dessas duas 

atividades; a diferença entre elas. Em qual delas acha que aprendeu alguma 

coisa, mobilizou seu conhecimento, teve que refletir? Aí a partir dessa 

discussão, chamar a discussão teórica. Sobretudo com os alunos da 

matemática. Se chegar lá e falar assim: Vamos estudar esse texto aqui, que 

tem duas páginas. Eles já acham ruim, não gostam né. Já isso leva a 

vivenciar o processo. (DSC, IC-PROPOSTAS METODOLÓGICAS, p. 103) 
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Esses elementos estão de acordo com a ideia de Ponte (2000, p. 73), que infere que as 

atividades envolvendo as ferramentas tecnológicas surgem como instrumentos para serem 

usados livre e criativamente por professores e alunos na realização das mais diversas 

atividades, especialmente as atividades de projetos e investigação por proporcionarem ao 

aluno um protagonismo na aprendizagem. Além disso, segundo ele, as tecnologias da 

informação e comunicação podem ser usadas como recurso para investigação. 

 

4.6 - PERGUNTA 6: QUAL A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE TECNOLOGIA 

APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA QUE VOCÊ MINISTRA PARA 

FORMAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM PENSAMENTO CRÍTICO E AUTÔNOMO? 

COMO? 

 

Ideias Centrais 

Para refletir criticamente sobre os dados 

fornecidos pelas TIC. 

Refletir criticamente sobre a integração das 

TIC na sala de aula 

 

IC- Para refletir criticamente sobre os dados fornecidos pelas TIC. 

DSC 

Você quando vai formar um cidadão, esse cidadão tem que ser consciente do que ocorre na 

sociedade que ele vive. Uma das primeiras coisas é a consciência, e a matemática pode auxiliar 

muito nessa consciência. Especialmente quando você trabalha a questão de tratamento de dados, e 

o tratamento de dados hoje não se faz se você não usa software, então os softwares auxiliam muito 

gerando gráficos, esquemas, tabelas. Várias representações que eu posso gerar por meio de 

tecnologia podem me auxiliar a ter uma visão mais complexa e uma visão mais ampla daquele 

conjunto de dados. Uma vez que você usa a calculadora, uma vez que você usa o próprio excel, 

você usa outros softwares, educativos ou não, você consegue facilitar a compreensão da 

informação e isso faz com que a gente seja mais crítico e a gente começa a compreender melhor o 

que ta acontecendo. 

Olhe, essa questão, eu acho que ela está mais longe da nossa sala de aula quando nós estamos 

pensando tecnologia. 

Outro aspecto é referente às informações disponibilizadas pelas TIC. Dessa forma é grande o 

desafio para o professor ajudar o aluno a selecionar essa informação, porque nem toda 

informação é verdadeira, nem toda informação é confiável. Parece que falta um pouco de 

maturidade nos alunos para discernir qual informação é verdadeira e qual informação é confiável. 

Essas informações a gente precisaria lê-las criticamente. Então é o uso crítico da tecnologia. Até 
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tecnologia de forma ampla, você liga a televisão, aí vê, nos diversos canais o que eles veiculam o 

que eles passam. 

 

IC- Refletir criticamente sobre a integração das TIC na sala de aula 

DSC 

 É importante enxergar a tecnologia como um recurso a favor do professor e a favor da 

aprendizagem do aluno. Ser crítico em relação aquela possibilidade de uso de tecnologias, e ai, 

uma vez que ele opte usar a tecnologia (isso é um tema de discussão nas disciplinas), ele possa 

levar para a escola essa bandeira de se trabalhar com a tecnologia e quando o aluno vai pra 

escolamuda muito esse graduando, muda a visão dele, a postura dele. A partir do momento que o 

professor usa a tecnologia e se sente contemplado na sociedade, porque tem o direito a tecnologia 

e ele permite que os seus alunos usem, de maneira que isso não seja um objeto de marginalidade, 

servindo para separar quem tem e quem não tem, que ele use aquilo como um recurso que está 

disponível pra todos. Essa ideia de que todo mundo tem acesso à tecnologia não é verdade; se a 

gente for num bairro pobre e tal, as pessoas têm lá uma Lan house e tal. Mas que acesso a 

tecnologia? Qual é a qualidade do acesso à tecnologia? Isso deve ser alvo de reflexão crítica 

dentro da disciplina. 

A discussão crítica a respeito das tecnologias deve ser feita tanto do ponto de vista matemático, 

como do ponto de vista geral. Do ponto de vista específico da matemática seria discutir formas 

para que de fato possa contribuir para aprendizagem, de maneira que o aluno se torne mais 

autônomo, isso é contribuir pra formação de um cidadão crítico. 

A tecnologia precisa contribuir pra que no seu uso as pessoas aprendam a se sobressair de 

situações cotidianas as mais diversas, aí isso contribui tanto para o uso da tecnologia como 

instrumento quanto nas atitudes desenvolvidas mesmo, no enfrentamento de situações cotidianas. 

Então essa disciplina contribui demais porque diferentemente do que se pensa na escola, até nos 

dias atuais, as pessoas na vida cotidiana elas tem as tecnologias das mais diversas ao seu alcance, 

aí somente na escola elas precisam deixar toda a tecnologia de lado e têm que usar somente 

caneta, papel e lápis, então, é preciso trazer essa tecnologia porque ela vai servir também pra 

pessoa pensar nas atividades cotidianas. 

 

A formação de um cidadão crítico é algo fundamental para a emancipação humana. 

Por um lado, o desenvolvimento crescente da ciência e tecnologia liberta os agentes sociais 

dos trabalhos braçais desumanos e exaustivos, por outro lado, exigem o desenvolvimento da 

crítica, inventividade e criatividade como sugere os trabalhos de Giroux (1997) e Hargreaves 

(2004). Nesse ínterim, o papel do professor como intelectual transformador tornasse 

fundamental. 
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Para Giroux (1997, p. 120), frente às culturas sociais modernas, precisamos reformular 

a ideia de analfabetismo compreendendo-o não apenas como uma falta de domínio de técnicas 

específicas de linguagem e matemática, por exemplo, e expandir esse conceito para que 

englobe o déficit na capacidade de ler criticamente. Segundo o autor (GIROUX, 1997, p.120), 

“isso significa que a alfabetização permitiria que as pessoas decodificassem seus mundos 

pessoais e sociais e, assim, estimularia sua capacidade de questionar mitos e crenças que 

estruturam suas percepções e experiências”. Nesse novo paradigma de analfabetismo parece 

que os cursos de formação inicial de certa forma têm pouco contribuído para a diminuição dos 

índices desse novo analfabetismo, principalmente no que tange a decodificação do mundo 

interior. 

Foi mencionado a respeito da formação crítica do professor de matemática o seguinte: 

“Olhe, essa questão, eu acho que ela está mais longe da nossa sala de aula quando nós 

estamos pensando tecnologia” (DSC, IC - PARA REFLETIR CRITICAMENTE SOBRE OS 

DADOS FORNECIDOS PELAS TIC, p. 107), revelando a fragilidade das ações 

desenvolvidas pelos professores em visando essa formação crítica. 

Ao analisar os elementos mencionados pelos formadores como fundamentais para a 

formação inicial, para o desenvolvimento das disciplinas, ou mesmo entre as atividades 

citadas pelos formadores de maneira geral, no corpo do discurso existe pouca ou nenhuma 

referência a esse aspecto da formação crítica social. 

 

É importante enxergar a tecnologia como um recurso a favor do professor e a 

favor da aprendizagem do aluno. Ser crítico em relação aquela possibilidade 

de uso de tecnologias, e ai, uma vez que ele opte usar a tecnologia (isso é um 

tema de discussão nas disciplinas), ele possa levar para a escola essa 

bandeira de se trabalhar com a tecnologia e quando o aluno vai pra escola 

muda muito esse graduando, muda a visão dele, a postura dele. [...] 

[...] A discussão crítica a respeito das tecnologias deve ser feita tanto do 

ponto de vista matemático, como do ponto de vista geral. Do ponto de vista 

específico da matemática seria discutir formas para que de fato possa 

contribuir para aprendizagem, de maneira que o aluno se torne mais 

autônomo, isso é contribuir pra formação de um cidadão crítico. (DSC, IC- 

REFLETIR CRITICAMENTE SOBRE A INTEGRAÇÃO DAS TIC NA 

SALA DE AULA, p. 107) 

 

Parece que a ideia do professor quando mencionamos formação crítica, ainda é muito 

ligada principalmente à crítica de escolha de ferramentas tecnológicas, conteúdos 

matemáticos, textos, ou elementos relacionadas à melhor maneira de trabalhar com as 

tecnologias em sala de aula. Escolher criticamente cada um desses elementos é de suma 

importância, entretanto, segundo Giroux (1997), Kincheloe (1997), Corrêa (2000) e 
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Hargreaves (2004), essa formação crítica está para além desses elementos citados pelos 

professores. 

 O tratamento da informação foi trazido na fala dos entrevistados como um elemento 

que pode auxiliar na constituição desse cidadão crítico, porém, no restante do discurso houve 

quase nenhuma menção a ele. 

 Outro aspecto mencionado está relacionado ao gerenciamento das informações 

veiculadas pelos meios de comunicações, onde o professor se porta como mediador 

auxiliando a selecionar e julgar de maneira crítica o que está sendo veiculado. Essa percepção 

está de acordo com o que apontam Ponte, Januário, Ferreira e Cruz (2000, p. 5), quando 

inferem a respeito das Tecnologias da Informação e Comunicação que “estas tecnologias 

põem à disposição dos cidadãos uma massa extraordinária de informação, colocando à escola 

e aos professores o desafio de desenvolver nos jovens a capacidade de lidar de forma crítica e 

pertinente com esse importante recurso estratégico”. 

  Outro aspecto apontado pelos professores é o ensino de atitudes de valores, como 

podemos perceber nos trechos abaixo. 

 

A partir do momento que o professor usa a tecnologia e se sente 

contemplado na sociedade, porque tem o direito a tecnologia e ele permite 

que os seus alunos usem, de maneira que isso não seja um objeto de 

marginalidade, servindo para separar quem tem e quem não tem, que ele use 

aquilo como um recurso que está disponível pra todos. [...] 

[...] A tecnologia precisa contribuir pra que no seu uso as pessoas aprendam 

a se sobressair de situações cotidianas as mais diversas, aí isso contribui 

tanto para o uso da tecnologia como instrumento quanto nas atitudes 

desenvolvidas mesmo, no enfrentamento de situações cotidianas. (DSC, IC- 

REFLETIR CRITICAMENTE SOBRE A INTEGRAÇÃO DAS TIC NA 

SALA DE AULA, p. 107). 
 

Segundo Hargreaves (2004, p. 76), o ensino de valores como a justiça social e 

solidariedade devem ser centrais ao desenvolvimento profissional para professores. Segundo 

ele, a sociedade do conhecimento tem perdido valores. 

Ensinar para além da sociedade do conhecimento significa, portanto, servir-

lhe de contraponto corajoso, com vistas a estimular valores de comunidade, 

democracia, humanitarismo e identidade cosmopolita. [...] Ensinar hoje deve 

incluir a dedicação à construção de caráter, à comunidade, ao humanitarismo 

e a democracia nos jovens, para ajudá-los a pensar e agir acima e além das 

seduções e das demandas a economia do conhecimento.  [...] As escolas com 

caráter reconhecem que o ensino não é apenas uma prática cognitiva e 

intelectual, mas também social e emocional. Bons professores entendem 

completamente que o ensino e a aprendizagem bem-sucedidos acontecem 

quando os professores têm relacionamentos de cuidado e solidariedade com 
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seus alunos e quando estes são envolvidos emocionalmente com sua 

aprendizagem. (HARGREAVES, 2004, p. 76-77). 

 

Considerar as questões de ensino de valores e aspectos que levem o futuro professor a 

entenderem o mundo interior e exterior é fundamental na conjuntura da sociedade atual. 

Percebe-se que, na perspectiva dos entrevistados, não é evidenciado uma forte 

preocupação, ou mesmo o desenvolvimento de ações sólidas voltadas para crítica social, 

entretanto, tanto a Educação Matemática, por meio da linha de pesquisa referente a 

matemática crítica, quanto a Educação, indicam a necessidade de que essa dimensão seja 

explorada. 

Segundo Skovsmose (2007, p. 20), a educação matemática crítica teve seu início 

durante a década de 1970 na Europa, na década de 1980 surge então uma versão Americana. 

Nesse mesmo período surge a noção de Etnomatemática no Brasil, mediante as pesquisas do 

professor Ubiratan D‟Ambrósio. As pesquisas em educação matemática crítica trazem à tona 

a necessidade de que a educação matemática esteja engajada nos processos políticos e 

democráticos.  

Para o autor, a educação matemática deve ser crítica todo o campo deve estar engajado 

com as questões sociais. 

 

Educação matemática crítica não é para ser entendida como um ramo 

especial da educação matemática. Não pode ser identificada como uma certa 

metodologia em sala de aula. Não pode ser construída por currículo 

específico. Ao contrário, eu vejo a educação matemática crítica como 

definida em termos de algumas preocupações emergentes da natureza crítica 

da educação matemática. Se não existe relação intrínseca entre educação 

matemática e alguns desenvolvimentos sociopolíticos atraentes, então a 

relação tem que ser feita. (SKOVSMOSE, 2007, p. 73). 

 

Vivemos em uma sociedade marcada pelas injustiças da exclusão, onde é necessário 

que o professor formador ultrapasse a formação preocupada apenas com os problemas de 

ensino-aprendizagem e passe a considerar a dimensão política da educação como uma das 

bases de sua prática, assim como procure ser, e formar intelectuais transformadores. 

Nesse sentido, Hargreaves (2004, p. 220) afirma que: 

 

Uma das grandes tarefas dos educadores é ajudar a construir esse movimento 

social por um sistema dinâmico e includente de educação pública na 

sociedade do conhecimento, das seguintes formas: 

 Reacender seus próprios propósitos e missões morais em um sistema 

que começou a perdê-los de vista. 
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 Abrir suas ações e mentes a pais e comunidades e também se envolver 

com suas missões. 

 Trabalhar com seus sindicatos para que se tornem agentes de sua 

própria mudança, e não apenas oponentes daquelas impostas por outros, 

 Levantar-se corajosamente contra a injustiça e exclusão, onde quer 

que a vejam. 

 Reconhecer que têm uma responsabilidade profissional, não apenas 

com seus filhos, mas também com os das outras pessoas. 

 

Reconhecemos que a realidade está bem distante do esperado e que vencer os desafios 

propostos pela sociedade atual é uma tarefa difícil devido a diversos fatores. Contudo, as 

mudanças sociais partem da conscientização e não poderíamos deixar de mencionar esses 

aspectos que são ideais, mas ainda irreais. 

4.7 - PERGUNTA 7: A SEU VER, QUE TIPO DE ATIVIDADE É IMPORTANTE 

TRABALHAR NESSA DISCIPLINA E DE QUE MANEIRA ELA PODERIA 

COLABORAR COM A PRÁTICA DE SALA DE AULA DO FUTURO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA? 

Ideias Centrais 

Tipos de Atividades Exemplos de Atividades 

 

IC- Tipos de Atividades 

DSC 

Atividades de conhecimento da ferramenta, atividades onde ele pode gradativamente ir avançando 

na complexidade, até chegar ao ponto de alguém que interfere na máquina fazendo adaptações pra 

seu uso, mas isso já é outro estágio. Atividades onde ele começa a usar a máquina pra resolver 

problemas, a interpretar problemas; problemas de modelagem ou problemas de investigação. 

Podemos trabalhar com micro-aulas, lista de exercício, atividades simuladas em sala de aula, assim 

como atividades para a fundamentação teórica. 

Também é possível trabalhar com projetos que utilizem alguma tecnologia. Tecnologias associadas 

à comunicação e informação. Esses projetos podem ser desenvolvidos de maneira que contenha 

atividades pensadas pelos alunos, utilizando computadores, determinados softwares, utilizando 

filmadoras, máquinas fotográficas, sempre pensando como que isso poderia ser utilizado em sala de 

aula num trabalho semelhante, porque isso que fazemos com eles hoje, eles podem fazer com os 

alunos deles posteriormente é claro que respeitando os níveis de dificuldade inerentes a faixa etária. 

Essas atividades são importantes porque se de fato o aluno percebe que aquilo funciona, percebe a 

diferença, muitas vezes das aulas dadas simplesmente com papel e lápis, e giz e quadro. Se ele 

percebe essa diferença, se ele é tocado pra isso, a gente tem expectativa que com o tempo ele acabe 

resgatando esse interesse. 
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IC- Exemplos de Atividades 

DSC 

Um exemplo seria trabalhar com a criação de um Blog então cada aluno criar o seu blog a respeito 

de um tema de interesse, claro que o tema voltado à matemática. Então, por exemplo, a gente um 

blog de um aluno que trabalhou com matemática e música, porque ele é músico. Fez algumas 

postagens em relação a isso e trabalhou com música. Outra menina que é dançarina trabalhou com 

matemática e dança. Então a gente consegue perceber esse caráter diversificado que o blog 

permitiu. 

Outro exemplo seria um tipo de atividade pensando já na prática dele e muitas vezes nesse momento 

já está fazendo estágio é uma atividade de fato de elaboração de uma situação que fosse vivenciada 

que seria muito legal se a disciplina fornecesse. Seria assim: - Digamos que a turma tem onze alunos 

e que elaborem em dupla ou em trio. Atividades que vão elaborar, discutir, apresentar pra o grupo 

todo, o grupo vai discutir os conceitos, os problemas, se tá diretivo ou não tá, daí refaz a atividade e 

tal. E no final da disciplina teria, digamos, um planejamento com todas as discussões colocadas lá; 

cada aluno sairia dessa aula com ao menos cinco planejamentos, cinco aulas pra que quando ele for 

ser professor ele fale: poxa eu to dando agora, sei lá... Uma aula sobre função ou sobre 

congruência... Então seria uma maneira daquela disciplina ter um contributo prático pra formação 

dele de como usar a tecnologia nas escolas. E posteriormente criar um repertório de coisas. Então o 

ideal era se a gente conseguisse construir uma espécie de partilhamento dessas coisas. 

 

 Investigar a respeito das atividades desenvolvidas pelos formadores entrevistados é 

tentar perceber como eles consolidam a relação entre teoria e prática. Nesse sentido podemos 

dividir os sujeitos em dois grupos, aqueles que demonstram uma prática mais técnica, muito 

ligada a procedimentos, passos e sequências que devem ser seguidas e que tomaram destaque 

em vários trechos do discurso, os quais mencionam atividades de investigação e resolução de 

problemas, mas nas entrelinhas da entrevista deixaram a impressão de que conduzem uma 

investigação na perspectiva de receita, onde o professor diz os passos a serem seguidos e os 

alunos executam.  

Outro grupo seria composto pelos professores que também utilizam as investigações, 

resoluções de problemas, entretanto parecem conduzir essas atividades de maneira mais livre, 

onde os alunos precisam usar o raciocínio e criatividade para concluírem o processo. 

Esse fato ressalta que os recursos por si não garantem a quebra do modelo de ensino 

tradicional pautado na cópia e repetição. Nem as tecnologias, nem as atividades de 

investigação e muito menos a resolução de problemas ou qualquer outro recurso ou 
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metodologia garantem essa quebra. Para que isso ocorra, principalmente quando tratamos de 

tecnologias, é necessária uma mudança de postura do professor de forma que vai além da 

adaptação para o domínio técnico das ferramentas tecnológicas a serem utilizadas, requer um 

esforço para se adaptar a induzir o aluno a refletir, criar, pensar de forma que o professor não 

dê respostas prontas, ao contrário dê pistas para que o aluno as encontre por si mesmo. 

Contudo, essas adaptações requerem o esforço por parte do professor para adequar-se, 

pesquisar, refletir, analisar, inferir e praticar, ou seja, essa busca por aperfeiçoamento 

contínuo deve, em partes, partir do professor, pois ele é parte integrante e fundamental do 

processo, portanto, precisa cumprir a parte que lhe corresponde, no lugar de apenas sustentar 

discursos de melhora, mas com uma prática passiva. 

Os professores indicam as atividades para fundamentação teórica, assim como 

atividades de prática com as ferramentas tecnológicas,demonstrando entender a prática como 

um elemento fundamental e indispensável na disciplina. Após fazer um estudo da arte, Ponte 

(2012, p. 9) afirma que: 

 

A prática constitui também um elemento decisivo na formação inicial do 

professor de Matemática. Essa é uma ideia central que inspira um outro 

trabalho de revisão do estado da arte que realizei em colaboração com Olive 

Chapman (Ponte & Chapman,2008), em que se mostra como experiências 

formativas de cunho essencialmente prático,realizadas na instituição de 

formação ou, de preferência, em contextos escolares,devidamente 

enquadradas por experiências de reflexão e conceptualização, orientadas 

numa perspectiva exploratória e investigativa, podem dar um contributo 

fundamental ao desenvolvimento do conhecimento matemático, 

conhecimento didático e identidade profissional dos futuros professores. 

  

A respeito das atividades práticas, os professores indicam que devem ser 

desenvolvidas atividades com o objetivo de conhecer os recursos e possibilidades oferecidos 

pela ferramenta tecnológica a ser utilizada, partindo das funções simples e se possível 

alcançar níveis avançados de programação, por exemplo. Esse tipo de atividade promove o 

domínio da ferramenta algo tão importante para o bom transcorrer do ensino-aprendizagem. 

Citam também as atividades onde a tecnologia ajuda a resolver e interpretar problemas de 

modelagem ou investigação, bem como, micro-aulas e lista de exercício utilizando os mais 

diversos recursos como: computadores, Softwares utilitários e/ou educacionais, filmadoras e 

máquinas fotográficas.  

A respeito da importância dessas atividades, inferem que: 
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Essas atividades são importantes porque se de fato o aluno percebe que 

aquilo funciona, percebe a diferença, muitas vezes das aulas dadas 

simplesmente com papel e lápis, e giz e quadro. Se ele percebe essa 

diferença, se ele é tocado pra isso, a gente tem expectativa que com o tempo 

ele acabe resgatando esse interesse. (DSC, IC- TIPOS DE ATIVIDADES, p. 

111). 

  

Além das propostas apresentadas no IC- Exemplos de Atividades, apresentado no 

início da seção, gostaríamos de destacar duas propostas que nos chamaram a atenção. A 

primeira foi sugerida pelo Entrevistado 3 (ANEXO – 4, questão 3): 

 

Uma das possibilidades para as licenciaturas que se tem falado muito é você 

promovera discussão de um caso. Então, uma aula com tecnologia feita com 

alunos da educação básica, e que você leva a filmagem, por exemplo, para a 

sala de aula, na licenciatura, e você pode discutir aquele caso, que é um caso 

real. Entretanto, não conheço experiência assim aqui em nosso país. 

  

Essa proposta poderia facilitar a discussão da realidade escolar em uma disciplina que 

diferentemente do estágio supervisionado, geralmente é desenvolvida apenas no ambiente da 

universidade. Outro exemplo que gostaríamos de destacar é a atividade proposta pelo 

Entrevistado 5 (ANEXO – 6, questão 5): 

 

Lembro uma experiência que eu já fiz com professores na formação inicial, 

mas já fiz também com outros professores em cursos e projetos. Algo que é 

assim: Propõe duas atividades pra eles resolverem. Em uma atividade eu dou 

todos os passos, dou receitinha no software que for. Aí eu vou e dou uma 

outra atividade em que não dou os passos e a pessoa vai ter que pensar pra 

resolver, mas é uma atividade que se a pessoa pensar, se apropriar dela, ela 

tem condições de resolver. Aí depois eu discuto o que eles acharam dessas 

duas atividades; a diferença entre elas. Em qual delas você acha que 

aprendeu alguma coisa, mobilizou seu conhecimento, teve que refletir? Aí a 

partir dessa discussão, chamar a discussão teórica. Sobretudo com os alunos 

da matemática. Se chegar lá e falar assim: Vamos estudar esse texto aqui, 

que tem duas páginas. Eles já acham ruim, não gostam né. Já isso leva a 

vivenciar o processo. Quando eu faço essa experiência o pessoal fala: na 

primeira a senhora deu tudo certinho, tudo pronto, então a gente não teve que 

pensar nada, só fez e no fim viu: ah é tal coisa! Na outra não, a gente foi 

procurar aí a gente não sabia como fazer. Então, essa estrutura, essa forma 

de organizar esse trabalho, essa escolha de você colocar o futuro professor 

pra vivenciar, que sejam duas atividades de cunhos diferentes. Duas 

atividades parecidas, mas com propostas didáticas diferentes e aí a partir 

dela se discute e tenta, digamos, acender o aluno, o futuro professor, ou seja, 

deixá-lo ligado para essa questão do papel do professor. Aí você traz algum 

teórico pra estudar e discutir. Talvez a estrutura da disciplina seja esse 

casamento entre a questão prática e teórica. Eu acho que a disciplina pode 

trazer, por exemplo, alguns textos de experiências que foram satisfatórias, de 

pesquisas que foram feitas. Mas depende muito do professor. O que eu 

acredito piamente é que quanto mais você vivenciar o processo, mais de fato 
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você está aprendendo. Por isso que eu acho boa essa proposta de fazer duas 

atividades bem diferentes. Uma bem tecnicista, instrucionista, e outra bem 

construcionista, aí a pessoa sente a diferença. Agora é óbvio que, se você 

como professor tem a tendência tecnicista que você vai dar tudo pronto, 

porque tem muito professor e aluno que falam: Eu aprendi a vida inteira 

assim, sempre deu certo pra mim; eu consegui aprender e é assim que eu 

acho que tem que ser. Ai eu falo: é de fato, pra mim também deu certo, mas 

se eu for pensar quantas pessoas começaram comigo lá nos anos iniciais, 

daqueles, sei lá, trinta que tinham na minha sala. Quantos terminaram os 

anos iniciais? Daqueles, quantos terminaram o ensino médio? Quantos 

fizeram uma faculdade? Então não deu certo! Do meu curso de graduação 

entraram, não lembro ao certo, sei lá quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. 

Nós nos formamos em quatro. Então, só deu certo pra quatro; então não deu 

certo! 

  

Esse tipo de atividade integra teoria e prática, na perspectiva defendida por Hooks 

(2013), que consta em discutir teoria a partir da prática e a prática a partir da teoria, devido a 

influencia recíproca, por elas exercidas. Pode abrir um leque de discussões a respeito do uso 

de tecnologias, questões didáticas e até mesmo questões sociais, trabalhando diretamente no 

despertar do aluno para a utilização mais adequada das ferramentas tecnológicas. 

 

4.8 - PERGUNTA 8: QUAIS AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DE SUA FORMAÇÃO 

INICIAL E DA PÓS-GRADUAÇÃO PARA A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DA 

DISCIPLINA DE TECNOLOGIA, APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA? 

Ideias Centrais 

Minha graduação contribuiu pouco A Pós-Graduação contribuiu mais 

 

IC- Minha graduação contribuiu pouco 

DSC 

Na graduação a contribuição foi mínima, aprendi muita matemática e muito pouco de como ensinar. 

Tive uma formação muito boa na parte de conteúdo matemático e muito frágil na parte pedagógica. 

Foram poucas as disciplinas deram embasamento teórico-metodológico para atuar na 

graduação. 

 

IC- A Pós-Graduação contribuiu mais 

DSC 

Então na pós, tive oportunidade de conhecer novas ferramentas, novas abordagens, algo mais 

didático, algo mais atual. Ajudou muito a enxergar a maneira de aprender dos alunos em ambientes 

com tecnologia. Ajudou a enxergar o poder da tecnologia. Abriu muito os horizontes em relação a 
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essas questões que você coloca, da matemática como importante para formar o cidadão e contribuiu 

pra uma visão de como utilizar tecnologia de maneira mais crítica. 

 

Essa realidade é reflexo do histórico da licenciatura em matemática no Brasil. 

Segundo Cury (20001), os primeiros cursos de formação para professores de matemática 

surgiram por volta dos anos trinta do século vinte e eram geralmente oferecidos pelas 

faculdades de filosofia até os anos 1970. Neste período os professores que lecionavam 

disciplinas de matemática pura ou aplicada não demonstravam preocupações com a formação 

pedagógica dos alunos, o foco era a aprendizagem maciça dos conteúdos de matemática. Os 

cursos geralmente tinham duração de quatro anos e eram organizados de forma que três anos 

eram dedicados exclusivamente a disciplinas de matemática pura e o quarto ano era dedicado 

ao estudo de disciplinas pedagógicas, por isso, ficou conhecido como curso três mais um. 

 Devido à falta de profissionais da área de licenciatura, o corpo docente dos cursos de 

licenciatura era formado por engenheiros e bacharéis. Esses profissionais em geral tinham 

muito conhecimento na área de matemática pura ou aplicada. Segundo Cury (2000), em geral 

não tinham formação pedagógica específica e valorizavam extremamente o conteúdo 

matemático em detrimento dos métodos de ensino. 

 As influências supracitadas contribuíram para engessar o ensino de matemática, 

tornando-a uma ciência descontextualizada, pois muitos professores a ensinam como um 

conjunto de métodos, fórmulas, gráficos e tabelas que se, utilizados da maneira correta 

levarão o aluno a encontrar um resultado de uma determinada questão. 

 De maneira geral os professores formadores da licenciatura em matemática da 

atualidade foram fortemente influenciados por esse tipo de formação, pautada no domínio 

massivo do conteúdo específico e quase nenhuma formação pedagógica, como é revelado nos 

discursos do sujeito coletivo dessa seção. Essas influências ficam embotadas em nosso 

subconsciente e necessitamos exercer um esforço incisivo e consciente para que possamos de 

alguma forma neutralizar essas influências em nossa prática. 

 A sociedade está em constante mudança, o que exige que o professor esteja na 

vanguarda das modificações sociais para que possa preparar um cidadão que, além de 

conhecer os conteúdos específicos das diversas áreas do conhecimento, seja ativo na 

construção da sociedade democrática, aspectos que precisam ser abordados também na pós-

graduação. 

 A pós-graduação em nível de Especialização, mestrado e doutorado, voltados para a 

educação, teve um papel fundamental na formação dos entrevistados, pois de maneira geral 
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contribuiu para o domínio dos aspectos estéticos e éticos da docência. Entretanto, a formação 

inicial de professores de matemática não é composta apenas por formadores oriundos da área 

da educação, existem também os professores que são oriundos das mais diversas linhas de 

pesquisa da matemática pura, os quais são fruto de uma graduação conteudista e de uma pós–

graduação que não tem estudos focados nas questões pedagógicas.  

Dessa forma, é de se esperar que ao assumirem uma vaga como formadores de 

professor de matemática reproduzam a prática, as quais estão habituadas e talvez cheguem a 

defender “A melancolia de um passado perfeito que nunca existiu. [...] Quem passou décadas 

utilizando giz e quadro, falará que, “naquele tempo” é que se dava aulas” (KARNAL, 2012 p. 

92). Esse sentimento nostálgico e ultrapassado pode influenciar diretamente para que o 

formador resista ao uso das inovações tecnológicas ou mesmo uma mudança de postura, 

devido a suas concepções e conceitos de educação, ou mesmo que se habitue ao uso de 

tecnologias, geralmente irá apenas tecnologizar os métodos tradicionais de ensino de 

repetição.  

Mudar esse tipo de conceito não é tarefa fácil e em alguns casos chega a ser 

impossível, de fato, esses e outros aspectos tornam ainda mais desafiador à formação do 

professor de matemática no modelo crítico.  

Para Hargreaves (2004, p. 40), um dos desafios a serem enfrentados pelo professor da 

atualidade é aprender a ensinar por meio de maneiras pelas quais não foram ensinados. Nesse 

sentido é importante que a pesquisa desenvolvida pelos formadores, além de outras serventias, 

possa auxiliar no desenvolvimento de sua docência, como menciona o Entrevistado 1: “e aí 

você não pode ser só a formador e nem se só a pesquisador. Você tem que ser alguém que 

pesquise pra sustentar a sua ação em sala de aula. E é isso mesmo que eu estou buscando” 

(ANEXO – 2, questão 8) 

Para Hargreaves (2004, p. 41), 

 

No passado, os professores aprendiam os rudimentos do ensino observando 

os professores que os ensinaram. O ensino para a sociedade do 

conhecimento atual é tecnicamente mais complexo e mais abrangente do que 

jamais foi, e tem com referência uma base de pesquisa e experiências sobre o 

ensino eficaz, que está sempre mudando e se ampliando. Os professores de 

hoje, portanto, precisam estar comprometidos e permanente engajados na 

busca, no aprimoramento, no auto-acompanhamento e na análise de sua 

própria aprendizagem profissional. 
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O trabalho coletivo e a busca por aperfeiçoamento, reflexão da própria prática são 

elementos chave para a atuação de um professor moderno que deseja ensinar para além da 

sociedade atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola é uma instituição social onde ao mesmo tempo em que influencia a sociedade é 

também influenciada pela mesma. Portanto, formar um professor para atuar nesse ambiente 

deve ir além da instrumentalização, ele precisa acompanhar as tendências sociais fornecendo 

o tipo de educação que a sociedade necessita e não necessariamente aquela que os grupos 

dominantes desejam. Nossa sociedade atual é marcada pelo acesso à informação devido ao 

desenvolvimento dos meios tecnológicos, sendo assim é de suma importância que a escola 

agregue as tecnologias a seu cotidiano não apenas como forma de tecnologizar o ensino 

existente, mas que seja repensado esse novo paradigma social que vivemos para que possa 

oferecer a formação necessária de modo que os alunos sejam agentes ativos da sociedade. 

O Desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou uma discussão a respeito do 

papel da formação inicial de professores de matemática para sociedade atual. Mediante a 

pesquisa documental, foi possível entender alguns aspectos inerentes ao desenvolvimento da 

constituição do curso de licenciatura em matemática no Brasil e como as Universidades 

brasileiras têm integrado disciplina de Educação Matemática aplicada à tecnologia em suas 

grades curriculares.  Já a análise dos vários DSC construídos a partir das entrevistas com os 

formadores nos possibilitou entender a visão do formador a respeito da disciplina supracitada, 

vislumbrar como organiza sua prática, destacar as dificuldades que enfrenta para o exercício 

da prática, entender como sua prática se aproxima da formação crítica dentro da perspectiva 

das tecnologias e também ter ideia de como o professor enxerga as contribuições de sua 

formação inicial e pós-graduação para a constituição de seu perfil profissional. 

 Em linhas gerais, percebemos que o curso de licenciatura em matemática no Brasil é 

relativamente recente e ainda sofre muita influência dos modelos de formação baseados na 

racionalidade tecnicista, onde há maior ênfase no ensino de conteúdos específicos. Com 

relação à disciplina de Educação Matemática aplicada à tecnologia, percebemos que boa parte 

das instituições brasileiras ainda não oferece uma disciplina específica para tratar da 

integração das tecnologias ao ensino da matemática, enquanto as que agregaram não 

apresentam um consenso na maneira a atender às exigências da CNE/CES 1.302/2001. 

 Por entender que uma boa formação inicial é dos fatores fundamentais para que ocorra 

um uso satisfatório das tecnologias na escola básica, nessa pesquisa discutimos as percepções 

de seis professores formadores que ministram, ou, ministraram disciplinas de educação 
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matemática relacionadas ao uso de tecnologias em cursos de licenciatura em matemática 

espalhados pelo Brasil. 

Os quais defendem que durante a formação inicial do professor de matemática haja 

contato com o maior número possível de ferramentas tecnológicas, assim como inferem que 

sejam destinados momentos para o estudo teórico e outros para o desenvolvimento de ações 

práticas, relacionadas ao uso de tecnologias em sala de aula. Também é destacada a 

participação dos alunos da licenciatura em programas institucionais de docência e pesquisa e a 

consolidação das disciplinas específicas da Educação matemática para o trato das tecnologias 

como ferramenta para o ensino, para que o professor possa sair preparado pedagogicamente 

para o trabalho com tecnologias na educação básica. 

 De maneira geral, os entrevistados procuram se atualizar, frente às discussões e as 

novas ferramentas tecnológicas que surgem no mercado e podem ser utilizadas na escola. 

Entendem que a tecnologia não é para embelezar a aula, mas deve ser uma ferramenta para 

construção de conhecimento, da melhor maneira possível. Organizam a disciplina em 

momentos de estudos teóricos e momentos de atividades práticas, os quais têm o objetivo de 

levar o aluno da licenciatura a: analisar e enxergar as ferramentas tecnológicas com um olhar 

analítico para identificar seus limites e possibilidades; desenvolver e aplicar roteiros de aulas; 

desenvolver atividades de investigação, resolução de problemas. 

 Dentre as dificuldades elencadas, temos a falta de laboratórios apropriados, as falas de 

sistema, problemas de compatibilidade de arquivos e softwares, a falta de acesso às 

tecnologias como computador e internet por parte dos alunos em suas residências. 

Relacionado aos aspectos pedagógicos, foi mencionada a falta de interesse dos alunos pelo 

uso de tecnologias em sala de aula, a dificuldade para criação de roteiros e a falta de 

conhecimento específico por parte dos alunos. 

 Ficou evidente que ainda temos uma longa caminhada rumo à uma prática de 

formação mais direcionada para a formação crítica. De maneira geral, os professores parecem 

desenvolver algum tipo de ação voltada para a formação crítica, mas essas ações ainda são 

mínimas e parece que as reflexões críticas a respeito das questões sociais não são tão 

discutidas pelos formadores. 

 O conjunto dos professores entrevistados dividiu-se entre aqueles que foram formados 

pelo modelo de licenciatura “três mais um”, aqueles que cursaram bacharelado em 

matemática e outra parte que cursou a licenciatura após a homologação da Lei de diretrizes e 

bases, que estabeleceu que as disciplinas de cunho pedagógico devessem ser espalhadas por 

todo o curso de formação inicial. Contudo, apontaram que passaram por uma formação inicial 
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muito forte, em conteúdos específicos e fraca em conteúdos pedagógicos, o que dificultou a 

prática docente, enquanto apontam uma maior contribuição da pós-graduação para sua 

atuação docente. 

 Mediante o estudo dos documentos oficiais do governo e das instituições, foi possível 

obter um bom vislumbre a respeito do desenvolvimento da licenciatura em matemática no 

Brasil, principalmente a respeito do uso de tecnologias, assim como, as ricas entrevistas 

possibilitaram o delinear das percepções dos professores formadores a respeito do uso de 

tecnologias e o desenvolvimento de sua prática. Dessa forma, fica evidente que o objetivo de 

cada instrumento para o levantamento de dados foi cumprido e em consequência atingimos o 

objetivo geral da pesquisa. 

 Dada a importância do tema, seria importante o desenvolvimento de um projeto 

semelhante a esse, que por sua vez, contemple os formadores de cursos de licenciatura em 

matemática que são oferecidos à distância, as leis que regulamentam esse tipo de curso e qual 

tem sido a abrangência do mesmo no Brasil. 

 Os dados apresentados nessa pesquisa mostraram que mesmo em nossa sociedade 

revestida de tecnologias, ainda há um grande déficit na disponibilização de documentos 

referentes ao Projeto Político Curricular (PPC) das licenciaturas em matemática. Esse fator 

têm sido um dos entraves para o desenvolvimento da pesquisa e do diálogo a respeito da 

formação inicial do professor de matemática no país. 

 Mesmo com o passar de mais de quinze anos da publicação da CNE/CES 1.302/2001, 

a qual foi ratificada pela CNE 2/2015, muitas instituições públicas que oferecem cursos de 

licenciatura em matemática no Brasil, descumprem o parecer, pois não oferecem aos 

licenciandos oportunidades para o contato com as tecnologias como ferramenta para o ensino 

da matemática. Por outro lado, as instituições que supostamente cumprem o parecer 

apresentam maneiras distintas de atender a exigência, mostrando que o perfil da licenciatura 

brasileira é algo disforme e ainda muito ligado aos modelos de formação baseados na 

racionalidade técnica. 

 Os formadores entrevistados apontam a importância do elo entre teoria e prática 

durante a disciplina, desvelando uma prática inovadora ao descrever as atividades por eles 

desenvolvidas, assim como, parece que o tempo dedicado ao estudo e elaboração de 

atividades teóricas é menor que o tempo destinado à prática.  

Entretanto, segundo os professores, apenas a disciplina de educação matemática 

aplicada à tecnologia é insuficiente para a formação do professor para o trato com tecnologias 

em sala de aula, dessa forma, no sentido de complementar esse viés da formação são 
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elencados elementos como a integração da tecnologia como recurso didático entre as 

disciplinas específicas da matemática e a participação do licenciando em projetos. 

De maneira geral a organização da prática dos formadores está de acordo com o que 

propõem as discussões da linha de tecnologias. Entretanto, não apenas a prática do formador, 

mas as discussões desenvolvidas pela linha das tecnologias se distanciam dos aspectos críticos 

da educação, dessa forma é preciso quebrar as barreiras e caminhar rumo a um diálogo entre a 

matemática crítica e o uso de tecnologias. 

As dificuldades apresentadas pelos professores demonstram o pouco investimento em 

aspectos estruturais, tanto na universidade quanto na sociedade de maneira geral. A falta de 

laboratórios com máquinas em pleno funcionamento e uma internet de qualidade interferem 

na aprendizagem dos alunos, assim como, a falta de acesso dos alunos à computadores e 

internet de qualidade em suas residências, são empecilhos ao bom desenvolver da docência, 

pois vivemos em um mundo globalizado, onde as tecnologias reinam soberanas para a 

comunicação e estão impregnadas na vida cotidiana.  

É importante que os atuais cursos de formação inicial foquem na formação de 

intelectuais transformadores, capazes de integrar conhecimento específico, pedagógico e 

social, em prol da formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade. 

De maneira geral, os futuros professores são influenciados pela maneira como foram 

ensinados, tanto à prática do professor formador, quanto à prática dos professores da educação 

básica influenciam diretamente para a construção do perfil profissional de cada aluno de 

licenciatura. Dessa forma, o professor formador tem uma grande responsabilidade de quebrar 

paradigmas fomentados por um ensino básico, talvez baseado na racionalidade técnica avulso 

de tecnologias e encaminhar o futuro professor numa direção oposta ao que ele vinha 

seguindo, que se refere aos métodos de ensino. 

Os formadores participantes dessa pesquisa, na perspectiva da construção de 

conhecimento, por excelência indicam uma prática formativa inovadora no que se refere ao 

uso de tecnologias, ou seja, de maneira geral usam as tecnologias para construir 

conhecimento, tem integrado o uso de softwares, imagens, vídeos, entre outros na dinâmica da 

disciplina. Entretanto, ao analisar diversas pesquisas para o tecer desse trabalho percebemos 

que nem sempre os professores formadores desenvolvem uma prática inovadora, e muitas 

vezes ainda permanecem presos aos modelos de formação baseados na racionalidade técnica. 

Dessa forma, esse trabalho pode iluminar caminhos para a construção de práticas 

formativas para o professor de matemática. Os discursos, experiências e sugestões de 
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atividades feitas pelos entrevistados são de grande valia para orientar na direção de uma 

formação tecnológica mais sólida nos cursos de licenciatura em matemática. 

Finalizamos este trabalho com o crescente sentimento de mudança, mudança de nossa 

prática em sala de aula, vislumbrando uma formação inicial de melhor qualidade. Talvez não 

consigamos mudar a educação brasileira como um todo, mas nossa consciência nos obriga a 

fazer a diferença no presente e no porvir. 
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Anexo – 1: Roteiro de entrevista 

Questões/diálogos aos professores ministrantes de disciplinas de tecnologia aplicada (no eixo) 

a educação matemática em cursos de licenciatura em matemática. 

 

1) Quais ações você julga importante na formação inicial do professor de matemática no que diz 

respeito ao uso das tecnologias? 

 

2) Para você quais as características da prática de um bom professor de tecnologias da área de 

tecnologia aplicada ao ensino de matemática? 

 

 

3) O que você julga indispensável no ensino da disciplina de tecnologia aplicada à educação 

matemática que você ministra? 

 

4) Quais são os obstáculos que você enfrenta para ministrar essa disciplina em cursos de 

licenciatura em matemática? 

 

 

5) Didaticamente, qual a melhor maneira de ensinar essa disciplina num curso de licenciatura em 

matemática? Você tem alguma proposta nessa direção? 

 

6) Qual a importância da disciplina de tecnologia aplicada à educação matemática que você 

ministra para formação de um profissional com pensamento crítico e autônomo? Como? 

 

 

7) A seu ver, que tipo de atividade é importante trabalhar nessa disciplina e de que maneira ela 

poderia colaborar com a prática de sala de aula do futuro professor de matemática, na 

educação básica? 

 

 

8) Quais as principais contribuições de sua formação inicial e da pós-graduação para a sua 

atuação como professor da disciplina de tecnologia, aplicada a educação matemática? 

 

9) Além das questões acima, sinta-se à vontade para falar sobre outros pontos que você 

considera relevantes, em especial no que diz respeito à prática do professor da disciplina de 

tecnologia aplicada a educação matemática.  
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Anexo – 2: entrevista 1 

1- A boa formação inicial influencia diretamente na atuação do professor. Então ela 

não é a solução de todos os problemas, mas é uma das coisas que implica na má 

qualidade da educação básica, num é isso! E aí eu gostaria de saber, que ações a 

senhora julga importante na formação do professor de matemática no que diz 

respeito ao uso das tecnologias? 

Durante essa formação inicial, eu acho importante que sejam feitas um tipo de envolvimento 

programas, com professores orientadores, como PROLICEM, ou PIBID, projetos 

institucionais, que o professor ofereça e que permita o aluno junto com a sua formação no 

curso, um adicional para formação de tecnologia, esse é um aspecto. Um outro, é dentro do 

próprio curso  que se tenha disciplinas específicas que tratam da tecnologia, mas com dois 

enfoques. Um, é a tecnologia pra que o aluno use de forma complementar os seus estudos, 

para compreender disciplinas de cálculo, de matemática e o outro enfoque é uma disciplina 

com tecnologias para ensinar matemática. Então, são duas coisas bem diferentes, então eu 

acho que a parte de projetos e a parte de disciplinas específicas, são ações importantes pra 

essa formação inicial do professor. 

E dentro dessas disciplinas específicas quais seriam assim, as ações que a senhora julga 

mais importantes? Que tipo de ações? 

Discussão de pesquisas que tratam do uso de software,uso de aplicativos, uso de recursos, de 

calculadora, de uma forma geral, discussão de textos, de pesquisas sobre isso. Mas também 

uma parte prática sobre como o aluno pode, construir atividades, que ele possa um dia levar 

pra sala de aula. Então seria uma espécie de laboratório ali também. 

Isso, unindo a teoria com a prática.  

Sim, seria interessante. Porque muitas vezes a gente pega textos que falam sobre, por 

exemplo, a geometria dinâmica, o que ela pode contribuir. Desde a hora que o aluno vai fazer 

uma construção, ele não percebe a importância da geometria dinâmica pra alguma conjectura, 

uma hipótese sobre algum resultado. Então, eu acho que é importante nessas disciplinas ter 

essas duas visões da tecnologia. 

2- Quais seriam as características de um bom professor que ensina uma disciplina de 

tecnologia voltada pra educação matemática? 
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Essa pergunta não é muito fácil! Vamos começar pelo professor. Então, ele teria que conhecer 

a tecnologia que ele vai abordar. Certo! Ele tem que ter de fato propriedade do que ele quer 

discutir, domínio da tecnologia, ele tem que conhecer pesquisas sobre, estudos feitos sobre 

isso, ele tem que pensar em fazer com que o aluno entenda o uso daquela ferramenta, a 

relevância daquela ferramenta específica ou das ferramentas que ele trabalha. Ele tem que 

saber além disso, saber estruturar o programa da disciplina, de forma que com o passar da 

disciplina o aluno vá adquirindo mais habilidade. Ele tem também que saber envolver a turma 

de forma que desperte o interesse para aquele tipo de atividade. Porque, nem todos os alunos 

são adeptos da tecnologia. Então, ele tem que mostrar essa possibilidade de trabalhar com 

tecnologia, acho que isso faz parte, entraria nesse rol de qualidades que o professor poderia 

ter. 

3- O que a você julga indispensável no ensino da disciplina de tecnologia voltada pra 

educação matemática? 

Ele tem que permitir ao aluno conhecer uma variedade de recursos, certo! Então, recursos que 

se têm disponíveis, por exemplo, online, recursos, isso eu falo de jogos, aplicativos, de 

objetos de aprendizagem, de calculadora, de software, então, ele tem que conhecer uma 

grande possibilidade de recursos e aliado a esses recursos, ele tem que mostrar porque que 

aquele recurso ou aquele outro tem limitações ou colaboram pra aquele conteúdo de 

matemática específico, então, é indispensável que o professor saiba fazer uma discussão que 

contemple o objeto matemático que se está considerando e as possibilidades que aquele 

recurso permite  e as limitações também, então se o professor, é indispensável que ele gere 

essa discussão em sala. 

4- E assim, quais seriam as maiores dificuldades, ou obstáculos, que você como 

professora enfrenta pra ministrar esse tipo de disciplina? 

Os maiores obstáculos?! É lidar muitas vezes com uma turma de alunos com interesses 

distintos, alguns se interessam por tecnologia e outros não, é lidar com, alguns tem 

habilidades e outros não, alguns tem computador em casa, uns já sabe, até desenvolver algo 

assim, mais avançado do que outros, isso em termo de aluno. Em termo é, de professor 

material, material , eu crio muito roteiros de aula para aquelas aulas em que eu vou trabalhar 

por exemplo, um excel, ou um geogebra,  eu crio os meus roteiros com um passo a passo, eu 

indico as ações, então, esse tipo de material , se o professor não criar o seu próprio, a aula ela 

pode ser, assim ineficiente, a aula pode não atingir o objetivo, a expectativa que o professor 
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tinha. Então o professor tem que saber realmente preparar aquela aula de modo que os alunos 

com o passar do tempo aprendam a usar o recurso, a compreender o recurso, a estudar sobre.  

Seria no caso em relação aos alunos, meio que o disponível, que a gente vê turmas que 

uns tem o nível mais avançado outros ainda não tem tanto muito domínio. E em relação 

aos professores seria a questão de um bom planejamento.  

Sim, um bom planejamento e material pra que o professor prepare pra levar pra sala de aula. 

certo?! Só que, além disso, tem outro ponto que também, que sinto essas dificuldades nos 

alunos, é que dependendo do assunto que você esteja tratando, do assunto da matemática, os 

alunos ás vezes nem tem conhecimento daquele assunto. Então, um exemplo, teorema de 

Pitágoras, vou trabalhar no software, geometria dinâmica, e eu vou trabalhar com a 

representação geométrica e os alunos nunca viram aquela representação geométrica, então ás 

vezes acontece do aluno não ter o conhecimento matemático que a gente gostaria que ele 

tivesse, e isso seria o início, então muitas vezes eles acabam aprendendo um pouco mais de 

matemática enquanto  eles trabalham com as disciplinas de tecnologia. 

Então por isso que eu, aqui a gente ta refazendo o PPC e uma das mudanças foi de deixar duas 

disciplinas, uma disciplina no início, onde logo no primeiro ou segundo semestre, onde o 

aluno aprende a usar a tecnologia pra ele, pra ele estudar e integrar as tecnologias pra o ensino 

da educação básica nas disciplinas de laboratório, já no final do curso. Então, a gente 

subtende-se que ele adquiriu uma base matemática já consolidada, ele já sabe usar a 

tecnologia pra ele e agora num terceiro momento ele vai poder usar a tecnologia pra preparar 

aulas pra levar pra sala de aula.  

5- Didaticamente, assim qual a melhor maneira de ensinar num curso de licenciatura 

em matemática numa disciplina voltada pra tecnologia, o que a senhora sugeriria? 

Eu sempre adoto uma metodologia baseada na investigação. Na investigação matemática, ou 

na resolução de problemas, eu sempre trago, num primeiro momento, eles conhecem as 

ferramentas. Eles conhecem as ferramentas, eles manipulam o software, eles fazem 

descobertas, eles erram, eles acertam. E num segundo momento, a gente vai aprofundando 

assim, gradativamente, com o uso das ferramentas, a gente vai aprofundando pra resolver 

problemas, pra construir uma atividade. Então, a didática que eu faço, que eu geralmente 

utilizo, é essa.  
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Então, eles começam aprendendo a mexer com problemas simples e aos poucos eu já tava no 

final usando as ferramentas pra resolver problemas da matemática, um pouco mais avançada, 

mais complexas.  

6- A gente tem um grande desafio, como professor formador, e eu me incluo porque 

também sou formador. E a gente tem um grande desafio que é formar futuros 

professores que tenham autonomia de pensamentos, que tenha um pensamento 

crítico, de que forma a disciplina contribui para a construção desse cidadão crítico, 

desse cidadão democrático, desse cidadão com pensamento próprio, com um 

pensamento crítico? 

Deixa eu, estruturar aqui as minhas idéias. 

Certo. 

Primeiramente de enxergar a tecnologia como um recurso a favor do professor, certo! E a 

favor da aprendizagem do aluno. Então, é de ser crítico em relação aquela possibilidade, e ai, 

uma vez que é ele opte usar a tecnologia, isso é um tema de discussão nas disciplinas, é que 

ele possa levar para a escola essa bandeira de se trabalhar com a tecnologia. Então, se ele pega 

uma escola que não tenha estrutura, ou que tenha estrutura, tenha computador, mas não se 

utiliza, que ele seja um defensor do uso das tecnologias. Porque a tecnologia uma vez que ela 

chega na escola,  ela tem que se usada na escola. E se existe estudo, se existe todo é uma, se 

existe pesquisas mostrando as possibilidades da tecnologia, então é porque elas precisam ser 

usadas na escola.  Principalmente aquelas que tem já recursos prontos. 

Então, o professor ele passa a ser uma pessoa crítica, a partir do momento que ele usa, que ele 

se sente é, contemplado na sociedade, porque ele tem o  direito a tecnologia e ele permite que 

os seus alunos usem da tecnologia, que isso não seja um objeto de marginalidade,  assim, de 

separar quem tem e quem não tem, que ele use aquilo como um recurso que está disponível 

pra todos. Porque mesmo que de forma precária, umas escolas elas possuem tecnologias, 

algumas vezes, assim, umas mais avançadas outras menos avançadas, mas elas devem ser 

utilizadas. E ai, com o uso das tecnologias é possível a gente entender melhor, ou usar a 

tecnologia como uma ferramenta pra entender os problemas que a gente tem, então, as 

tecnologias ajudam a gente a resolver os problemas, a interpretar os problemas. Uma vez que 

você usa a calculadora, uma vez que você usa o próprio excel, você usa outros softwares, 

educativos ou não, você consegue facilitar a compreensão da informação e isso faz com que a 

gente seja mais crítico e a gente começa a compreender melhor o que ta acontecendo.  
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7- Assim, a senhora meio que já me respondeu a próxima pergunta, mas eu vou repetir, 

e a senhora pode repetir a mesma coisa. A seu ver, que tipo de atividade é 

importante trabalhar nessa disciplina e de que maneira ela poderia, de que maneira 

ela colabora, ou poderia colaborar pra pratica do futuro professor de matemática na 

educação básica? Quais atividades seriam importantes e que maneira cada uma 

dessas atividades vai contribuir pra atuação do professor? 

É, ai eu acho que não tem um limite. O professor vai desenvolvendo de acordo com a sua 

própria visão de tecnologia. Então, existem atividades que são pra conhecimento da 

ferramenta, atividades onde ele pode ir aos poucos, gradativamente avançando nessa 

complexidade, atividades onde ele passa a ter, a não ser apenas alguém que mexe mais 

alguém que interfere na máquina ele começa a fazer adaptações na máquina pra seu uso, isso 

já é um outro estágio. Atividades onde ele começa a usar a máquina pra resolver problemas, a 

interpretar problemas, problemas de modelagem, problemas de investigação, certo! E, além 

disso, ainda tem atividades onde ele compreende a própria matemática.  

E de que forma assim, a senhora acha que isso vai influenciar na prática dele? 

Bom, se ele de fato percebe que aquilo funciona, percebe essas possibilidades, percebe a 

diferença, muitas vezes das aulas dadas simplesmente com papel e lápis, e giz e quadro. Se ele 

percebe essa diferença, se ele é tocado pra isso, a gente tem expectativa que com o tempo ele 

acabe resgatando esse interesse. Se o aluno, e isso eu digo com muita certeza, não é uma 

disciplina só, não será uma disciplina só do curso que vai fazer o aluno se interessar por 

tecnologia. Uma disciplina pode até chamar atenção, mas vai ser ele usar a tecnologia, ser 

motivado a usar a tecnologia de forma autônoma, prós e seus estudos. Mas também ele se 

envolver em projetos que usem, então ele vai ficar mais tempo em contato com a tecnologia, 

vai desenvolver experiências, vai desenvolver estudos, vai fazer intervenção na escola, então é 

um conjunto de ações que na verdade fazem com quê esse professor chegue a ter uma prática 

docente muito mais pautada nesse ponto. 

Então, além das disciplinas a senhora indica que também sejam criadas, vamos dizer 

assim, mais políticas públicas em que o aluno ele tenha possibilidades de desenvolver 

projetos pra também se qualificar. 

É, mas ai, isso depende muito do professor formador. Certo?! Porque é o professor formador 

que solicita, que se inscreve pra concorrer uma bolsa, pra um aluno. Então, é o professor que 

cria um projeto pra PROLICEM, e solicita uma ou duas bolsas. Então, isso é o professor 
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formador, parte também do professor da universidade querer abrir esse espaço pra que mais 

alunos se interessem e desenvolvam projetos nesse tema. 

8- Quais as principais contribuições da sua formação inicial, seu curso de licenciatura, 

sua pós-graduação, mestrado e doutorado, pra sua atuação hoje como professora 

formadora? 

Eu fiz a graduação, fiz o bacharelado em matemática, e fiz o mestrado em matemática, fiz o 

doutorado na área de educação matemática, com foco em educação a distância. E na educação 

a distância, a gente, eu já me interessei por esse tema porque eu já gostava do uso das 

tecnologias, na época eu estudei muito o moodle, que é um ambiente de aprendizagem, que 

era adotado pela EAD na época, que ainda é adotado. É, e o doutorado também, eu paguei 

uma ou duas disciplinas que focavam na tecnologia. E embora eu tenha tido essa formação, 

mas as minhas grandes, as minhas é, o meu direcionamento foi muito mais pelas coisas que eu 

estudei, quando eu tive, por exemplo, que colocar um gráfico no meu trabalho, na minha 

dissertação, então, eu tive que fazer aquilo num software, então eu fui atrás de saber como eu 

fazia um software e depois eu fui convidada a dar um curso de formação de professores pra 

prefeitura de João Pessoa. E, eu fiquei responsável por um dos módulos e nesses módulos era 

interessante que eu trabalhasse com o software de geometria dinâmica. Então, eu fui atrás de 

estudar o software de geometria dinâmica. Assim, a minha formação, foi a formação 

basicamente, uma formação matemática, uma formação que me despertou para o uso de 

tecnologias. Depois que eu entrei aqui na universidade, durante os cursos, foi quando eu fui 

de fato aprimorando, buscando uma metodologia própria, fui buscando recursos meus, fui 

buscando planejamento, fui buscando roteiros de aulas que eu achasse que funcionariam. E 

fora isso, é muito estudo, é muita pesquisa, pesquisas de outros professores, de materiais de 

outros professores, e isso não é uma formação que se encerra não. É uma formação que é 

contínua. A gente ta a cada vez querendo aprimorar e compreender muito mais.  

Em nossa vivência, ela vai dando a gente bagagens, e quando a gente chega num curso 

de formação a gente já tem alguma certa bagagem e continua isso até o resto da vida. 

Isso, ai você vê que tem muito mais coisa ainda pra seguir. 

Atualmente eu estou desenvolvendo, estou com um projeto, que é o meu projeto de pós-

doutorado, que é justamente a formação de professores de matemática para trabalhar com 

geometria dinâmica, com um software com geometria dinâmica. Então, o meu projeto é nesse 

sentido, e assim, eu estou, eu tenho o objetivo de pensar como é possível formar numa 
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licenciatura, alunos pra esse tipo de recurso.  Então, eu faço um estudo de caso, com alunos 

que eu tenho, e também ao mesmo tempo pensando num futuro como eu deveria estruturar 

uma proposta de formação, uma proposta pra ser de fato realizada. E não apenas baseada 

nessa minha experiência, numa disciplina, por exemplo, eu tenho uma disciplina de 

informática aplicada a matemática, é, onde a gente vê alguns softwares, e em alguns eu 

percebo que os alunos já usam conhecimentos prévios, em outros eles estão aprendendo a 

partir do zero mesmo, porque eles não tem conhecimento do software, mas tem conhecimento 

em matemática, então, muito da experiência entra em jogo. Mas ai o que eu pretendo é 

estruturar de fato uma metodologia com fonte em pesquisas. 

Então, meio que a formação ela lhe deu uma base pra lhe formar como pesquisadora. E 

a partir do momento que a senhora se deparou com as dificuldades na sua prática, 

então, a senhora foi ai em busca e conseguiu se superar. 

É, é, e ai você não pode ser só a formadora e nem se só a pesquisadora. Você tem que ser 

alguém que pesquise pra sustentar a sua ação em sala de aula. E é isso mesmo que eu estou 

buscando.  

Nessa integração, porque muitos formadores se esquecem que, muitos professores de 

universidade, se esquecem do viés formador e foca muito no viés pesquisador. E acaba. 

Como a senhora vê assim, esse elo? 

É, pra mim, funciona da seguinte maneira, eu quero nesse momento específico, pesquisar pra 

poder sustentar uma base pra ser uma professora formadora para o uso, no meu caso, da 

geometria dinâmica, software, de geometria dinâmica, como recurso do professor.  

9- Bom a gente falou algumas coisas a respeito da formação, do uso das tecnologias, e 

nesse momento é o momento da senhora ficar livre, assim, o que a senhora gostaria 

de falar, que contribuições a senhora acha que, com suas vivências, com seus estudos, 

é, no que diz respeito á prática das disciplinas, no que diz respeito ao tema, o que a 

senhora gostaria de comentar a respeito? 

Certo. Olhe, em relação a esse foco da formação do professor, eu percebo que a que a questão 

com tecnologia, ela está muito ligada ao receio que o professor tem em lidar com aquilo, em 

lidar com aqueles recursos. Então é um receio em não saber usar, ás vezes é um receio de não 

saber o que pode acontecer na aula, é um receio de não ter um laboratório que seja suficiente, 

então assim, o uso da tecnologia parece que ele está muito, ele carrega consigo muitos nãos, 

sabe! Isso não dá certo, isso não pode. E na verdade o que tem que acontecer é o professor se 
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interessar e querer de fato levar sua proposta, acreditar naquilo, levar sua proposta pra sala de 

aula. E, enquanto formadora, eu busco incentivar meus alunos por todas as disciplinas que eu 

passo, usando recursos que sejam pra eles ensinarem no futuro, recursos pra que eles 

aprendam pra eles, pra estudar. 

É, porque ai eles passando por essas experiências, eles vão saber identificar quais os 

benefícios que eles estão tendo com aquela experiência. 

A senhora está instigando o viés pesquisador, o aluno. 

Mas por sentir, por eles mesmos o processo. Não é só alguém que chega e diz. 
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Anexo – 3: entrevista 2 

Anexo 3: Entrevista 2 

1- De maneira Geral, o que você acha importante que se tenha na formação inicial a 

respeito do uso de tecnologias? 

Bom, primeiro, que o licenciado tenha contato com os artefatos. Tenha contato com os 

softwares que estão sendo utilizados atualmente. Não só softwares, mas páginas, blogs, 

plataformas, plataforma moodle. Tudo o que tiver de recente, mais atual, com relação a 

programas e redes, e tudo. Acho que é essencial que ele tenha contato.  

Então, assim, é essencial que se tenham essas Disciplinas. E que não só se tenham essas 

Disciplinas, mas que elas consigam, de fato, oferecer uma boa formação para esse futuro 

professor. Então esse é o ponto principal, que ele tenha contato, um contato maior com esses 

artefatos tecnológicos na sua formação. Não só do ponto de vista teórico, mas também do 

ponto de vista prático. Que ele seja levado a realizar atividades mais práticas com o uso de 

tecnologia. Acho que é o ponto principal. 

2- E a respeito do professor, que ministra esse tipo de tecnologias, essas Disciplinas que 

são tão importantes. O que você julga que um bom professor de tecnologias na 

formação inicial precisa ter? 

Bom, primeiro, se atualizar, não é? Sempre. Porque é algo que sempre está tendo coisas novas 

para se ver, para se descobrir. E a cada coisa nova vai superando dificuldades de coisas 

antigas que você tem. Por exemplo, antigamente a gente trabalhava muito com osoftware 

“Régua e Compasso”, foi o que eu trabalheina minha graduação. Mas, daí já tem o 

“Geogebra” que supera, e muito, o “Régua e Compasso”. Então, já é um software que já 

possibilita um número maior de ferramentas pra você trabalhar. 

 Então, é se atualizar, ver o que é que tem de mais atual, ver o que eu posso trabalhar com 

isso, e  estar pronto para o inusitado. Porque, assim, como eu tinha falado no início, é uma 

Disciplina que não exige só o professor em si, o trabalho do professor, o planejamento do 

professor. Mas é uma disciplina que depende do computador, de máquinas, de softwares. 

Então, as vezes, a máquina da problema, o software não consegue rodar direito, enfim. Então 

ele tem, na minha concepção, que é o que eu faço, o professor tem que sempre ter um plano 



140 
 

“B”. Se isso acontecer, se esse problema acontece, o que eu posso fazer para minimizar, para 

não interromper minha aula, de alguma forma concluir minha aula. É o ponto principal. 

Então o professor, todo professor deveria ter esse pensamento. Mas principalmente quem lida 

com tecnologia, porque você tem a aula, existem fatores que influenciam você tem a 

dependência de algumas coisas durante a aula. Então eu acho que ter sempre um plano “B” e 

sempre se atualizar, acho que são coisas essenciais. Claro, é importante ter um laboratório 

equipado, isso aí são coisas básicas, é importante que você tenha o mínimo, laboratórios, data-

show, para facilitar. Além disso, que o professor atualize sempre sua aula e que ele também 

esteja preparado para algumas dificuldades que possam acontecer. Alguns problemas 

técnicos. 

3- O que você julga indispensável, ou seja, que não pode deixar de ser abordado nas 

Disciplinas de tecnologia na formação inicial? 

Ah, eu acho que o uso de softwares é um ponto que não pode deixar de ter. Então, como são 

vários, o professor pode selecionar alguns, de modo que alguns atendam a necessidade dos 

alunos ou do curso, enfim. Por exemplo, a gente tem como exemplo o “Geogebra” que é um 

software que é bem conhecido, bem discutido, e ele consegue, você consegue, ao mesmo 

tempo, trabalhar com álgebra e com geometria de uma forma muito boa, com ele, então é um 

software que eu uso muito, apesar de já ser bem conhecido. Mas, às vezes a gente acha que, 

por ser bem conhecido, os alunos sabem e na verdade quando você vai ministrar a Disciplina, 

não, muitos alunos já ouviram falar mas não sabem manipular esse software. Que foi o que 

aconteceu comigo nesse período, os alunos não tinham noção de manipulação dos softwares. 

Já tinham ouvido falar, mas de você ouvir falar pra você saber utilizar tem uma diferença bem 

grande. E, acho que redes sociais estão muito em alta, então acho que o professor também tem 

que ver aí, projetos, ou, não sei, propostas para como utilizar desse meio em prol da educação 

ou dos objetivos que ele quer na Disciplina. Então acho que é isso, é essencial que se trabalhe 

softwares, se trabalhe o que há de mais atual, sempre com o objetivo na Disciplina, em 

trabalhar o conteúdo. Uma outra coisa também que eu acho que é indispensável é você não 

esquecer o conteúdo, porque as vezes a gente se dedica muito a parte técnica da informática e 

se distancia um pouco do conteúdo, e o principal é o conteúdo. 

O conteúdo teoria, ou conteúdo matemática?  
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O conteúdo matemática. Eu sempre gosto de dividir a Disciplina em dois momentos. Uma 

parte mais teórica para a gente discutir alguns artigos acadêmicos de eventos e/ou de 

periódicos que tratem do uso de tecnologia em sala de aula, dos limites, das possibilidades, 

enfim.  E depois eu parto para um período mais longo e mais prático da Disciplina, que é 

como manipular esses objetos, como manipular esses artefatos, e de que forma manipular com 

o objetivo maior que é trabalhar a matemática. Então, a gente não pode esquecer-se de 

trabalhar a matemática. Então, eu faço assim, no meu planejamento. Divido a disciplina em 

dois momentos, um mais teórico e outro mais prático, eu acho que a gente consegue atender a 

demanda dessa forma. 

Seria mais unir a teoria, não é? Que envolve as tecnologias sem se esquecer do conteúdo 

específico do curso que é a matemática. E aí, como trabalhar os dois ao mesmo tempo. 

Estar sempre aliando isso. 

Geralmente, a gente faz uma seleção de alguns conteúdos, e trabalha esses conteúdos durante 

a Disciplina. Esse período, por exemplo, eu trabalhei Geometria analítica, trabalhei com 

funções de primeiro e segundo grau, que eu usei o “Geogebra” pra gente fazer, e “wimplot” 

também, apesar de haver uma versão mais atual dele, mais completa, mas a gente ainda usou a 

antiga. E geometria plana, a gente também abordou polígonos, ângulos, foi isso esse período, 

esses conteúdos. Mas, enfim, como a gente não consegue trabalhar todos os conteúdos, e é 

muita coisa, então eu, particularmente, faço uma seleção de conteúdos. 

E aí, qual seriam os critérios para fazer essa seleção? 

Eu usei como critério... Porque assim, a turma que eu trabalhei esse período estava 

estagiando, também. Estavam pagando, acho que estágio 2, e aí eu dei preferência aos 

conteúdos que eles estavam trabalhando no estágio. Então, eu dei essa preferência. E aí, a 

gente fez de acordo com isso, com exceção da geometria analítica, que seria um conteúdo do 

ensino médio, especificamente, e foi um conteúdo que acho que a seleção dele e o critério foi 

a visualização dele, que no “Geogebra” é muito bom naquela parte de posições relativas entre 

reta e circunferências. Mas, assim, estudo de gráficos, crescimento e decrescimento de 

funções, a gente utilizou bastante. 

4- E quais seriam as dificuldades que você mais enfrenta para ministrar essa Disciplina, 

especificamente? 
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Uma dificuldade que eu vejo muito, não sei se é uma realidade de Campus VI, é uma 

resistência muito grande dos alunos em lidar com a Disciplina, lidar com tecnologia, enfim. 

Lá a gente tem uma resistência muito grande dos alunos com relação a isso. Não sei se é um 

fator cultural, eu não sei o que é. Eu sei que eu senti uma diferença muito grande de quando 

eu ministrava a Disciplina no Campus I, pra o CampusVI. A receptividade dela por parte dos 

alunos no Campus I era melhor. O campus VI eu já não senti tanta receptividade. E aí, eu 

acho que vai de acordo com a realidade do local, talvez outros professores não tenham 

trabalhado essa Disciplina. Como na grade anterior era uma Disciplina eletiva, talvez ela não 

tenha sido oferecida muitas vezes aos alunos, enfim. Então eu senti um pouco de resistência 

dos alunos com relação à Disciplina, essa foi a minha maior dificuldade. Lá nós temos um 

laboratório muito bom, espaçoso, boa parte das máquinas funciona bem, o sistema 

operacional é o Linux, eles reclamam um pouco também. Mas não é um sistema que você não 

possa trabalhar, então dá para trabalhar normalmente. Então foi mais a resistência dos alunos 

com relação a Disciplina mesmo. 

5- E didaticamente, a gente vai mais para a parte didática. O que seria importante, qual 

a melhor maneira de ensinar, qual a melhor maneira de trabalhar essa partindo de 

um ponto mais didático? 

Você diz, metodologicamente?  

Sim. 

É complicado falar isso, porque eu acho que cada pessoa tem sua metodologia. Então, como 

já falei, a minha é, seguir uma parte mais teórica depois, parto para uma parte mais prática. Eu 

sempre priorizo o conteúdo. Para mim, o software é uma ferramenta, um meio que vai me 

auxiliar no trabalho com o conteúdo, então eu sempre priorizo o conteúdo. Então, nós temos 

esse conteúdo para trabalhar, de ferramenta nós vamos utilizar qual software? Qual meio nós 

vamos utilizar para trabalhar esse conteúdo de uma melhor forma? Então, quando eu planejo 

uma aula, eu parto do princípio de que o objetivo maior é trabalhar o conteúdo, de que melhor 

forma a gente pode trabalhar esse conteúdo? E aí, a sequência que eu faço, 

metodologicamente falando, é uma sequência de apresentação do software, primeiramente. 

Até por que, o conteúdo já foi visto em algum momento do curso, matemática básica, enfim. 

E aí eu apresento, falo das ferramentas. Dou toda uma visão geral da ferramenta, se for 

software, do software, se for um blog, por exemplo, a gente trabalhou com blog esse período, 

falei o que é blog, qual o objetivo, como construir, enfim, toda essa parte mais técnica. Depois 
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a gente parte para uma de envolver o conteúdo naquela ferramenta. E aí, eu peço para os 

alunos sempre atividades mais práticas, com os alunos, micro aulas, ou simulações de como 

eles tratariam aquele conteúdo em sala de aula, à partir do uso da ferramenta.  Então, 

didaticamente falando, ou, metodologicamente falando, é seguir essa linha. Mas aí, eu não sei, 

depende muito do professor, vai variar. 

6- A gente sabe que um dos desafios da educação formal, tanto na educação básica 

como na educação superior. É formar um cidadão, crítico, ativo, autônomo que 

tenha um pensamento que não seja massa de manobra. Como você vê que as 

tecnologias, o uso de tecnologia, essa formação tecnológica, na formação inicial pode 

contribuir para a formação desse cidadão autônomo, com pensamento crítico e 

atuante na sociedade? 

Então, acho que no mundo que a gente está hoje, nessa sociedade tecnológica, globalizada, a 

informação ela está muito acessível a todos. Hoje é muito fácil você ter informação. Você está 

com dúvida em alguma coisa, vai lá no Google e digita, vai aparecer uma série de páginas da 

web que você pode obter informações a respeito daquela sua dúvida. Eu acho que o grande 

desafio para o professor é ajudar o aluno a selecionar essa informação, porque nem toda 

informação é verdadeira, nem toda informação é confiável. E eu acho que falta um pouco de 

maturidade nos alunos para discernir qual informação é verdadeira e qual informação é 

confiável. O professor tem, então, um papel extremamente importanteque é ajudar o aluno a 

fazer essa crítica e relação aquilo que ele está lendo, ou, que ele está absorvendo como 

informação. E quando ele aprender, quando ele trabalhar essa questão de saber discernir a 

informação boa da informação ruim, de certa forma vai contribuir para a formação cidadã 

dele. Porque ele vai estar mais crítica mais ativa, então não vai ser uma massa de manobra, 

como você citou. Ele vai ter uma consciência mais crítica, o que é que ele pode acreditar? O 

que é que ele vai descartar? Então eu acho que o grande papel do professor é esse, ajudar o 

aluno, auxiliar o aluno a fazer essa seleção da informação, é fazer com que essa informação se 

torne conhecimento de alguma forma. E isso contribui para ele como cidadão, como uma 

pessoa mais ativa na sociedade, mais crítica, e é menos fácil de ser manipulada, também. 

7- Quais seriam as atividades que você juga importante fazer dentro dessa Disciplina?  

Como eu falei, eu trabalho com micro-aulas já na parte final do curso. Trabalho com listas de 

exercícios também, que é uma forma de cobrar um pouco. A gente coloca uns prazos, e às 

vezes os alunos não cumprem. Então a lista de exercício me auxilia a fazer com que os alunos 
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cumpram prazos. Apesar de que eu não gosto muito de trabalhar com lista de exercício, eu 

prefiro mais atividades simuladas em sala de aula,mas, enfim, eu utilizo de listas. E atividades 

em sala de aula, questões problemas para serem resolvidos em sala de aula, apresentação, por 

exemplo, nesse período a gente trabalhou com a criação de um blog, então cada aluno criou o 

seu blog a respeito de um tema de interesse, claro que o tema voltado à matemática. Então, 

por exemplo, a gente teve um blog de um aluno que trabalhou com matemática e música, 

porque ele é músico. Fez algumas postagens em relação a isso e trabalhou com música. Outra 

menina que é dançarina trabalhou com matemática e dança. Então a gente consegue perceber 

esse caráter diversificado que o blog permitiu, de forma que eu pude criar uma página que, 

por exemplo, eu estava aliando duas coisas que eu gostava, matemática e dança, matemática e 

música. E os demais fizeram com conteúdos normais da matemática, então no blog, a gente 

teve uma oportunidade muito boa de fazer uma inter-relação de conhecimentos de outras 

áreas, aliás, uma interdisciplinaridade. E aí, eu vario muito, de acordo com o período, de 

acordo com a turma, eu vario muito as atividades, procuro variar.  

8- Quais seriam as contribuições da sua graduação, da sua pós-graduação para sua 

atuação hoje como professora formadora do curso de tecnologias? 

Na minha graduação a contribuição foi mínima, porque, que eu me lembre, eu só cursei uma 

Disciplina que eu nem lembro mais o nome da Disciplina que trabalhava com tecnologia, 

acho que era o computador como instrumento de ensino o nome da Disciplina, que eu acho 

que já foi reformulada, porque já faz um tempinho. E aí, nessa Disciplina a gente conseguiu 

trabalhar um pouco com softwares, principalmente com softwares, não houve outra 

ferramenta além de softwares, a gente trabalhou com dois ou foi três softwares. Na pós-

graduação, na especialização, eu tive uma Disciplina bem interessante, que foi, aliás, essa 

Disciplina que me incentivou a escrever o projeto para o mestrado. Então na pós, nas 

especialização, eu tive uma oportunidade melhor de conhecer novas ferramentas, novas 

abordagens, algo mais didático, algo mais atual do que a anterior. E aí no mestrado o meu 

trabalho, minha dissertação foi toda em cima disso, então eu trabalhei muito, eu li muito, eu 

baseei muito. A minha dissertação foi toda baseada no uso de tecnologia, inicialmente, esse 

era o propósito inicial, o objetivo inicial. Depois ela foi caminhando para um outro viés que é 

o trabalho com grupos de estudo, grupos colaborativos e acabou que no final, a minha 

dissertação estava mais embasada, mais fundamentada, ou, a discussão dela estava mais forte 

na questão dos grupos colaborativos do que propriamente no uso de tecnologia. Então o uso 
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de tecnologia ficou um pouco em segundo plano, mas, enfim, eu consegui trabalhar com os 

dois. Então, a pós acho que deu uma contribuição muito grande, a graduação nem tanto.  

9- Nós discutimos, conversamos e agora o momento de você ter liberdade de 

acrescentar a respeito da formação inicial, a respeito do uso das tecnologias, que não 

foi perguntado, mas que é uma inquietação sua, você gostaria de mencionar, enfim.  

Eu acho assim, que os cursos precisam ainda serem revistos, as Disciplinas precisam serem 

avaliadas no ponto de vista metodológico, como essa Disciplina está sendo trabalhada. Porém, 

a gente vem passando agora na UEPB por um processo de reformulação dos projetos políticos 

dos cursos. Então eu acho que a partir dessa nova reformulação a gente vai ter vários ganhos 

nas Disciplinas com relação a isso. A outra questão, não é uma questão propriamente do 

curso, é uma questão, acredito eu, mais cultural. Que é com relação a uma certa resistência  

que os alunos têm com a Disciplina. Então eu acho que isso precisa ser trabalhado também 

com eles. a importância da Disciplina, a importância dos recursos. E uma coisa, também, que 

eu trabalhomuito, é essa questão de não colocar no recurso a responsabilidade do processo de 

ensino. Porquê as vezes você acha que você vai trabalhar com computador , com software e a 

aula vai ser uma maravilha e vai dar tudo certo, e todo mundo vai gostar, e muitas vezes não 

é, a maioria das vezes não é. Se você não tiver um bom planejamento, se você não souber o 

que vai fazer em sala de aula, se você não tiver um plano “B” para um eventual problema, 

enfim, aaula com certeza vai dar errado. Então, a gente não pode colocar na tecnologia uma 

responsabilidade que é nossa, ela é só mais um recurso, e como todo recurso ela tem muitas 

possibilidades, mas ela também tem muitas limitações. E a gente tem que considerar essas 

limitações, então eu acho que é por aí. O professor , principalmente o professor que lida com 

essas Disciplinas tem que ter muito essa noção de não supervalorizar a tecnologia em 

detrimento de algo que é mais importante muitas vezes do conteúdo. Mas, a gente está 

caminhando pra isso pra uma reflexão mais crítica em relação a isso. A gente espera que com 

essa nova reformulação, as Disciplinas que são voltadas para esse fim, elas ganhem um papel 

mais forte e um olhar mais crítico em relação aos problemas que a gente enfrenta. É isso. 
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Anexo – 4: entrevista 3 

1- Quais ações a Senhora julga importante na formação inicial do professor de 

matemática, no que diz respeito ao uso de tecnologias? 

Bom, na formação do professor para uso de tecnologias, eu acredito que é preciso trabalhar no 

sentido de desenvolver os três tipos de conhecimento, que o Mishra e o KOEHLER falam, 

que devem ser desenvolvidos para o professor ensinar na presença de tecnologia. São 

conhecimentos de conteúdo, conhecimentos tecnológicos e conhecimentos pedagógicos. 

Então, segundo esses autores, na intersecção desses três tipos de conhecimento, tem um tipo 

de conhecimento que eles chamaram de TPACK. Então, nesse miolo, nesse TPACK, estão os 

conhecimentos pedagógico-tecnológicos do conteúdo. Que significa isso? Significa que você 

precisa preparar o professor para o uso de tecnologia, de maneira que ele possa enxergar qual 

a contribuição que a tecnologia pode dar naquele conteúdo específico, para aquele tipo de 

aluno específico. Então, na verdade são conhecimentos que você precisa desenvolver no 

professor desses três campos: tecnológico, pedagógico e do próprio conteúdo.  

Você me perguntou “quais ações”? O licenciandotem que vivenciar na sala de aula situações 

de ensino com tecnologia. Porque, muitas vezes, a gente fala para o professor que ele precisa 

usar, mas nas próprias aulas que ele tem na universidade não se faz uso da tecnologia. Então, 

fica difícil para o futuro professor fazer a ponte. Então, é importante que ele vivencie, é 

importante que existam ações, também, no estágio supervisionado que usem tecnologia 

naquele momento que ele vai para a regência. Se pensarmos em formação inicial isso é muito 

importante, e também é importante discutir as características tecnológicas que são adequadas, 

ou não, para um determinado tipo de conteúdo. Por exemplo: eu estou trabalhando com aluno 

funções, resolvo utilizar o Geogebra. Então, eu preciso ter consciência do que eu posso fazer 

no momento que eu utilizo esse software. O que vale à pena para o aluno fazer, utilizando o 

Geogebra? Que distorções podem ser provocadas pelo uso do software? Por exemplo: Se eu 

estou com uma função cujo gráfico é uma parábola, uma função quadrática, dependendo do 

zoom que eu tenha dado e dependendo do intervalo de domínio que eu considero, eu posso 

concluir que o gráfico é uma reta e não uma parábola. Então, quando você está na presença de 

tecnologia, por exemplo, software, ele viabiliza uma série de possibilidades, mas você 

também tem limitações que precisam ser consideradas. E a tecnologia digital não é só 

software, você tem uma gama enorme de objetos de aprendizagem em diversos tipos de 

repositório. Os nossos alunos da licenciatura deveriam ter acesso, durante o 
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curso,experimentar diversos objetos de aprendizagem, discutir em sala de aula, e raramente eu 

sinto que isso é feito. Existe mesmo, um “gap” entre aquilo que a gente prega e aquilo que a 

gente faz na sala de aula da licenciatura. 

2- A respeito das características de um bom professor da Disciplina de Educação 

Matemática, voltado para o uso de tecnologias. O que a senhora acha que são as 

características para um bom professor nessa Disciplina? 

Eu acho que são as características de um bom professor para qualquer Disciplina. O professor 

para uso de tecnologia, é aquele que deve estar muito antenado com o aluno, fazer com que o 

aluno esteja em ação, utilizando a tecnologia para construir o conhecimento. As 

características de um bom professor eu não preciso falar. Então, não importa a Disciplina, não 

importa se é uma Disciplina com tecnologia, ou não, ele tem que ter as características de um 

bom professor. Então, como ele está trabalhando com tecnologia, como eu te disse, é 

importante que ele tenha consciência que tecnologia não é para deixar a aula “bonitinha”, só. 

Então eu uso tecnologia porque o aluno fica motivado, a aula fica mais bonita, eu gasto menos 

tempo, não. A tecnologia em Educação Matemática precisa ser colocada como um dos 

elementos para auxiliar o aluno a construir o conhecimento. Então, pensar em ensinar 

matemática, utilizando como ferramenta a tecnologia digital. Assim como você tem o 

compasso que lhe ajuda a aprender uma série de coisas, uma ferramenta que pode te auxiliar a 

traçar uma série de figuras, e com ela você transporta medidas, você tem na tecnologia digital 

um ferramental para lhe auxiliar a pensar. A tecnologia é um ferramental complexo e 

completo para auxiliar a estruturação do pensamento. Porque eu, quando penso sozinha, eu e 

minha folhinha de papel, por exemplo, penso de uma maneira diferente de quando eu estou 

pensando e tenho, por exemplo, acesso a internet para investigar algo que eu tenha dúvida, 

tenho acesso a um software como o Cabri ou Geogebra para que eu possa experimentar as 

minhas conjecturas, as minhas hipóteses, eu quero ali, testar a validade, tentar ver se aquilo dá 

certo. Então, posso tentar, a partir do uso de um objeto de aprendizagem, simular de um 

fenômeno físico por exemplo. Então eu posso utilizar a tecnologia para me ajudar a estruturar 

o pensamento. É esse empoderamento que eu quero dar ao aluno quando eu uso a tecnologia. 

Outro exemplo, utilizar uma calculadora, isso pode ajudar muito o aluno, utilizar o excel, usar 

umas planilhas. Então eu posso organizar o meu pensamento por meio de uma planilha e 

depois eu posso filtrar aqueles meus dados de acordo com o que eu quiser, e ter informações 

que alimentem a maneira de eu olhar para um problema. Então, a tecnologia é algo para 

“pensar com”, e não para ilustrar a aula. Muitas vezes o que se faz é o uso de um power point, 
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ou então, se eu já ensinei um assunto, daí eu vou passar a limpo no laboratório, eu vou levar o 

aluno para fazer uma revisão utilizando tecnologia. Então para meu entender, isso aí eu não 

concordo. São vários teóricos, não sou eu quem diz isso só, por exemplo, Bete Almeida alerta 

que você tem que tomar muito cuidado para não subutilizar a tecnologia, ou utilizar, apenas, 

para deixar a aula ilustrada. O professor tem que ter essa consciência. Problemas que eu não 

poderia resolver sem o uso de tecnologia, agora eu posso resolver, porque ela me ajuda a 

estruturar o pensamento. 

3- Se a gente fosse eleger os itens que são as coisas que são feitas na Disciplina de 

tecnologias, quais são aqueles que a senhora diria, esses são indispensáveis, o 

professor não pode deixar de abordar esses aspectos? 

Bom, você precisaria me dizer o currículo dessa Disciplina.  

De maneira geral. 

Sabe por quê? A Disciplina de tecnologia na licenciatura varia muito de Universidade para 

Universidade. Tem Universidades que você olha a iniciação à informática e o que você tem 

no currículo, (tem até uma Dissertação de uma menina lá da Universidade Federal Mato 

Grosso do Sul que ela fez uma análise de currículos sobre tecnologia), varia muito. Muitos 

dos planejamentos deles focam muito nos aspectos técnicos, aprender o uso de determinadas 

ferramentas. Então, não sei, numa Disciplina de tecnologia o que eu acho que é indispensável, 

primeiro, você falar da filosofia, do construcionismo o que significa, para que você tenha no 

futuro, esses professores sendo professores construcionistas. Agora, você vê que isso é o 

teórico, você vai falar teoricamente o que é o construcionismo, depois durante as aulas você 

teria que ter uma atitude construcionista. Agora, realmente, eu não sei elencar, eu não sei que 

currículo que você está pensando nessa Disciplina, que programação você está pensando na 

Disciplina.  

Geralmente as disciplinas que a gente tem aqui, pelo menos nas Universidades aqui da 

região de Campina Grande, que são as Universidades que eu tive contato. Geralmente se 

tem um currículo, onde o pessoal foca o que a Senhora disse, a questão do técnico. E 

muitos professores focam justamente isso, essa parte técnica de levar os alunos a 

aprender a utilizarem os softwares de maneira técnica. Então, é mais pensando nesse 

currículo mais técnico que eu tinha elaborado a questão.  
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Então, eu acho isso, que é indispensável você fazer uma discussão do potencial que significa a 

tecnologia para o ensino, e então, como utilizá-la, e tentar que seja sempre uma postura 

construcionista. O professor tendo sempre aquela ideia de uma aprendizagem por meio de 

ciclo, onde o aluno tem feedbacks.E é a partir desses feedbacksque ele recebe, quando ele 

utiliza a tecnologia, seja software, seja objeto de aprendizagem, seja um experimento, seja um 

áudio, qualquer que seja a tecnologia ela vai lhe dar um feedback, ela vai lhe dar um monte de 

informações. E o aluno vai precisar processar essas informações a partir desse feedback e 

identificar se era o esperado por ele ou não.Nesse momento é muito importante que ele seja 

mediado por um professor. Então, o que eu acho importante é que também exista essa 

consciência, que a máquina não faz tudo, a tecnologia não faz tudo. Ela coloca, ela 

potencializa uma série de situações, mas é extremamente importante e cada vez mais 

complexa a figura do professor.  

Isso, porque as coligações, muitas vezes acaba que o professor deixa para o aluno 

estabelecer as ligações. Então fica meio implícito para o aluno sozinho descobrir. E isso é 

algo complicado. 

Uma das possibilidades para as licenciaturas que se tem falado muito é você promovera 

discussão de um caso. Então, uma aula com tecnologia feita com alunos da educação básica, e 

que você leva a filmagem, por exemplo, para a sala de aula, na licenciatura, e você pode 

discutir aquele caso, que é um caso real. Entretanto, não conheço experiência assim aqui em 

nosso país. Então, quando se usa tecnologia você acha que o que eu preciso é ensinar para o 

aluno: “Olha, o Geogebra 3D ele tem essas ferramentas. e ponto. Isso é ensinar tecnologia”. 

Não é!Não vai capacitar o professor, só isso não vai bastar! É claro que se ele não souber 

onde é que estão as ferramentas, se ele não tiver um convívio mínimo com o software ou 

ambiente que ele esteja de simulação, ou o que for. Claro que ele não vai aproveitar aquilo 

para ensino, entretanto, isso não basta. Por exemplo, uma das coisas que eu acho terríveis, é 

quando você usa o Geogebra, por exemplo, inserir um daqueles monte de controle 

deslizantes, o aluno chega lá no laboratório mexe nos controles deslizantes e pronto, preenche 

lá uma ficha, tirando uma série de conclusões. Bom, eu posso pensar assim, “melhor que 

nada, não é? Ele olhou lá e viu que mexendo nos coeficientes A, B e C do controle deslizante 

ali dá uma modificação”. Mas, ele não foi ele quem construiu aquele gráfico, não foi ele quem 

construiu o controle deslizante, ele não sabe nem o que significa aquilo e nem os porquês de 

modificar o gráfico.  
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Vou te dar um exemplo. Eu brinco muito com os meus mestrandos que todo mundo que usa 

Geogebra coloca aqueles controles deslizantes. E quando, nas formações continuadas, ensina 

isso ao professor, o professor acha lindo, porque daí ele deixa tudo prontinho e o aluno vai lá, 

só mexe ali, escreve tudo e pronto. Então, não estou dizendo que você não possa usar nunca o 

controle deslizante, mas tem que tomar cuidado, porque senão o aluno vai ser meramente um 

executor lá de um movimento que ele não sabe para quê, ele observa que muda realmente ali, 

o gráfico, mas ele não consegue compreender o porquê nem nada disso. Não fez sentido nada.  

E quando isso acontece, acaba que a gente está apenas tecnologizando o ensino 

tradicional. 

Aliás, isso é muito comum. Você passa a limpo lá na tecnologia, e acha que está fazendo algo 

novo, quando na realidade você está subutilizando a tecnologia. Agora, é claro que é muito 

fácil falar, difícil é fazer, todos nós estamos procurando caminhos. 

4- Com relação as Disciplinas de tecnologias nos cursos de licenciatura na graduação. 

Quais as maiores dificuldades que você encontra nessas Disciplinas para ministrá-

las?  

Olha muitas vezes o pessoal fala, uma das dificuldades é mesmo o uso de laboratórios. A 

gente não tem cada aluno com um computador, seria muito bom, parece que todo mundo tem 

celular, todo mundo tem, mas na hora “H” que você vai precisar para uma aula, você não tem 

os equipamentos ali na sua sala. Então, por exemplo, na minha Universidade, ali no momento 

em que você vai por a mão na massa muitas vezes os laboratórios estão priorizando os alunos 

da engenharia, ou alunos de outros cursos. E daí, um problema já é levar, mas a sua pergunta 

não é essa, é a dificuldade do aluno, não é? 

Seriam as dificuldades metodológicas para a execução da Disciplina, as dificuldades suas 

como professora.  

Primeiro, o próprio espaço, o laboratório. Segundo, eu acredito que a tecnologia ela teria que 

estar no dia a dia da aula, não, de vez em quando levar no laboratório. Então, para ela estar no 

dia a dia da sala de aula eu precisaria ter um aparato tecnológico um pouco mais disponível, 

lousa digital, os alunos com os computadores nas mãos. Eu não tenho essa realidade, 

entretanto, não na licenciatura, mas na educação básica eu vivi essa situação ideal. Eu 

trabalhava em uma escola particular que tem todo esse aparato. Tem lousa tem os alunos 

todos com computador, tudo. E daí que dificuldades apareceram? Muitas vezes o software que 
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está rodando na lousa não é o mesmo que está rodando com os alunos, então não é similar, era 

uma dificuldade, são dificuldades tecnológicas.  

Outra dificuldade, que eu acho essa muito complicada para gerenciar, é que nós estamos 

habituados a dar a mesma aula para todo mundo, a mesma atividade desenvolvida para todo 

mundo, ao mesmo tempo, em sala de aula. Só que quando você coloca uma situação-problema 

com tecnologia as dificuldades são diferentes, e o atendimento tem que ser, mais ou menos, 

um atendimento individual. Então, quando você está num laboratório de informática você 

precisa estar mediando os alunos, máquina a máquina, isso é difícil. Então, por exemplo, eu 

trabalhei num laboratório onde nós tínhamos o gerenciador, então eu podia entrar no 

computador de cada aluno e individualmente poderia trabalhar com os alunos. Mas isso era na 

educação básica, eu não tive essa experiência na licenciatura, porque eu já não usava 

gerenciador lá. Então, com os alunos da licenciatura levava-se no laboratório, então você 

precisa ir máquina a máquina, é uma coisa mais lenta. Isso era algo que eu sentia bastante 

dificuldade, acho que é isso.  

Seriam mais dificuldades de cunho da tecnologia mesmo. 

De cunho do gerenciamento. Por exemplo, para ministrar uma aula, dependendo do tipo de 

aula, você precisa instalar nas máquinas determinado tipo de software, às vezes não tem, você 

não tem auxílio nenhum. Então, toda essa parte, vamos dizer que a tecnologia exige do 

professor, isso pesa um pouco, exige tempo do professor. Essas coisas vão melhorando, 

porque hoje eu tenho muita possibilidade de fazer alguma explicação, filmar, jogar no 

youtube, pedir para os alunos que acessem. A partir daquilo, eles podem entrar no computador 

e no software e desenvolver alguma atividade, nós temos ambientes hoje, você pode fazer no 

moodle de apoio. Então você tem outras ferramentas que, por exemplo, lá educação básica eu 

não tinha. Isso é muito rápido, as coisas mudam muito rapidamente, e o professor vai precisar 

cada vez mais se adaptar. O que eu sentia muito na aula da licenciatura era isso que eu lhe 

falei, era a dificuldade de levar ao laboratório, então a tecnologia não era no dia a dia da aula, 

acho que isso é o mais importante, o dia a dia da aula. Então, por exemplo, lá na educação 

básica, no colégio, a lousa era aquela lousa, não tinha outra, então eu tinha que usar a lousa 

digital. Você pode salvar a aula em pdf, você pode passar vídeo, filme, e tal, mas é uma lousa, 

ainda centraliza no professor. E tinha os computadores com os alunos, então você poderia 

passar atividades. 
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5- Didaticamente. Vamos para uma perspectiva didática de metodologia mesmo. Como 

melhor ensinar essa Disciplina, vendo de um ângulo didático? Didaticamente, como 

essa Disciplina poderia ter um melhor aproveitamento? 

Eu acho muito importante, do ponto de vista didático, que você vincule aquilo que você está 

fazendo na Disciplina com o que realmente o licenciando vai precisar para a sala de aula, eu 

acho que isso aí é fundamental. Por exemplo, eu estava na licenciatura, uma Disciplina de 

cálculo com uso de tecnologias aonde utilizávamos os softwares winplote wingeon. Essa 

Disciplina, eu estou falando de uns dez anos atrás. Então, era uma Disciplina muito 

interessante, mas o que eu notava era que os alunos estavam muito motivados, interessados e 

se esmeravam muito em atividades que envolviam algo mais próximo àquilo que eles iriam 

usar no futuro. Por exemplo, quando você trabalhava com funções quadráticas, problemas de 

maximação, minimação, eles adoravam porque tinha vinculação com a educação básica. 

Entretanto, quando iam para conteúdos muito distantes, muito ligados ao ensino superior, os 

graduandos não se interessavam muito. Então, se você está pensando no licenciando e está 

pensando na prática pedagógica, sua didática tem que estar ligada a assuntos que ele vai 

trabalhar futuramente. É evidente que você não precisa, não deve dar o conteúdo, desenvolver 

esse conteúdo apenas no nível da educação básica, vou tentar dar um exemplo. Um dos meus 

doutorandos desenvolveu, ano passado, uma pesquisa onde nós colocamos, na verdade o 

título da tese dele, o problema de pesquisa da tese dele não tinha ligação direta com a 

tecnologia, era a questão da prática como um componente curricular, só que na prática, uma 

das coisas era a tecnologia. Então ele fez um projeto para a Disciplina de matemática 

elementar, na parte referente à trigonometria, então ele fez um curso todo voltado para a 

prática do professor. Então nesse curso ele utilizou a história da matemática, utilizou jogos, 

utilizou tecnologia, utilizou resoluções de problemas. Então veja, no momento que ele 

abordou esse conteúdo de trigonometria, ele não foi no nível da educação básica, ele 

aprofundou, porque você estava trabalhando com aluno do ensino superior. Então ele 

apresentou demonstrações que normalmente não são vistas na educação básica. Deveriam, 

mas não são. Então, uma das questões é adequar a didática a prática futura do professor. 

6- Com relação a formação do cidadão. A gente tem visto na pedagogia atualmente, ela 

tem se preocupado com a formação do cidadão crítico e ativo. Como a senhora julga 

que essa Disciplina de tecnologia, como uso de tecnologias, ele pode contribuir para 

um pensamento crítico, autônomo desse futuro professor? 
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Eu acho que aí você tem as ideias da matemática crítica. Seguir a tecnologia acoplada às 

ideias da matemática crítica, ou seja, você quando vai formar um cidadão, esse cidadão tem 

que ser consciente do que ocorre na sociedade que ele vive. Uma das primeiras coisas é a 

consciência, e a matemática pode auxiliar muito nessa consciência. Especialmente quando 

você trabalha a questão de tratamento de dados, e o tratamento de dados hoje não se faz se 

você não usa software, então os softwares auxiliam muito gerando gráficos, esquemas, 

tabelas. Várias representações que eu posso gerar por meio de tecnologia podem me auxiliar a 

ter uma visão mais complexa e uma visão mais ampla daquele conjunto de dados. Então, o 

professor de matemática, ele não pode se furtar a determinados tipos de problemas que podem 

levar o aluno a uma análise crítica da realidade. Olhe, essa questão, eu acho que ela está mais 

longe da nossa sala de aula quando nós estamos pensando tecnologia. Quando nós estamos lá, 

ensinando tecnologia ou nós estamos ensinando o software, ou o que usar com o software, ou 

um objeto de aprendizagem, com a simulação, com o filme, sei lá. Raramente nós estamos 

desenvolvendo atividades que possam auxiliar a desenvolver o senso crítico. Principalmente 

porque você vai ter que ter uma matemática conectada com a realidade, você não pode ficar 

só ali na geometria, e tal. Então a tecnologia ela é ampla, você hoje tem recursos para passar 

por vários campos da matemática, quer seja em números e operações, quer seja a parte de 

geometria, seja a parte do tratamento de informação.  

8- Agora, voltando para a sua formação. Quais são as principais contribuições que a 

senhora elenca, da sua formação inicial e da sua pós-graduação, para sua atuação 

hoje como professora do ensino superior? 

Bom, eu fiz Matemática na USP, nos anos 70. Era um momento da matemática moderna onde 

tudo era muito formal, tudo demonstrado. Eu acho que aprendi muita matemática naquela 

época e muito pouco de como ensinar. Então, acho que quando comecei a ensinar matei 

demais os meus alunos, porque eram cinquenta exercícios, duzentos exercícios de uma coisa, 

de outra. Então, eu tive uma formação muito boa na parte de conteúdo matemático e muito 

frágil na parte pedagógica. 

Mesmo sendo uma licenciatura. 

É, mesmo sendo licenciatura. Na minha época nós tínhamos o curso de matemática separado 

da pedagogia. Depois nós tínhamos as matérias pedagógicas que eram dadas no instituto de 

educação, era outro prédio inclusive. Então, eu tive uma formação muito frágil na parte 

pedagógica. Em compensação, em história da matemática e na parte de matemática pura, 
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muito boa. Quando eu comecei a lecionar eu senti que eu precisava outro tipo de 

conhecimento, então eu fui fazer o curso de Pedagogia. Esse curso me ajudou muito, me 

ajudou muito a compreender as questões da parte didática, e me apresentou um mundo que eu 

não conhecia, o mundo da psicologia da educação. Então foi uma contribuição muito 

importante.   

O meu mestrado foi em ensino da matemática na PUCSP. Eu desenvolvi uns equipamentos 

para trabalhar com trigonometria com os alunos. Utilizei equipamentos que hoje a gente 

poderia falar que foi uma espécie de uma modelagem, que eu fiz, e utilizei o computador 

também. Então eu usei os dois ambientes: um ambiente todo com materiais concretos, onde os 

alunos faziam experimentos, e um ambiente computacional. O mestrado me ajudou muito a 

enxergar a maneira de aprender dos alunos em ambientes com tecnologia, me mudou como 

professora. A enxergar muito o poder da tecnologia, então eu acho que passei a ser outra 

professora no momento que eu terminei o mestrado.  

Bom, meu doutorado foi em Educação e Currículo, então já não foi mais em Educação 

matemática. Embora a minha pesquisa de doutorado tenha sido com tratamento de 

informação, noções de estatística, e eu trabalhei com professores dos anos iniciais e com 

crianças de nove anos. Então o doutorado era em Educação e currículo, então eu acho que 

ampliou a visão, eu não fiquei tão restrita. E na parte do mestrado eufui pesquisar ensino de 

trigonometria, estava ainda naquela matemática dura. Quando eu fui para o doutorado, eu fui 

para o tratamento da informação. Então essas questões que você coloca, da matemática como 

importante para formar o cidadão, eu acho que no doutorado abriu muito esses horizontes. 

Então, toda essa caminhada ajudou, e continuo aprendendo, continuo agoraaprendendocom os 

mestrandos e doutorandos.  

E na graduação atualmente, eu leciono também no curso de Pedagogia, é um desafio muito 

grande trabalhar na Pedagogia. É isso, acho que cada coisa aí da formação, cada curso, teve a 

sua contribuição.  

Eu também sinto essa dificuldade, porque também eu ensino justamente no curso de 

pedagogia a Disciplina de estatística. Então, eu fico procurando meios de trazer tudo, 

aliar à teoria a prática, trazer softwares para dentro da sala para trabalhar o 

construcionismo. Mas é muito difícil, muito mesmo, é um desafio a cada aula é um novo 

desafio de como trabalhar com o pessoal. 
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Eu sei que, eu resolvi que os alunos têm que fazer projetos de estatística. Projeto que utilize 

dados estatísticos e que possa ser voltado um pouco para a área deles. Mas, é muito difícil, 

porque, falou que é matemática, eles já não gostam. E é um problema, porque vão ser os 

primeiros a ensinar matemática.  

9- Bom, chegamos ao fim da entrevista. Nessa última parte você gostaria de acrescentar 

alguma coisa, algo importante, interessante sobre o professor formador, que eu não 

perguntei e que você ache interessante frisar? Algo relacionado a tecnologias 

também que a senhora ache interessante frisar? Então, esse momento é livre para a 

senhora falar aquilo que acha interessante, que não foi perguntado, ou alguma 

inquietação sua. Algo que gostaria de deixar.  

 

Eu acho que a única coisa que eu poderia dizer, é que eu sinto que nós professores, 

principalmente universitários, ficamos muito isolados cada um na sua Disciplina, cada um na 

sua expertise. E principalmente com a questão da tecnologia, seria importante que nós 

conseguíssemos quebrar um pouco esse isolamento, trabalhar um pouco mais com os nossos 

colegas, de tal maneira que nós pudéssemos trocar experiências. Então, é uma utopia, quanto 

mais o professor avança na escala, os professores dos anos iniciais trocam muitas experiências 

entre eles, e os do ensino superior cada um fica muito isolado do outro. Eu não sei se isso 

acontece ai também, mas acontece muito aqui. E o apoio do outro se perde. E hoje, nós temos 

muitas ferramentas tecnológicas que me auxiliam a trabalhar de uma maneira mais 

colaborativa, a saber o que o outro está fazendo, e tentar ver o que eu posso utilizar para mim. 

Essa utopia de que a nossa classe profissional fosse um pouco mais unida nesse estilo, e que 

não tivesse tanto medo. Parece que nós temos muito medo de que nós vamos ser julgados 

pelos nossos colegas. “Ah, eu vou perguntar pra você como você faz, você vai achar que eu 

não sei fazer nada. Você vai achar que eu não sei matemática. Por isso que eu estou te 

perguntando.” Nós temos que, como professores, sermos eternos aprendizes, porque a cada 

dia nós temos que aprender até para poder ensinar, porque são processos distintos, mas são 

processos muito conectados. Então, eu acredito que nós precisaríamos ter um pouco mais de 

um profissionalismo que não nos isolasse tanto, e sentimos nunca estar isoladosquanto no 

ensino superior. Nas outras esferas você ainda troca um pouco, mas no ensino superior é você 

e você.  
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E quando há uma troca de experiências, é para saber se uma turma é boa ou se uma 

turma é ruim, em relação ao comportamento, e só. Pelo menos aqui, a interação que a 

gente tem com relação aos professores é nesse nível, só. Mas, de trabalhar em conjunto é 

algo que, realmente, é meio utópico ainda. 

E é interessante por que, por exemplo, o médico você sempre vê o professor com aqueles 

alunos no hospital indo lá atrás dele e aprendendo. Nós, o professor novo, o professor que 

chega ele é jogado aos leões, ninguém o ajuda, ele não tem isso. Normalmente na licenciatura 

você vai fazer aquele estágio supervisionado que a maioria das aulas, não sei se aí acontece, 

mas aqui acontece muito, que o aluno vai só assistir as aulas ele não tem regência, quase, no 

estágio. Muitos é só auxiliar o professor da classe a fazer algum tipo de trabalho, muitos até 

pedem pra assinar o estágio e nem cumprem, ou seja, ele chega totalmente despreparado para 

sala de aula. E o que tem acontecido? Com falta muito professor, muitas vezes está no 

segundo ano da Universidade, terceiro ano e já estão lecionando. E voltam tão decepcionados, 

vêm conversar conosco muito decepcionados com a sala de aula e não têm auxílio nenhum. 

Isso é quando ele é aluno, mas eu estou dizendo que tem aluno que já atua como professor. 

Então ele está numa escola como professor substituto, o que ele recebe é a lista de conteúdos. 

“Olha, isso aqui é o que você tem que ensinar e a gente usa tal livro.” Alguns, nem isso, ele 

tem que ir atrás. O que eu tenho que receber? Então são questões que estão muito além da 

tecnologia. Mas a tecnologia escancara tudo isso, porque com tecnologia eu preciso do outro, 

porque as coisas são muito rápidas e ninguém sabe tudo. Eu posso estudar muito, por 

exemplo, e ser muito boa, eu tenho aluno que é muito bom em Geogebra 3D, muito bom, está 

fazendo o doutorado ele nisso, sabe horrores, mas o fato de que ele saibaGeogebra3D não 

significa que ele pode pegar, por exemplo, um objeto de aprendizagem lá do site de 

trigonometria lá do site da Unicamp e usar com o aluno, porque ele não explorou aquilo lá, 

não leu aquilo lá, não viu. Então com tecnologia é muita coisa, é um mundo, a gente às vezes 

precisa mesmo que alguém nos auxilie, e nós não temos isso e como professores deveríamos 

ter. 
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Anexo – 5: entrevista 4 

1-A respeito da formação inicial da formação inicial do professor de matemática o que 

você julga importante a respeito do uso das tecnologias? O que você julga importante 

na formação inicial? 

Eu formo professores a muito tempo, no curso de licenciatura de matemática antes eu falava 

ênfase em tecnologia mas agora, não pode ter mais essa expressão “ênfase em tecnologia”, 

mas a gente sempre trabalhou voltado para o professor que quer atuar em sala de aula, ou o 

professor que quer ir pra empresa, geralmente a gente consegue seduzir tanto esse aluno da 

graduação que ele acaba indo pra sala de aula, como ocorre essa sedução? Onde que entra 

essa sedução? Ocorre com o uso das tecnologias. E nos descobrimos que os alunos que usam 

mais são aqueles que atuam como professor aluno, ou seja, o estágio. Eles querem ter um 

diferencial para atrair essa molecada na sala de aula, então eles utilizam o celular pra gravar. 

Eles escolhem o tema, por exemplo, equação do segundo grau. Ai o que fazemos é primeiro ir 

ao texto de matemática, de onde vem? Como surgiu? Porque surgiu? Ai os alunos vão fazer 

essa pesquisa na internet. Em seguida eles vão fazer seminários. Essa molecada hoje detona 

no celular, Tablet, entre outros. Então, existem vários recursos para se elaborar uma aula 

dinâmica. Então eles montavam aulas com o fundo musical do “Roch and Roll”, “Rock 

Paulera”, enfim saiu assim uma coisa muito boa mesmo. Então, para cada grupo de dois ou 

três alunos, escolhem um tema, ai a gente deixa aberto para eles possam escolher dentro da 

matemática que eles estudaram no semestre. Porque assim, pesquisa tem que dar prazer, na 

hora de você buscar esse estudo, e não coisa obrigada. Então, após eles fazerem essa pesquisa 

na história da matemática, eles montam os seminários e apresentam, com fundo musical, onde 

cada um escolhe o seu como quiser, com o recurso que quiser. A fase número dois é a fase do 

site, então cada um tem o seu site. E o que a gente coloca lá? A gente coloca lá os tópicos que 

foram estudados aquele ano, mas fazemos sempre uma mudança de quadros baseados na 

história da matemática, com uma visão algébrica e uma visão geométrica isso com toda ajuda 

dos professores, então um alunos, dois alunos, se juntam para montar os grupos, porém, mais 

que dois não da certo não é? Então a cada dois alunos eles passam a alimentam o tópico que 

foi estudado durante o ano, em cada tópico temos dois alunos com a visão algébrica e dois 

com a visão geométrica, nisso a gente faz a mudança de quadros e explica pra eles o que é 

dialética Francesa da matemática, o que é história da matemática, o que é Educação 

matemática, então a gente mostra para o aluno essa mudança de álgebra pra geometria, essa 

passagem da álgebra pra geometria, daí mostramos pra eles os links que podem ser feitos. E 
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tem hoje no mercado vários Softwares que ajudam a montar historinhas infantis, mas com fins 

do tipo: Eles usam geometria pra montar um barco com algumas medidas já estipuladas com 

os triângulos e assim eles montam as historinhas infantis. Fica muito bonitinho isso daí! Dá 

um trabalho danado! Essa seria a fase três. Assim a gente dá asa à imaginação e eles acabam 

pesquisando e retornando pra gente. A gente também monta histórias em quadrinhos, eles que 

fazem os desenhos, eles que escolhem os personagens, mas sempre voltados pra uma aula de 

matemática. Tipo assim: Alunos discutindo um tópico matemático, isso também eles montam. 

Isso assim depende da criatividade de cada professor. Existe experiência ruim por parte do 

professor em laboratório? Existe! É a direção da escola que não abre laboratório, é uma mão 

de obra danada, porque esses alunos que são estagiários, são professores alunos, porque aqui 

em São Paulo é assim: A partir do terceiro semestre do nosso curso, a licenciatura em 

matemática, o aluno pode assumir uma sala de aula como professor aluno. Então ele chega 

assim cheio de gás na escola, isso nem é a fase do estágio, é a fase de professor aluno mesmo, 

eles são contratados pelo Estado, porque tem muita falta de professor. Então eles chegam 

cheios de novidades e eles trabalharam muita informática na universidade e eles passam isso 

ai pra os alunos deles e tem muita coisa pra ser feita também. 

Na grade do curso de licenciatura que você atua há uma disciplina específica para tratar 

da informática aplicada ao ensino ou esse estudo é espalhado ao longo das disciplinas? 

Esse estudo é espalhado ao longo das disciplinas, mas quando eles estudam história da 

matemática tem uma ênfase maior. Porque assim, a nossa filosofia está baseada no seguinte: 

Tudo parte da História da matemática. Por quê? Porque os alunos sempre perguntam: Por que 

têm que aprender isso se eu não vou usar? Então a gente mostra pra eles, quando eles tem a 

disciplina de história da matemática, como eles fazerem para explicar os alunos quando eles 

perguntam o porquê. Então a gente começa a trabalhar com esses alunos no primeiro semestre 

já, logo que entram e sai cada trabalho! Tem um aluno me que montou, inclusive eu levei pra 

um congresso em Maceió, a “Maquina Maluca”. Ele montou uma máquina usando 

parafernália. Roldana e tal. Mas tudo na informática. Ele clicava em cada roldana e era um 

trabalho de um dos colegas da sala de aula, ficou assim belíssimo! Outro montou o Leonardo 

da Vinci, e eu levei pra outro congresso ai no Nordeste, ele montou tudo baseado no filme o 

“O Código da Vinci”, então foi uma pesquisa bárbara, isso com os alunos da graduação. Tudo 

isso foi levado para a sala de aula, trabalharam também outros filmes como “Harry Potter”. 

Então tem muita coisa pra ser feita! Muita coisa mesmo! Nós não temos essa disciplina 

infelizmente na nossa grade, mas a gente começa trabalhando o assunto na disciplina de 
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História da matemática em seguida a gente vai trabalhando em Prática de Ensino. Nas 

disciplinas de Prática de Ensino eles mostram pra gente como é que eles fariam para dar uma 

aula, como ele reveste essa aula com tecnologias. Porque a tecnologia é uma ferramenta, nada 

substitui o giz e a lousa. A tecnologia é uma ferramenta que auxilia, mas que não substitui. 

Temos também as fases do jogos matemáticos, onde na primeira fase eles constroem jogos 

matemáticos e na segunda fase vem os jogos eletrônicos que eles pesquisam na internet, para 

aplicar na sala de aula com os colegas. Tem muitos alunos que trabalham com informática em 

empresas e muitos deles acabam montando o próprio joguinho.  

2- Como minha pesquisa tem um foco maior na figura do professor formador. Eu lhe 

pergunto: Quais são as características da prática de um bom professor formador que 

trabalhe o uso de tecnologia no ensino da matemática? 

Primeiro ele tem que ser curioso, segundo tem que ser pesquisador, se você não tiver o um 

professor pesquisador, que goste de pesquisar que goste de fuçar coisas novas, não vai rolar. 

O Sujeito que vai pra sala de aula com aquele livrinho debaixo do braço, cansei disso. Curioso 

e o professor pesquisador. É o que eu digo para eles, nós para sermos bom profissional nos 

temos que ser estudiosos e pesquisadores. Se o professor não for pesquisador não vai dar certo 

isso.  

Ele tem que fazer uma mediação entre a pesquisa e a prática? 

Com certeza! E a mediação tem que ser muito boa, ele tem que ter uma boa didática, não 

adianta ele saber muito para ele e não saber passar para os alunos. Então ele tem que ser 

pesquisador, ele tem que ter uma boa didática, ele tem que saber navegar, circular vendo os 

alunos na sala de aula pra saber onde que ta a dificuldade maior de cada um. Isso é com, 

muita observação, fazendo análise de vários trabalhos. É assim que funciona! Se não tiver 

essa mediação muito bem feita o professor fala sozinho lá na frente.  

3-O que você julga importante a respeito das tecnologias que seja vista na disciplina 

específica de educação matemática voltada para as tecnologias ou nos tópicos 

espalhados de tecnologias espalhados pelas disciplinas? O que seria indispensável? 

Hoje é muito difícil você ter um aluno que não saiba navegar na internet, sabem acessar 

Facebook, Instagram,então todo mundo sabe navegar na internet. Essa geração é a geração 

“botão”, então o que eu digo: se o professor tem que ser um professor pesquisador, um 

professor aluno pesquisador, ele tem que saber navegar na internet. Navegar na internet, você 
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sabe que você se perde não é? Então tem que ser pesquisador, não tem outra saída! Para que 

eu possa ter um bom professor primeiro ele tem que saber: Qual o objetivo da minha aula? 

Onde eu quero chegar? O que vou precisar? 

Precisa aprender a planejar não é? 

Precisa ter um bom planejamento. Cada tópico tem um projeto, então: Equação do primeiro 

grau, equação do segundo grau, Pitágoras, Tales, tem que ter um projeto. Mas que tipo de 

projeto é esse? Você pode dizer: Nossa, mas da muito trabalho! Um projeto de execução 

prática. Qual objetivo? Onde eu quero chegar? Que material vou utilizar? O que eu faço na 

primeira unidade? Então, hoje você tem o Wingeon, Geobebra, são softwares, que vão me 

ajudar com a geometria, na construção de figuras geométricas. Servem tanto para cosntruções 

da geometria plana quanto da geometria espacial. Então, o aluno primeiro tem que saber 

utilizar esses softwares matemáticos e tem uma porção deles. Depois que ele souber “ir” e 

“vir” é ai que é o momento de ele colocar isso para aplicar pra os seus alunos. Tem um 

software tão antigo e tão bobinho que é o logo. O logo é tão velho, mas está sempre ai pra 

explicar a geometria plana para a molecada. Depois passa pra os mais novinhos: o Wingeon, 

Geogebra e por ai vai. 

4-Quais obstáculos para ministrar essa parte do uso de tecnologias nas aulas de 

matemática da educação básica, nos cursos de licenciatura? 

Infelizmente hoje ainda não se tem uma estrutura. A gente acha que hoje todo mundo tem um 

computador me casa, mas não tem viu! Não tem mesmo! Eles se viram com o celular e as 

nossas aulas são todas preparadas na universidade no nosso laboratório. O maior obstáculo 

que eu vejo é que as tecnologias nos todos deveríamos ter acesso, os alunos deveriam ter 

acesso, mas infelizmente eles não tem por falta de recursos. Então eles discutem e fazem tudo 

na universidade, a gente faz tudo lá. Eles têm algumas aulas por semana que eu chamo de 

“buracos” no horário, eles se reúnem no laboratório, como eu sou coordenadora do curso eu 

passo por lá pra incentivá-los na discussão. Então, o que eu mais ouço o maior obstáculo é 

essa questão da falta de equipamento em casa pra poder da continuidade aquela discussão que 

inicia na universidade. O celular da ultima geração eles tem. Mas eles não tem um 

computador nem um notebook, que os ajudaria imensamente. 

5- Didaticamente qual seria melhor maneira de estruturar essa disciplina? 
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Isso é uma questão governamental não é. Precisaria de mais financiamento. Houve uma época 

aqui em São Paulo há um três anos atrás que eles tinham um projeto um computador por 

aluno e os alunos podiam levar pra casa o computador, mas não deu muito certo os 

computadores ficavam na escola, enfim. Eu ainda acho que a maior dificuldade para os nossos 

alunos é a falta de equipamento. Como resolver isso? Infelizmente eu não sei como resolver, 

não sei mesmo. Isso é como te falei, uma questão de financiamento. 

Qual a melhor maneira de estruturar esse estudo a respeito das tecnologias? Você falou 

a respeito das fases e atividades anteriormente, então para você essa seria a melhor 

maneira de estruturar esse estudo? 

É sim. Mas vai depender do professor. É uma questão da habilidade tecnológica. Então cada 

um evolui de uma maneira diferente de um jeito diferente e isso tem que ser respeitado junto 

aos alunos. O fato de eles trabalharem em grupo isso é muito rico, porque eles acabam 

trocando informações, aquele que sabe mais acaba passando para aquele que sabe menos. Eu 

acho importante a questão do grupo nessa discussão do laboratório de informática, acho muito 

importante isso. 

6- Nos sabemos que um dos grandes desafios da educação hoje é formar cidadãos 

com pensamento crítico, autônomo. Como você enxerga que o estudo com 

tecnologias pode contribuir para formação desse futuro professor com 

pensamento crítico e autônomo para ser um agente ativo na sociedade. 

No caso um cidadão crítico, autônomo, que dê importância a cidadania, que ouça a sociedade 

civil, não é isso? Que ouça o seu bairro, comunidade, ou, seja lá o que for. Quando esse aluno 

vai pra escola. Porque assim, você vive o mundo da universidade, que é totalmente diferente 

do mundo quando você passa a ser professor da escola pública. Eu considero a escola pública 

riquíssima. Todas as minhas pesquisas eu fiz na escola pública. Só que eu fui diretora de 

escola, então eu fornecia pra os meus professores todos os recursos tecnológicos que eles me 

pediam, porque eu sou apaixonada por tecnologia, sempre fui. Daí quando o aluno chega na 

escola pública ele se depara com uma série de obstáculos, por exemplo: num laboratório de 

vinte computadores, apenas dez funcionam, ele tem que se virar pra levar os alunos pra o 

laboratório, ele tem que lutar pra poder elaborar um projeto que convença a direção ou a 

coordenação dessa escola a aprovar ou autorizar o uso desse laboratório, que ainda hoje fica 

fechado. Se tiver uma escola onde tenha trinta netebooks, um dia antes tem que ta ligando pra 

pedir pra carregar esses aparelhos, porque se não pedir ninguém vai carregar. Isso faz com 
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que ele perceba que aquele mundo “dourado” que ele vivia na universidade ele tem que ta 

“pintando preto e branco” na escola pública. Mas, os alunos de escola pública têm todo o 

direito de saber o que têm, o que não tem e receber o melhor possível. Isso que eu falo pra 

eles: Mesmo que você tenha os mínimos recursos, esse aluno que está na escola pública 

esperando você chegar, tem todo o direito de saber o que é o melhor pra ele, então isso cria 

um espírito de cidadania que você não faz ideia. Muda muito esse graduando, muda demais a 

visão dele, a postura dele. Ele passa a ter uma outra postura. Então ele se depara com essa 

molecada que não tem os recursos, ou se tiver, são mínimos. 

7- Quais atividades você acha que são importantes para o estudo das tecnologias e de 

que forma elas podem colaborar para a prática do futuro professor de matemática 

da Educação Básica? 

Olha as atividades! O professor te que entender o que está se trabalhando na sala de aula. Se 

não tiver uma boa fundamentação teórica você não consegue desenvolver absolutamente 

nada. Então, acho que tudo parte da fundamentação teórica. 

8- Quais contribuições da sua formação inicial e pós-graduação para sua atuação hoje 

como professora do curso de licenciatura em matemática, que trabalha mais 

especificamente o uso de tecnologias? 

Olha minha formação. Meu mestrado foi em geometria, eu sou geômetra, sempre gostei muito 

de geometria, principalmente quando conheci a Reginaque fala da mudança de quadros, do 

quadro algébrico pra o geométrico. E eu faço questão de levar isso para os meus alunos eu 

entendi a importância de se fazer essa passagem. Meu doutorado é em Educação e Currículo e 

Formação de Professores. E tive o embasamento de Paulo Freire. Como matemática eu sofri 

bastante para entender Paulo Freire, mas depois que eu entendi fiquei encantada e apaixonada. 

A formação de professores também contou muito. Como professora da licenciatura em 

matemática, você forma futuros professores, então eu penso ainda em montar um grupo de 

pesquisa de formação de professores, para pesquisar a sala de aula e as tecnologias. 

Monografia por exemplo eu pego os melhores TCC‟s não só aqueles que são voltados pra 

tecnologia e levo eles pra congresso. Se for perto de São Paulo eles vão pra apresentar, eles 

apresentam também a cada semestre eles apresentam num encontro que temos aqui no 

campus, que chamamos de encontro matemático. São dois dias. Um dia chamo um palestrante 

de uma outra universidade, no dia seguinte fazemos uma apanhado geral de todos os trabalhos 
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que eles fizeram no decorrer do semestre e eles acabam apresentando. A contribuição é 

incentivando os alunos a utilizarem as tecnologias como ferramenta. 

9- Nesse momento você fica livre para falar a algo que julgue importante e que não foi 

mencionado a cima, a respeito da formação inicial do uso de tecnologias do ponto de 

vista do professor formador. Talvez uma inquietação ou algum comentário adicional. 

Acho que na entrevista conversamos sobre tudo. Acho que tudo que você tiver ai nessa 

gravação acho que contempla o que a gente faz no nosso curso de licenciatura em matemática. 

Você pode encontrar mais coisas nas minhas pesquisas por aí. 
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Anexo – 6: entrevista 5 

1- Quais as principais ações que você julga importante na formação inicial do professor 

de matemática no que diz respeito ao uso de tecnologias. Dentro dessa formação 

inicial o que a você acha importante? 

Eu acho assim; essas ações que eu vou lhe dizer, eu acho que tem a ver com as minhas 

concepções do uso de tecnologia. Eu defendo que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser 

utilizada para contribuir com a aprendizagem, para elaboração do conhecimento, pra 

construção do conhecimento. Então, por outro lado, eu acho muito difícil uma pessoa que fez 

toda sua educação básica e nunca utilizou tecnologia, aí ela entra pra um curso de formação 

de professores e na maioria das vezes as disciplinas de cálculo, geometria, enfim, em todas as 

disciplinas ele não estuda nada com tecnologia. Aí vem uma disciplina, como é o nosso caso 

aqui, que nós temos uma prática de ensino que é de tecnologia, atualmente quem está 

lecionando é a professora Suely, eu estou com outra prática. Aí chega nessa disciplina e a 

gente vai discutir o uso de tecnologia para o ensino, tenta discutir quais são as perspectivas 

teóricas, sequências e coisas assim. Só que aí, por mais que a gente (eu já trabalhei nessa 

disciplina por várias vezes, inclusive fui a idealizadora dela) trabalhe nessa disciplina, qual é a 

grande dificuldade? É que o aluno já está no terceiro ano de graduação. Então eu acho muito 

difícil você se convencer de que alguma coisa é importante para o uso, se você mesmo nunca 

utilizou aquilo pra aprender. Então eu acho assim, para o aluno futuro professor, acaba sendo 

um paradoxo, porque a gente fica tentando convencê-lo de como é importante, de que o uso 

não pode ser na perspectiva instrucionista, mas sim na construcionista, naquela coisa de siga o 

modelo, põe um ponto aqui outro lá, depois ver o que deu e acabou, não é nessa perspectiva 

de receita. E aí isso vai contra tudo que o aluno já fez, o que o futuro professor já fez até 

então. Então eu acho fundamental, e está aí o grande problema, que na licenciatura o uso de 

tecnologia fosse considerado também pelos professores que ministram outras disciplinas, 

como nós já tivemos aqui em um dado momento. A professora lecionava uma disciplina de 

matemática aplicada, aí ela ia pra o laboratório, as aulas eram no laboratório. Ela trabalhava 

com softwares, uma coisa meio parecida com a disciplina de cálculo numérico. É que nós 

tivemos uma reformulação ela tinha se transformado (a disciplina) e aí trabalhava muito com 

Maple. Eles percebiam, com o uso do Maple,coisas que eles não tinham percebido quando 

estudaram integral, por exemplo. Aí eu acho isso daí importante, porque eles percebiam 

coisas e diziam: - Nossa isso é assim! Conseguiam ver resultados. Eu trabalhei muitos anos 

com essa professora inclusive, que agora se aposentou, um projeto de ensino com os alunos 
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da licenciatura. Durava o ano inteiro o projeto. E esse projeto a gente ia para o laboratório e 

trabalhava um software, o graphequation, e eles iam fazendo atividades que eles eram 

obrigados a mobilizar conceitos de cálculo dois, que eles já tinham estudado, coisas que 

tinham estudado e que não percebiam e com o software eles tinham que mobilizar os 

conceitos. Pra concluir eu acho que uma das grandes questões é que na hora de estudar 

cálculo, geometria, seria fundamental, esse professor também estar usando tecnologia para o 

aluno aprender, porque daí o aluno teria vivenciado o processo de aprendizagem com 

tecnologia. 

No caso essa interação é muito importante, onde não só o educador matemático, mas 

também, o professor das disciplinas específicas se preocupar com as ferramentas 

didáticas que ele utiliza para ajudar no aprendizado do aluno. Até porque estamos 

discutindo cursos de licenciatura, que é diferente de um bacharel. 

É inclusive, eu dou disciplinas de matemática também, pois minha graduação é matemática e 

meu mestrado também, então eu dou uma disciplina de construção geométrica. E eu gostaria 

de trabalhar no laboratório com meus alunos, só que não tem laboratório que caibam todos os 

meus alunos. Então é péssimo, porque eles fazem a construção, então eles as vezes fazem 

construções que eles acham que a construção está correta, só que no papel e lápis é difícil 

perceber que ela não tá correta, porque a gente constrói uma coisa que parece que tá correta. 

Por exemplo, faz uma conjectura sobre o triângulo fica parecendo que tá certo, só que vai ser 

certo só para o triângulo equilátero. Em geral quando a gente desenha, desenha um triângulo 

eqüilátero. Então, fica muito difícil de perceber. Se eu usasse um Cabri,um Geogebra, e 

colocasse em um triângulo qualquer, perceberia que não é mais verdade. 

Então tem essas questões, a questão estrutural que tem que ter laboratórios adequados, mas eu 

acho que a pior, a questão mais séria é a formação do professor. 

2- Dentro dessa disciplina, desse estudo das tecnologias, quais características você 

atribuiria a um bom professor que ministra essa disciplina de tecnologias aplicada a 

ensino de matemática. 

Só assim, vou dizer que é difícil dizer, porque como eu vou classificar o que é bom? Eu não 

gosto muito de usar essa nomenclatura. Mas eu diria assim, o professor pra trabalhar essa 

disciplina... O que eu acho que essa disciplina teria que ter? Levando em conta que ela tem 

um tempo limitado, o objetivo dela é discutir, com os futuros professores, possibilidades do 
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uso de tecnologia dentre de uma visão de construção do conhecimento. Então o que seria 

importante fazer nessa disciplina, de modo geral, independente da corrente de pensamento? 

Trazer algumas leituras, alguns resultados de pesquisa, mas é importante fazer, por exemplo, 

propor aos alunos futuros professores que elaborem atividades, que os alunos vivenciem esse 

processo do ponto de vista de professor. Porque, vamos supor que eles conheceram o 

Geogebra, trabalharam durante a graduação, em certa disciplina, estudaram. Então eles 

usaram pra estudar, como ferramenta de estudo deles. Eu já tive essa experiência muitas 

vezes, gente que conhecia, sabia utilizar, que conhece todas as ferramentas. Poderia dizer que 

ele está instrumentalizado segundo a teoria do Rabarbel, então eles conhecem o software, 

então na hora que a gente vai discutir com eles: Agora vamos pensar em uma atividade para 

favorecer a aprendizagem, por exemplo, de função!  Como é que a gente proporia uma 

atividade de função? E aí a gente percebe, trabalhando com professores que já atuam, e que 

muitos se dizem adeptos das tecnologias. E aí é que tá, eu conhecer software é uma coisa, 

elaborar atividade é outra. Com aquele software, elaborar uma atividade que tenha um cunho 

de construção de conhecimento, que leve o aluno a ter um papel ativo, que ela seja 

significativa, é diferente! Então eu já trabalhei com professores com diversos tipos de 

formação e diversos perfis e sempre é diferente. É muito difícil, desde aquela coisa, por 

exemplo, aquela discussão que deve ser feita. Sempre muitos professores perguntam como 

deve trabalhar tecnologia? No início, no meio, ou no fim da discussão do conteúdo? Daí, a 

gente sempre diz:olha, depende do que você vai fazer, do conteúdo. Não existe uma regra. Eu 

posso iniciar, por exemplo, o ensino de funções utilizando tecnologiasjustamente pra ele 

perceber, elaborar conjecturas e, ao mesmo tempo, que eu estou no laboratório trabalhando, 

que ele está percebendo algumas coisas a gente leva ele a elaborar conjecturas e depois passa 

a limpo na linguagem matemática. Enquanto que no ensino em geral você faz ao contrário, 

você define, dá exemplo, e depois lá no final vai aplicar. E em geral a tecnologia tem sido 

usada mais para aplicar no fim, ver pra crer. Tipo: Lembra que eu disse na sala de aula que o 

gráfico da função afim é uma reta? Então, tá vendo, é uma reta! É tipo São Tomé: ver pra 

crer. E deve ser ao contrário. Então acho que essa disciplina deveria discutir justamente isso, 

ela deveria despertar no futuro professor isso; não se trata de uma disciplina de ensinar 

software, porque se ela ensina a usar software, se eu ensino você a utilizar certo software, 

você fica expert no assunto; eu até trabalho várias atividades com aquele software, você 

aprende. Mas amanhã tem cinquenta outros no mercado e aquele nem tá mais livre e você 

nem consegue pensar outra coisa. Então, a ideia seria que nessa disciplina se discutisse alguns 

elementos chave; que ela desse um pouco de autonomia pra o professor. Por exemplo, quando 
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eu vou olhar um software, um material digital, o que eu vou olhar? Dizer qual o papel do 

aluno, qual o papel do professor, conteúdo que ele vai trabalhar. Precisa ficar atento se tá 

correto ou não, porque tácheio de coisa na internet, com uso de software com o conteúdo 

errado. 

3- Dentro dessa disciplina o que você julga indispensável a tratar nessa disciplina 

específica de educação matemática voltada para as tecnologias? 

Eu acho que é a elaboração de atividades pelos alunos e discussão. Eles teriam que elaborar 

atividades usando tecnologia dentro da perspectiva de construção de conhecimento, elaborar 

uma aula usando tecnologia. Essa aula deveria expor uma atividade normal; eu sou professor 

estou lá na escola então eu vou elaborar uma aula.  Onde que essa aula estaria inserida? Como 

eu a organizo em relação às outras? Aí além de elaborar e dizer isso, fazê-la em sala de aula 

da universidade, vivenciar com os colegas e haver de fato uma análise crítica em cima 

daquilo. Se possível testar em escola, mas isso daí é difícil, mas, assim, eu acho que... ao 

menos fazer isso. Como seria esse processo, ou seja, fazer um planejamento, (é que a palavra 

planejamento eu tenho um pouco de receio, porque tem planejamentos que são tão formais!). 

Vamos supor pedir pra elaborar uma aula pra ensinar teorema de Tales, então vai ser uma aula 

lá. Então pensar aonde que ela tá inserida? E fazer o planejamento. O estudo do teorema de 

Tales vai durar quatro aulas? O que eu vou fazer na primeira? Vai ser na sala? Qual parte 

entra a tecnologia? E aí destrinchar essa aula. 

4- Quais são os obstáculos que você enfrenta para ministrar essa disciplina de 

tecnologias. 

Eu acho que a maior dificuldade é a resistência ao uso de tecnologia. É que na verdade essa 

resistência que eles têm, essa dificuldade de usar, pra mim ela é devido ao conteúdo 

matemático, porque, eu já tive alunos que não sabiam nem pegar no mouse, e eu fui 

mandando ter calma e tal. Essa é uma grande dificuldade, mas ela pode ser vencida, se a 

pessoa quiser. Então essa coisa assim, esse medo de tocar nos botões e tal, então isso pra mim 

não é uma dificuldade muito grande. Pra mim, a dificuldade é o fato de que quando eu vou 

elaborar uma aula e vou utilizar uma tecnologia eu explicito conhecimentos.Trabalhando com 

softwares, muitas vezes eu vou precisar explicar o que tá acontecendo ali na tela. Então eu já 

me deparei muitas vezes... - isso é algo recorrente - uma coisa que tenho verificado é isso, por 

exemplo, vou fazer um triângulo no Logo: na hora que eu vou desenhar o triângulo, então 

muitas vezes eu sei fazer, as pessoas sabem, qualquer pessoa sabe o que é um triângulo. Mas 



168 
 

na hora que eu vou desenhar no Logo,é preciso entender o ângulo externo, o ângulo interno. 

Então muitas vezes, essa questão do conceito matemático, essa dificuldade que as pessoas têm 

e que é normal no nosso país. Essa formação ... eu acho que ela acaba também impedindo e 

dificultando o acesso das pessoas, eu acho que uma das maiores dificuldades é essa. 

5- Didaticamente qual a melhor maneira de organizar essa disciplina? Você teria 

alguma proposta nessa direção? 

Bom eu acho que na disciplina primeiro tem que ter uma discussão sobre as concepções do 

uso de tecnologia. Então tem que ter uma base teórica; não assim muito pesada, mas teria que 

ter. A gente tem leituras leves; talvez um pouquinho de Tikhomirov, Papert,alguma coisa 

assim. Pelo menos para a gente situar e o aluno da licenciatura perceber que existem coisas 

que apóiam aquilo que a gente faz. E pra dizer, assim, que quando o professor tá usando 

alguma coisa, por trás existe, mesmo se ele não sabe, existe um paradigma ali por trás. Acho 

que é importante discutir; faz parte da formação do professor. Isso é um item. Eu acho que a 

disciplina tem que ter dois pólos. Um é a questão dos teóricos e o outro que é a dimensão 

prática. E eu até acho que uma coisa muito boa é... Lembro uma experiência que eu já fiz com 

professores na formação inicial, mas já fiz também com outros professores em cursos e 

projetos. Algo que é assim: Propõe duas atividades pra eles resolverem. Em uma atividade eu 

dou todos os passos, dou receitinha no software que for. Aí eu vou e dou uma outra atividade 

em que não dou os passos e a pessoa vai ter que pensar pra resolver, mas é uma atividade que 

se a pessoa pensar, se apropriar dela, ela tem condições de resolver. Aí depois eu discuto o 

que eles acharam dessas duas atividades; a diferença entre elas. Em qual delas você acha que 

aprendeu alguma coisa, mobilizou seu conhecimento, teve que refletir? Aí a partir dessa 

discussão, chamar a discussão teórica. Sobretudo com os alunos da matemática. Se chegar lá e 

falar assim: Vamos estudar esse texto aqui, que tem duas páginas. Eles já acham ruim, não 

gostam né. Já isso leva a vivenciar o processo. Quando eu faço essa experiência o pessoal 

fala: na primeira a senhora deu tudo certinho, tudo pronto, então a gente não teve que pensar 

nada, só fez e no fim viu: ah é tal coisa! Na outra não, a gente foi procurar aí a gente não sabia 

como fazer. Então, essa estrutura, essa forma de organizar esse trabalho, essa escolha de você 

colocar o futuro professor pra vivenciar, que sejam duas atividades de cunhos diferentes. Duas 

atividades parecidas, mas com propostas didáticas diferentes e aí a partir dela se discute e 

tenta, digamos, acender o aluno, o futuro professor, ou seja, deixá-lo ligado para essa questão 

do papel do professor. Aí você traz algum teórico pra estudar e discutir. Talvez a estrutura da 

disciplina seja esse casamento entre a questão prática e teórica. Eu acho que a disciplina pode 
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trazer, por exemplo, alguns textos de experiências que foram satisfatórias, de pesquisas que 

foram feitas. Mas depende muito do professor.O que eu acredito piamente é que quanto mais 

você vivenciar o processo, mais de fato você está aprendendo. Por isso que eu acho boa essa 

proposta de fazer duas atividades bem diferentes. Uma bem tecnicista, instrucionista, e outra 

bem construcionista, aí a pessoa sente a diferença. Agora é óbvio que, se você como professor 

tem a tendência tecnicista que você vai dar tudo pronto, porque tem muito professor e aluno 

que falam: Eu aprendi a vida inteira assim, sempre deu certo pra mim; eu consegui aprender e 

é assim que eu acho que tem que ser. Ai eu falo: é de fato, pra mim também deu certo, mas se 

eu for pensar quantas pessoas começaram comigo lá nos anos iniciais, daqueles, sei lá, trinta 

que tinham na minha sala. Quantos terminaram os anos iniciais? Daqueles, quantos 

terminaram o ensino médio? Quantos fizeram uma faculdade? Então não deu certo! Do meu 

curso de graduação entraram, não lembro ao certo, sei lá quarenta, quarenta e cinco, 

cinquenta. Nós nos formamos em quatro. Então, só deu certo pra quatro; então não deu certo! 

6- Que importância dessa disciplina de tecnologias aplicada a educação a qual você 

ministra/ministrou pode contribuir para a constituição desse professor com o 

pensamento critico e autônomo? 

Eu acho que um dos itens é discutir essa coisa que se fala muito hoje de dizer: “-ah! A 

tecnologia veio pra ficar, a tecnologia todo mundo tem que usar, o boom da tecnologia”. Acho 

que uma das coisas é olhar criticamente pra isso. Por exemplo: a gente diz que todos têm 

acesso a tecnologia. Isso de todo mundo ter acesso à tecnologia não é verdade; se a gente for 

num bairro pobre e tal, as pessoas têm lá uma Lan house e tal. Mas que acesso a tecnologia? 

Qual é a qualidade do acesso à tecnologia? Então, essa discussão crítica... Outra coisa: a gente 

tem um software interessante, como é o caso do Cabri-Géomètrec, que é um software super 

bom, mas que aqui no Brasil nas escolas públicas nós não podemos usar porque não temos 

dinheiro pra comprar o software. Então isso é um fator importante que tem a ver com políticas 

publicas e as tecnologias. Então eu acho assim, que uma questão é justamente discutir isso de 

maneira crítica; se todo mundo tem acesso, que acesso é esse, a qualidade desse acesso e a 

qualidade das coisas que a tecnologia veicula. A gente está agora em um momento político 

que é um super exemplo. Você quer encontrar um discurso que parece totalmente verdade, 

“parece” totalmente coerente favorável ao impeachment, você encontra! Têm documentos, 

alguém fala alguma coisa e aí você fala:- nossa é mesmo! Aí você vai encontrar um contrário 

ao impeachment, você encontra falas e documentos. Então, como é que a gente vai lidar com 

essa enxurrada de informações que a internet disponibiliza? Essas informações a gente 
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precisaria lê-las criticamente. Então é o uso crítico da tecnologia. Até tecnologia de forma 

ampla, você liga a televisão, aí vê, nos diversos canais o que eles veiculam o que eles passam. 

Como eu falei, você olha do ponto de vista matemático, pensar especificamente na 

matemática também. Ter esse despertar critico com a própria matemática. Eu já encontrei 

erros conceituais em sites conhecidos, aí eu escrevi para o site e disse: - olha aí, determinado 

aplicativo, tem um erro conceitual. Então assim, quando eu vou olhar o material eu tenho que 

tá, como dizem os jovens, tem que “estar ligado”. Então a tecnologia, acho que ela, o uso dela 

deve ser discutido criticamente. Tanto do ponto de vista matemático, como do ponto de vista 

geral. Do ponto de vista específico da matemática eu posso dizer assim, nessa questão da 

melhoria da aprendizagem, quando eu a utilizo de forma a,de fato, contribuir para 

aprendizagem, que o aluno se torne mais autônomo e isso é contribuir pra formação de um 

cidadão crítico. A não pegar as coisas prontas, por exemplo: interpretar um gráfico direito. 

Vamos supor uma aula em que eu pegue os dados de um gráfico e eu vou manipulando os 

eixos e conforme eu manipulo os eixos eu tenho uma impressão totalmente diferente. Eu vou 

falar de inflação, por exemplo. Coloco lá o gráfico, aí eu manipulo os eixos e não coloco 

mesma medida de intervalo(nos eixos), o que é um erro, porque eu tenho que colocar igual. 

Só que a gente cansa de ver gráficos assim na mídia. Aí você fala: - nossa a inflação disparou 

no governo tal. Aí você fala: - Nossa, olha lá a matemática tá provando o que ta acontecendo. 

Pra população é assim, mas só que usou e deu uma manipulada. Então por exemplo dar uma 

aula sobre tratamento da informação, discutindo isso com a tecnologia e o aluno mexendo ali, 

eu acho fundamental. 

7- A seu ver, qual tipo de atividade é importante trabalhar nessa disciplina e de que 

maneira elas poderiam colaborar com a prática do futuro professor de matemática 

da educação básica? 

Eu acho que um tipo de atividade pensando já na prática dele e muitas vezes nesse momento 

já está fazendo estágio é uma atividade de fato de elaboração de uma situação que fosse 

vivenciada e o que eu acho que seria muito legal se a disciplina fornecesse seria assim: - 

Digamos que a turma tem onze alunos e que elaborem em dupla ou em trio. Atividades que 

vão elaborar, discutir, apresentar pra o grupo todo, o grupo vai discutir os conceitos, os 

problemas, se tá diretivo ou não tá, daí refaz a atividade e tal. E no final da disciplina teria, 

digamos, um planejamento com todas as discussões colocadas lá; cada aluno sairia dessa aula 

com ao menos cinco planejamentos, cinco aulas pra que quando ele for ser professor ele fale: 

poxa eu to dando agora, sei lá ,. uma aula sobre função ou sobre congruência... Então eu acho 
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que seria uma maneira daquela disciplina ter um contributo prático pra formação dele de 

como usar a tecnologia nas escolas. Nas nossas aulas (em qualquer nível de escolaridade) eu 

não consigo, de hoje para amanhã,..Se por exemplo, eu vou dar aula de cálculo, eu não vou 

usar em tudo. Eu penso uma aula, eu vou elaborar, porque são aulas que você tem que pensar 

muito: o que vou fazer, como eu coloco, qual é a atividade? Toda aula na verdade, não só no 

laboratório, que eu vou colocar o aluno em situação ativa pra ele pensar, é mais difícil de ser 

dada do que uma aula clássica. Então, aí eu vou ver essa aula, vou lá aplicar aquela aula: 

alguma coisa deu muito certo, algumas coisas não deram muito certo. O ano que vem eu já 

vou mudar aquela aula; faço mais uma segunda aula... aí ao longo da minha carreira eu vou 

criando um repertório de coisas. Então o ideal era se a gente conseguisse construir uma 

espécie de partilhamento dessas coisas. E essa disciplina seria um espaço ideal para eles 

saírem pelo menos assim: - olha nessa disciplina vai sair todo mundo daqui com cinco 

planejamentos, por exemplo, seria um objetivo legal, uma boa meta pra disciplina. 

8- Segundo os documentos oficiais a formação do professor do ensino superior, da 

graduação mais especificamente fica a cargo da Pós-Graduação, a nível de Mestrado 

e Doutorado. Dessa forma eu lhe pergunto quais foram as contribuições da sua 

graduação e Pós-Graduação, seu mestrado e seu doutorado pra sua atuação hoje 

como professora formadora que lida com tecnologias.  

A minha licenciatura foi uma licenciatura bacharelesca, foi um bacharel. Eu tenho até textos 

que eu já publiquei sobre a análise do curso aqui que tem trinta anos, sobre os egressos do 

curso. Acho que na Bolema tem. Enfim, era o modelo três mais um e bem bacharelesco; tive 

as análises, geometria diferencial, variáveis complexas e tal. Então a minha graduação não 

ajudou em nada. Ela não me ajudou em nada a ser professora. Eu aprendi umas coisas de 

matemática, isso é verdade, mas eu não aprendi nada de dar aula. Fiz lá o estágio que eu não 

lembro como era. Do meu estágio a única coisa que eu lembro é que eu fui na escola em que 

eu estudei no ensino fundamental.Impressionante,é só o que eu lembro. Aí imediatamente eu 

emendei com o meu mestrado, que foi em matemática pura na UNB. Fiz o que eu queria. Eu 

adoro estudar matemática, eu gosto de matemática, aliás em partes, eu acho que pra ser 

educador matemático você tem que gostar muito de matemática e você tem que saber muita 

matemática. E saber que a gente nunca sabe tudo, saber que a gente tem que estar sempre 

estudando, questionando. Aí eu fiz meu mestrado em matemática; dissertação em análise 

harmônica, nada a ver com a educação e queria fazer o doutorado em matemática também. 

Fui professora concursada na Federal de Ouro Preto, depois prestei concurso na UNB, dava 
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aula lá, no departamento de matemática e estudando pra o doutorado em matemática. Aí, me 

convidaram pra vir pra UFMS, onde eu tinha feito minha graduação, minha família morava, e 

acabei pedindo transferência. E foi na vinda pra cá que eu comecei a atuar com formação de 

professores. Tinha um colega aqui no departamento que fazia formação de professores e era 

daquele jeito, tipo: “Em terra de cego quem tem um olho é rei”. Eu tinha paciência pra atuar 

com o professor, porque era só isso, paciência. Eu gostava de dar aula, eu sempre gostei de 

dar aula, aí esse colega me chamou e eu fui. Aí juntaram algumas questões pessoais e eu 

percebi que não tinha muito caminho pra eu fazer a matemática e que talvez eu devesse fazer 

em educação matemática. Apesar de todo preconceito, eu sai pra fazer o doutorado em 

educação matemática, voltado pra didática, na França. Então o meu doutorado foi numa 

equipe que, aliás, a minha orientadora foi Colette Laborde,esposa do Jean-Marie Laborde,, um 

dos conceptores do software Cabri. Então foi nessa equipe que o Cabri se desenvolveu. Então 

quando eu fui fazer meu doutorado. Eu tava, assim, mergulhada; fui pra um lugar que se 

discutia muita tecnologia. Então na minha tese eu usei tecnologia mais como uma ferramenta 

pra estudar as dificuldades dos alunos e pra que eles pudessem ser confrontados aos 

problemas. Assim, o meu doutorado é que foi contribuir pra essa minha visão de como utilizar 

tecnologia; foi um uso bem crítico. Eu usava com atividades que de fato confrontavam o 

aluno (às suas concepções), então eu já tive a sorte de ter uma formação assim, que me deixou 

muito crítica com relação às atividades que eu vejo. Eu lembro que assim que eu cheguei do 

doutorado uma professora de uma outra universidade daqui me levou a dissertação dela de 

mestrado e disse: -Olha, aqui tem várias atividades com Cabri; eu soube que você gosta e as 

atividades são ótimas. Então tinha uma atividade que era- só pra te dar um exemplo - pra 

conjecturar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá cento e oitenta.Ela pedia para 

os alunos desenharem um triângulo na tela do Cabri, e medir os ângulos, e somar. 

Desenharem outro triângulo, e medir os ângulos, e somar. Desenharem outro triângulo, e 

medir os ângulos, e somar. Enfim, repetia isso sei lá eu quantas vezes. Isso mostra o não 

conhecimento do software; não discutir o que o software faz. O software faz deslocamento: 

você tem tudo. Então pravocê mandar desenhar dez vezes ali no software, é melhor desenhar 

no papel que é muito mais fácil e mais barato. Se eu pegar meus textos iniciais, que eu já 

mudei muita coisa, mas desde lá, de 99, eu discuto assim: qual a diferença de usar papel e 

lápis e um software? Acho que essa é uma questão central. Eu sempre discuto com os alunos, 

nos cursos de licenciatura e cursos de formação que eu dou. Qual é a diferença? Por que você 

está utilizando o software, ou essa tecnologia? Dá pra fazer isso com papel de lápis? Se dá pra 
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fazer com papel e lápis e não tem nenhuma vantagem do ponto de vista acadêmico de 

aprendizagem, então não precisa. Então essas foram as contribuições. 

9- Chegamos ao fim da entrevista e nesse momento você fica livre pra falar alguma 

coisa a respeito do tema, ou algo que eu não perguntei e é alguma inquietação sua a 

respeito do meu objeto, fique a vontade pra falar. 

Eu queria apenas reforçar o que a gente falou lá no inicio. Acho que essa questão, esse tema 

sobre a formação do formador é um tema que a comunidade de educadores matemáticos 

precisa realmente se preocupar. De fato, a gente tem pesquisas que mostram experiências com 

êxito em sala de aula, mas nós temos uma dificuldade muito grande de que essas pesquisas 

cheguem à sala de aula. Se bem que a gente não quer que as pesquisas cheguem lá como 

receita. Mas como a gente aproximaria a escola das pesquisas e vice e versa? Eu acho que isso 

passa pelo professor que sai da universidade. Tem professores hoje que saem da universidade 

com a mentalidade de trinta anos atrás, saem tão sem experiência em algumas coisas e a culpa 

não é deles é óbvio. A culpa é dos formadores. Então, acho que a questão da formação do 

formador é fundamental. Agora isso é uma questão de políticas públicas, mas também é uma 

questão em que a sociedade, nós como sociedade, pessoas que estudam educação matemática 

em todos os níveis, a gente tem que se preocupar com isso: Como é que eu faço pra cooperar, 

porque assim, eu sou professora em uma universidade, do instituto de matemática e muitos 

colegas acham que aquilo que a gente faz é balela. Então como é que faz para, de fato, 

conseguir que os professores que estejam na sala de aula dos futuros professores, percebam 

que eles são formadores de professores. Pra encerrar eu digo assim: olha, todo mundo que tá 

ali na sala de aula dando aula pra os professores, está de alguma forma influenciando esses 

futuros professores, tem vários teóricos que falam isso, a gente é reflexo de tudo aquilo que a 

gente viveu. Na semana passada eu falei isso na minha palestra, que todo professor que atua 

na licenciatura, é uma proposta a ser passada no Congresso Nacional (risos), que todo 

professor que atua na licenciatura deveria ficar uma semana em uma escola da educação 

básica, não é dando aula, é lá. Você vai ficar lá, se sentar em uma cadeira, escolhe uma sala 

você senta lá e vai ficar lá. Pra que? Porque as vezes a única experiência que aquela pessoa 

teve com a Educação Básica foi como aluno. Então de alguma forma o professor formador 

tem que se aproximar da profissão. É uma proposta que vá passar? Então é uma coisa que 

tenho discutido, a necessidade de conhecer a realidade. Você vai ensinar tal coisa, e eu não to 

dizendo que a matemática não é importante, mas você sabe a realidade que aquele aluno vai 

enfrentar lá? E ele vai enfrentar e vai ter que discutir. A criança que chegou com fome, a 
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menina que foi abusada pelo pai, o menino que traficou drogas, não é matemática, mas é na 

sua aula e você vai ter que discutir porque você é professor e aí? Então é meio que uma 

bandeira que eu tenho levantado. É isso! Parabéns pelo tema! 

  



175 
 

Anexo – 7: entrevista 6 

1- Dentro da formação inicial do professor de matemática o que você julga 

indispensável a respeito do uso de tecnologias? 

As novas tecnologias podem contribuir enquanto instrumentos mesmo, para sua prática, então 

o professor pelo menos da década de noventa para cá ele precisa usar como instrumento na 

prática do seu cotidiano, por exemplo pra o controle acadêmico dos seus alunos e enfim em 

todos os níveis. Para organização, das suas aulas, para o seu planejamento e isso eu estou 

dizendo quanto instrumento para o seu cotidiano, pra parte burocrática e mesmo para o 

preparo de aulas. Ai ele precisa ter essa formação básica instrumental, mas, além disso, ele 

precisa ter um conhecimento sobre o seu uso enquanto docente o seu uso em sala de aula. E ai 

as demandas são muitas a importância é grande. Ai você quer que eu liste algumas coisas não 

é? Então por exemplo, ele precisa ter um domínio porque a configuração na sala de aula 

precisa ser uma outra agora, porque nos estamos pensando em um novo paradigma e a 

configuração da sala de aula é outra. A forma como o professor se aproxima do aluno é outra, 

tanto fisicamente mesmo, porque o professor como uma pesquisa de Neide Santana lá da 

USP, ela diz que o professor se aproxima muito mais do aluno fisicamente porque ele vai até 

onde está mexendo no computador, ai o professor precisa mostrar aonde é que tá o ponteiro 

do Mouse, precisa mostrar lá na tela do computador como que tá isso; quanto a forma como o 

professor pensa a relação do aluno com o conhecimento, então o aluno tem acesso a 

informações relativas aquilo que o professor pretende trabalhar em sala de aula, de uma 

maneira muito diferente; o professor tá falando de algo e o aluno pode ter conhecimento disso 

previamente, ou, naquele instante por meio de tecnologias associadas a ele. 

Então seria o caso de na formação inicial o professor ter o lampejo de como lidar com 

isso? 

O professor em formação precisa ter disciplinas que pensem isso. Então são disciplinas 

voltadas a essa formação, além, das outras disciplinas que de alguma maneira contribuiriam 

pra isso. Então, eu vejo a formação de professor de uma maneira ideal, seria assim: as 

diversas disciplinas concorrendo pra formação do professor com esse pensamento. Então as 

diversas disciplinas de alguma maneira estar utilizando tecnologias. Aí é claro que nós 

sabemos que não se dá assim! 



176 
 

2- Quais as características de um bom professor da disciplina de educação matemática 

voltada para as tecnologias? 

É um professor que reúne conhecimentos e digamos assim, uma coragem para pensar 

naqueles aspectos que eu tinha dito antes. Um é a disciplina enquanto instrumentalização para 

o professor, então, essa parte eu considero que quando os alunos chegam até ela na disciplina 

que está mais próximo do fim da grade, do currículo da graduação, então os alunos já 

dominam a parte técnica. Agora precisa pensar também nessa parte científica, que é a parte 

que dá um embasamento de como utilizadas as tecnologias dentro do conhecimento 

matemático que vai ser trabalhado em sala de aula e reúne também a parte estética, ética e 

política na formação daqueles eixos pensados por Terezinha Rios, ou seja, é um professor que 

vai pensar dentro desse novo paradigma de formação de professores de matemática, como que 

o futuro professor ele pensa o conhecimento matemático utilizando essas tecnologias a serem 

usadas para o trabalho na sala de aula, ou seja, pensando não somente em um conteúdo, 

porque têm algumas pessoas que podem pensar assim: Para determinado conteúdo qual o 

software mais adequado, mas não é simplesmente isso é pensando assim, tanto na parte de 

conteúdo quanto, na parte de procedimentos e de novas atitudes no ensino de matemática. 

3- Focando na disciplina, dentro da disciplina o que você acha indispensável a respeito 

do uso de tecnologias? 

É justamente isso que eu tava dizendo, têm que ter a parte de conhecimento matemático e isso 

daí não é trabalho na disciplina, mas tem a parte de instrumentalização o aluno precisa ter 

conhecimento sobre tecnologias, ou então softwares, ou dispositivos que podem ser utilizados 

em aulas de matemática, mas também têm essa parte de conhecimento relativo a atitude do 

professor numa sala de aula, aí isso que não pode faltar de maneira nenhuma. 

4- Quais os obstáculos que você identifica ao ministrar essa disciplina? 

Rapaz! Essa semana mesmo eu estava conversando com os alunos e eles falavam da 

dificuldade que tinham com relação ao trabalho em de sala de aula de repente o aluno faz uma 

pergunta que ele não tem ainda conhecimento, não sabe ainda como lidar em sala de aula. E, 

isso parece ser um obstáculo e eu tava discutindo com eles que não, pois nesse novo 

paradigma permite ao professor que ele saiba lidar, muito bem, com situações dessa forma, ou 

seja, que o aluno diante de uma nova tecnologia saiba mais que o professor, aí o professor 

precisa ter o domínio do conteúdo matemático, precisa ter um domínio do software, ou da 
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tecnologia que tá sendo utilizada, mas ele precisa saber que nessa interação o outro pode saber 

mais do que ele ai qual é a saída pra isso? Seria pedir pra o aluno compartilhar com os outros, 

aquilo que ele tá sabendo, porque todos estão aprendendo nessa interação uns com os outros. 

Então, porque eu tô dizendo assim? Porque, isso, a princípio pode parecer um obstáculo, mas 

não é! Aí qual o outro obstáculo? É a falta de conhecimento sobre lidar com determinadas 

tecnologias, mas isso também se aprende na disciplina que as pessoas precisam interagir uns 

com os outros e a tecnologia pra saber lidar com ela. 

5- Didaticamente pra questão de organização da disciplina, qual a melhor maneira de 

organizar a disciplina? Quais atividades? 

Eu tô ministrando a disciplina pela primeira vez e aí eu vou pensar muito mais na forma como 

eu tô organizando. A disciplina é voltada pra que os alunos pensem no uso de determinadas 

tecnologias e proponham um trabalho, projeto a ser desenvolvido, aí a partir do 

desenvolvimento de projetos eles vão aprendendo a lidar com a tecnologia, tanto naquilo que 

eles mesmo estão propondo nos grupos, quanto no  que os demais estão fazendo. 

6- Dentro desse novo paradigma nós temos a questão da formação cidadã do aluno, a 

formação de um cidadão crítico, um cidadão autônomo e ativo, então esse é um dos 

grandes desafios da educação. Então como você enxerga que essa disciplina de 

tecnologias ela pode ajudar na formação desse futuro professor com pensamento 

crítico e autônomo? 

A meu ver, isso é um dos pontos fortes da disciplina, aliás, não somente dessa como de outras 

também. Como eu tinha dito em alguma outra resposta eu penso sempre esse caráter 

instrumental do futuro professor, mas pensando principalmente nos outros. Eu quando era 

aluno do curso de licenciatura em matemática sempre ficava pensando: Como é que em uma 

aula de matemática eu preparo um cidadão crítico, ativo e participativo da sociedade? Sempre 

que estava dando aula de Equações do segundo grau, ou de polinômios, ou de polígonos, não 

importa qual seja o conteúdo, então essa era minha dúvida. A todo instante eu chamo atenção 

dos alunos pra que o uso das diversas tecnologias como propõe Ubiratan D‟Ambrósio e Ole 

Skovsmose também. Ele precisa contribuir pra que no seu uso os procedimentos utilizados as 

pessoas aprendam a se sobressair de situações cotidianas as mais diversas, aí isso contribui 

tanto para o uso da tecnologia como instrumento quanto nas atitudes desenvolvidas mesmo, 

no enfrentamento de situações cotidianas. Então essa disciplina contribui demais porque 

diferentemente do que se pensa na escola, até nos dias atuais, as pessoas na vida cotidiana elas 
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tem as tecnologias das mais diversas ao seu alcance, aí somente na escola elas precisam 

deixar toda a tecnologia de lado e têm que usar somente caneta, papel e lápis, então, é preciso 

trazer essa tecnologia porque ela vai servir também pra pessoa pensar nas atividades 

cotidianas. 

7- A seu ver quais são as atividades que você acha importante trabalhar nessa 

disciplina e como elas contribuem para a formação do futuro professor? 

Nós trabalhamos com alguns projetos que podem ser desenvolvidos e esses projetos todos 

eles utilizam alguma tecnologia, aí pensando nas novas tecnologias. Então são tecnologias 

associadas a comunicação e informação, então, são mais tecnologias da comunicação do que 

de sala de aula propriamente, mas que são trazidas para a sala de aula e de uma maneira 

apropriada e têm que ser por tudo que já foi dito. Essas atividades, esses projetos estão sendo 

desenvolvidos de maneira que contenha atividades pensadas pelos alunos, utilizando 

computadores, determinados softwares, utilizando filmadoras, máquinas fotográficas e aí 

estão pensando como que isso poderia ser utilizado em sala de aula num trabalho semelhante, 

porque isso que eu faço com eles hoje, eles podem fazer com os alunos deles posteriormente é 

claro que respeitando os níveis de dificuldade inerentes a faixa etária. 

8- Quais são as principais contribuições da sua graduação e pós-graduação, para sua 

constituição como professor, mais especificamente como professor dessa disciplina? 

Eu penso bem diferente do Rubem Alves! Eu tô dizendo isso porque o Rubem Alves fala que 

a escola não lhe serviu de nada e eu fico pensando que serviu demais pra ele, inclusive pra ele 

criticar a educação porque se ele não tivesse esse embasamento como ele iria criticar? Então a 

minha graduação ela contribuiu demais, mas se eu pensar em um conjunto de disciplinas 

foram poucas as disciplinas que me deram embasamento teórico-metodológico para atuar na 

graduação. Eu tive as diversas  disciplinas específicas da matemática que todo mundo 

conhece e essas não tinham nada de tecnologia, praticamente nada! Tinha disciplinas que 

eram voltadas ao uso do computador na época, que eram disciplinas de produção de algoritmo 

e de programação que também se eu pensar na linguagem da época e o que é utilizado hoje, 

também não contribuiriam, mas de qualquer maneira me fizeram utilizar computadores que 

era a tecnologia da época e eu acho que nesse sentido contribuíram de alguma forma, mas que 

as outras disciplinas que não tinham a ver com o uso de tecnologias, mas que me faziam 

pensar sobre o uso de materiais os mais diversos contribuíram de maneira que eu exercesse 

uma reflexão sobre o uso dessas tecnologias, ou quaisquer tecnologias que surgissem a ser 
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utilizadas em sala de aula. Aí junto com isso, é importante saber que eu trabalhava em 

algumas escolas inclusive numa escola particular que pretendia utilizar computadores, mas 

não tinha nada, aí eu escrevi um projeto de formação de um laboratório de informática e foi 

formado esse laboratório de informática, isso lá na década de noventa ainda, já faz tempo, 

inclusive com a formação desse laboratório de informática foi criado um curso técnico em 

informática, mas analisando do ponto de vista de hoje era um negócio tão rústico que muitas 

vezes nós falávamos do uso de determinadas tecnologias em disponibilizar delas mesmo no 

laboratório de informática. Por exemplo, enquanto o laboratório estava em formação eu dava 

aula de sistemas operacionais sem ter o computador. Aí eu dizia: Quando tiver o computador 

vocês vão digitar isso e aparecer na tela isso! Era dessa maneira, aí isso contribuiu pra minha 

formação, porque a nossa formação na graduação ela não é desconectada do nosso contexto 

social. Aí na Pós-Graduação também, embora não tenha feito nenhuma disciplina que fosse 

voltada ao uso de tecnologias, mas eu tive ótimos professores na Pós-Graduação, no mestrado 

principalmente, que permitiam nas suas diversas atividades, nas discussões reflexões sobre 

situações as mais diversas em sala de aula, situações em quaisquer que fossem as tecnologias 

ou os materiais utilizados é nesse sentido que contribuíram. Então, não é só uma disciplina em 

particular que vai salvar a vida do professor lá na frente é o conjunto da obra e essa relação 

com seu cotidiano. 

9- Você tem esse momento para comentar algo a respeito do tema, alguma inquietação 

ou algo que deseje comentar e que não foi perguntado a cima. 

Eu não tô pensando em nada em particular, eu tô pensando que as perguntas foram boas no 

sentido de abarcar o trabalho em sala de aula, mas a gente precisa pensar em quando fala na 

formação inicial do professor você pensar que essa formação não é desvinculada do todo e o 

todo que eu tô dizendo é a sociedade. É preciso pensar que os alunos que estão fazendo essa 

disciplina em seu contexto social eles têm o contato, primeiro quando eles foram alunos do 

ensino fundamental e do ensino médio e isso serve como base para sua reflexão, como eu tava 

dizendo de Rubem Alves, eles o contato com tecnologias diversas no cotidiano, não 

necessariamente aqui na universidade, que deveriam ter muito mais, mas na sua atividade seja 

ela qual for a maioria trabalha, ou mesmo que não trabalhasse e ai isso serve pra a gente 

pensar como essa tecnologia poderia de alguma forma estar presente na escola e isso contribui 

também com a disciplina. Boa sorte!  
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Anexo – 8: instrumentos de análise do discurso (IAD-1 e IAD-2) 

 

Pergunta 1: Quais ações você julga importante na formação inicial do professor de 

matemática no que diz respeito ao uso das tecnologias? 

Ideias Centrais 

Deve haver um elo entre 

teoria e prática 

Deve preparar o professor 

para usar os softwares de 

maneira utilitária e como 

recurso para o ensino 

Deve preparar o professor 

para trabalhar esses recursos 

satisfatoriamente em sala de 

aula 

 

Pergunta 1 - IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Durante essa formação inicial, eu acho 

importante que sejam feitas um tipo de envolvimento programas, 

com professores orientadores, como PROLICEM, ou PIBID, 

projetos institucionais, que o professor ofereça e que permita o 

aluno junto com a sua formação no curso, um adicional para 

formação de tecnologia, esse é um aspecto. Um outro, é dentro 

do próprio curso  que se tenha disciplinas específicas que tratam 

da tecnologia, mas com dois enfoques. Um, é a tecnologia pra 

que o aluno use de forma complementar os seus estudos, para 

compreender disciplinas de cálculo, de matemática e o outro 

enfoque é uma disciplina com tecnologias para ensinar 

matemática. Então, são duas coisas bem diferentes, então eu acho 

que a parte de projetos e a parte de disciplinas específicas, são 

ações importantes pra essa formação inicial do professor. 

Discussão de pesquisas que tratam do uso de software, 

aplicativos, de recursos, de calculadora, de uma forma geral, 

discussão de textos, de pesquisas sobre isso. Mas também uma 

parte prática sobre como o aluno pode, construir atividades, que 

ele possa um dia levar pra sala de aula. Então seria uma espécie 

de laboratório ali também. 

Sim, seria interessante. Porque muitas vezes a gente pega textos 

que falam sobre, por exemplo, a geometria dinâmica, o que ela 

pode contribuir. Desde a hora que o aluno vai fazer uma 

construção, ele não percebe a importância da geometria dinâmica 

pra alguma conjectura, uma hipótese sobre algum resultado. 

(1ª ideia) 

Formação 

complementar 

por meio de 

projetos. 

E Disciplinas 

específicas 

(B) 

(3ª ideia): É 

preciso que 

nessas 

disciplinas 

haja um 

estudo teórico 

e prático 

(A) 
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Então, eu acho que é importante nessas disciplinas ter essas duas 

visões da tecnologia. 

 

Entrevistado 2: Bom, primeiro, que o licenciado tenha contato 

com os artefatos. Tenha contato com os softwares que estão 

sendo utilizados atualmente. Não só softwares, mas páginas, 

blogs, plataformas, plataforma moodle. Tudo o que tiver de 

recente, mais atual, com relação a programas e redes, e tudo. 

Acho que é essencial que ele tenha contato. Então, assim, é 

essencial que se tenham essas Disciplinas. E que não só se 

tenham essas Disciplinas, mas que elas consigam, de fato, 

oferecer uma boa formação para esse futuro professor. Então 

esse é o ponto principal, que ele tenha contato, um contato maior 

com esses artefatos tecnológicos na sua formação. Não só do 

ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. 

Que ele seja levado a realizar atividades mais práticas com o uso 

de tecnologia. Acho que é o ponto principal. 

(1ª ideia): 

Contato com 

as diversas 

ferramentas 

tecnológicas. 

(B) 

(2ª ideia): É 

importante 

que se tenham 

Disciplinas 

específicas de 

Educação 

Matemática 

Aplicada a 

tecnologia. 

(B) 

(3ª ideia): É 

preciso que 

nessas 

disciplinas 

haja um 

estudo teórico 

e prático 

(A) 

 

Entrevistado 3: Bom, na formação do professor para uso de 

tecnologias, eu acredito que é preciso trabalhar no sentido de 

desenvolver os três tipos de conhecimento, que o Mishra e o 

Koehler falam, que devem ser desenvolvidos para o professor 

ensinar na presença de tecnologia. São conhecimentos de 

conteúdo, conhecimentos tecnológicos e conhecimentos 

pedagógicos. Então, segundo esses autores, na intersecção desses 

três tipos de conhecimento, tem um tipo de conhecimento que 

eles chamaram de TPACK. Então, nesse miolo, nesse TPACK, 

estão os conhecimentos pedagógico-tecnológicos do conteúdo. 

Que significa isso? Significa que você precisa preparar o 

professor para o uso de tecnologia, de maneira que ele possa 

(1ª ideia): É 

necessário 

desenvolver 

conhecimentos 

pedagógicos, 

tecnológicos e 

específicos. 

(C) 

(2ª ideia): É 

preciso que 

nessas 

disciplinas 
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enxergar qual a contribuição que a tecnologia pode dar naquele 

conteúdo específico, para aquele tipo de aluno específico. Então, 

na verdade são conhecimentos que você precisa desenvolver no 

professor desses três campos: tecnológico, pedagógico e do 

próprio conteúdo.  

Você me perguntou “quais ações”? O licenciando tem que 

vivenciar na sala de aula situações de ensino com tecnologia. 

Porque, muitas vezes, a gente fala para o professor que ele 

precisa usar, mas nas próprias aulas que ele tem na universidade 

não se faz uso da tecnologia. Então, fica difícil para o futuro 

professor fazer a ponte. Então, é importante que ele vivencie, é 

importante que existam ações, também, no estágio 

supervisionado que usem tecnologia naquele momento que ele 

vai para a regência. Se pensarmos em formação inicial isso é 

muito importante, e também é importante discutir as 

características tecnológicas que são adequadas, ou não, para um 

determinado tipo de conteúdo. Por exemplo: eu estou trabalhando 

com aluno funções, resolvo utilizar o Geogebra. Então, eu 

preciso ter consciência do que eu posso fazer no momento que eu 

utilizo esse software. O que vale à pena para o aluno fazer, 

utilizando o Geogebra? Que distorções podem ser provocadas 

pelo uso do software? Por exemplo: Se eu estou com uma função 

cujo gráfico é uma parábola, uma função quadrática, dependendo 

do zoom que eu tenha dado e dependendo do intervalo de 

domínio que eu considero, eu posso concluir que o gráfico é uma 

reta e não uma parábola. Então, quando você está na presença de 

tecnologia, por exemplo, software, ele viabiliza uma série de 

possibilidades, mas você também tem limitações que precisam 

ser consideradas. E a tecnologia digital não é só software, você 

tem uma gama enorme de objetos de aprendizagem em diversos 

tipos de repositório. Os nossos alunos da licenciatura deveriam 

ter acesso, durante o curso, experimentar diversos objetos de 

aprendizagem, discutir em sala de aula, e raramente eu sinto que 

isso é feito. Existe mesmo, um “gap” entre aquilo que a gente 

prega e aquilo que a gente faz na sala de aula da licenciatura. 

haja um 

estudo teórico 

e prático. 

(A) 

(3ª ideia): 

Contato com 

as diversas 

ferramentas 

tecnológicas.  

(B) 

Entrevistado 4: Eu formo professores a muito tempo, no curso 

de licenciatura de matemática antes eu falava ênfase em 

tecnologia mas agora, não pode ter mais essa expressão “ênfase 

em tecnologia”, mas a gente sempre trabalhou voltado para o 

professor que quer atuar em sala de aula, ou o professor que quer 

(1º ideia): 

Prática em 

sala de aula 

voltada para o 

uso de 
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ir pra empresa, geralmente a gente consegue seduzir tanto esse 

aluno da graduação que ele acaba indo pra sala de aula, como 

ocorre essa sedução? Onde que entra essa sedução? Ocorre com o 

uso das tecnologias. E nos descobrimos que os alunos que usam 

mais são aqueles que atuam como professor aluno, ou seja, o 

estágio. Eles querem ter um diferencial para atrair essa molecada 

na sala de aula, então eles utilizam o celular pra gravar. Eles 

escolhem o tema, por exemplo, equação do segundo grau. Ai o 

que fazemos é primeiro ir ao texto de matemática, de onde vem? 

Como surgiu? Porque surgiu? Ai os alunos vão fazer essa 

pesquisa na internet. Em seguida eles vão fazer seminários. Essa 

molecada hoje detona no celular, Tablet, entre outros. Então, 

existem vários recursos para se elaborar uma aula dinâmica. 

Então eles montavam aulas com o fundo musical do “Roch and 

Roll”, “Rock Paulera”, enfim saiu assim uma coisa muito boa 

mesmo. Então, para cada grupo de dois ou três alunos, escolhem 

um tema, ai a gente deixa aberto para eles possam escolher dentro 

da matemática que eles estudaram no semestre. Porque assim, 

pesquisa tem que dar prazer, na hora de você buscar esse estudo, 

e não coisa obrigada. Então, após eles fazerem essa pesquisa na 

história da matemática, eles montam os seminários e apresentam, 

com fundo musical, onde cada um escolhe o seu como quiser, 

com o recurso que quiser. A fase número dois é a fase do site, 

então cada um tem o seu site. E o que a gente coloca lá? A gente 

coloca lá os tópicos que foram estudados aquele ano, mas 

fazemos sempre uma mudança de quadros baseados na história 

da matemática, com uma visão algébrica e uma visão geométrica 

isso com toda ajuda dos professores, então um alunos, dois 

alunos, se juntam para montar os grupos, porém, mais que dois 

não da certo não é? Então a cada dois alunos eles passam a 

alimentam o tópico que foi estudado durante o ano, em cada 

tópico temos dois alunos com a visão algébrica e dois com a 

visão geométrica, nisso a gente faz a mudança de quadros e 

explica pra eles o que é dialética Francesa da matemática, o que é 

história da matemática, o que é Educação matemática, então a 

gente mostra para o aluno essa mudança de álgebra pra 

geometria, essa passagem da álgebra pra geometria, daí 

mostramos pra eles os links que podem ser feitos. E têm hoje no 

mercado vários Softwares que ajudam a montar historinhas 

infantis, mas com fins do tipo: Eles usam geometria pra montar 

tecnologia, 

história da 

matemática, 

pesquisa e 

socialização 

via seminários 

(A) 
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um barco com algumas medidas já estipuladas com os triângulos 

e assim eles montam as historinhas infantis. Fica muito bonitinho 

isso daí! Dá um trabalho danado! Essa seria a fase três. Assim a 

gente dá asa à imaginação e eles acabam pesquisando e 

retornando pra gente. A gente também monta histórias em 

quadrinhos, eles que fazem os desenhos, eles que escolhem os 

personagens, mas sempre voltados pra uma aula de matemática. 

Tipo assim: Alunos discutindo um tópico matemático, isso 

também eles montam. Isso assim depende da criatividade de cada 

professor. Existe experiência ruim por parte do professor em 

laboratório? Existe! É a direção da escola que não abre 

laboratório, é uma mão de obra danada, porque esses alunos que 

são estagiários, são professores alunos, porque aqui em São Paulo 

é assim: A partir do terceiro semestre do nosso curso, a 

licenciatura em matemática, o aluno pode assumir uma sala de 

aula como professor aluno. Então ele chega assim cheio de gás na 

escola, isso nem é a fase do estágio, é a fase de professor aluno 

mesmo, eles são contratados pelo Estado, porque tem muita falta 

de professor. Então eles chegam cheios de novidades e eles 

trabalharam muita informática na universidade e eles passam isso 

ai pra os alunos deles e tem muita coisa pra ser feita também. 

Entrevistado 5: Eu acho assim; essas ações que eu vou lhe dizer, 

eu acho que tem a ver com as minhas concepções do uso de 

tecnologia. Eu defendo que a tecnologia é uma ferramenta que 

pode ser utilizada para contribuir com a aprendizagem, para 

elaboração do conhecimento, pra construção do conhecimento. 

Então, por outro lado, eu acho muito difícil uma pessoa que fez 

toda sua educação básica e nunca utilizou tecnologia, aí ela entra 

pra um curso de formação de professores e na maioria das vezes 

as disciplinas de cálculo, geometria, enfim, em todas as 

disciplinas ele não estuda nada com tecnologia. Aí vem uma 

disciplina, como é o nosso caso aqui, que nós temos uma prática 

de ensino que é de tecnologia, atualmente quem está lecionando é 

a professora Suely, eu estou com outra prática. Aí chega nessa 

disciplina e a gente vai discutir o uso de tecnologia para o ensino, 

tenta discutir quais são as perspectivas teóricas, sequências e 

coisas assim. Só que aí, por mais que a gente (eu já trabalhei 

nessa disciplina por várias vezes, inclusive fui a idealizadora 

dela) trabalhe nessa disciplina, qual é a grande dificuldade? É que 

o aluno já está no terceiro ano de graduação. Então eu acho muito 

(1º Ideia): 

Utilização das 

tecnologias 

numa 

perspectiva de 

construção de 

conhecimento. 

(C) 

(2º ideia): Uso 

das 

tecnologias ao 

longo do curso 

também nas 

disciplinas 

específicas de 

matemática. 

(B) 

Construcionism

o 

(C) 
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difícil você se convencer de que alguma coisa é importante para o 

uso, se você mesmo nunca utilizou aquilo pra aprender. Então eu 

acho assim, para o aluno futuro professor, acaba sendo um 

paradoxo, porque a gente fica tentando convencê-lo de como é 

importante, de que o uso não pode ser na perspectiva 

instrucionista, mas sim na construcionista, naquela coisa de siga 

o modelo, põe um ponto aqui outro lá, depois ver o que deu e 

acabou, não é nessa perspectiva de receita. E aí isso vai contra 

tudo que o aluno já fez, o que o futuro professor já fez até então. 

Então eu acho fundamental, e está aí o grande problema, que na 

licenciatura o uso de tecnologia fosse considerado também pelos 

professores que ministram outras disciplinas, como nós já 

tivemos aqui em um dado momento. A professora lecionava uma 

disciplina de matemática aplicada, aí ela ia pra o laboratório, as 

aulas eram no laboratório. Ela trabalhava com softwares, uma 

coisa meio parecida com a disciplina de cálculo numérico. É que 

nós tivemos uma reformulação ela tinha se transformado (a 

disciplina) e aí trabalhava muito com Maple. Eles percebiam, 

com o uso do Maple, coisas que eles não tinham percebido 

quando estudaram integral, por exemplo. Aí eu acho isso daí 

importante, porque eles percebiam coisas e diziam: - Nossa isso é 

assim! Conseguiam ver resultados. Eu trabalhei muitos anos com 

essa professora inclusive, que agora se aposentou, um projeto de 

ensino com os alunos da licenciatura. Durava o ano inteiro o 

projeto. E esse projeto a gente ia para o laboratório e trabalhava 

um software, o graphequation, e eles iam fazendo atividades que 

eles eram obrigados a mobilizar conceitos de cálculo dois, que 

eles já tinham estudado, coisas que tinham estudado e que não 

percebiam e com o software eles tinham que mobilizar os 

conceitos. Pra concluir eu acho que uma das grandes questões é 

que na hora de estudar cálculo, geometria, seria fundamental, 

esse professor também estar usando tecnologia para o aluno 

aprender, porque daí o aluno teria vivenciado o processo de 

aprendizagem com tecnologia. 

Entrevistado 6: As novas tecnologias podem contribuir 

enquanto instrumentos mesmo, para sua prática, então o 

professor pelo menos da década de noventa para cá ele precisa 

usar como instrumento na prática do seu cotidiano, por exemplo 

pra o controle acadêmico dos seus alunos e enfim em todos os 

níveis. Para organização, das suas aulas, para o seu 

(1º ideia): Uso 

das 

tecnologias 

como 

ferramentas 

utilitárias. 
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planejamento e isso eu estou dizendo quanto instrumento para o 

seu cotidiano, pra parte burocrática e mesmo para o preparo de 

aulas. Ai ele precisa ter essa formação básica instrumental, mas, 

além disso, ele precisa ter um conhecimento sobre o seu uso 

enquanto docente o seu uso em sala de aula. E ai as demandas 

são muitas a importância é grande. Ai você quer que eu liste 

algumas coisas não é? Então por exemplo, ele precisa ter um 

domínio porque a configuração na sala de aula precisa ser uma 

outra agora, porque nos estamos pensando em um novo 

paradigma e a configuração da sala de aula é outra. A forma 

como o professor se aproxima do aluno é outra, tanto fisicamente 

mesmo, porque o professor como uma pesquisa de Neide Santana 

lá da USP, ela diz que o professor se aproxima muito mais do 

aluno fisicamente porque ele vai até onde está mexendo no 

computador, ai o professor precisa mostrar aonde é que tá o 

ponteiro do Mouse, precisa mostrar lá na tela do computador 

como que tá isso; quanto a forma como o professor pensa a 

relação do aluno com o conhecimento, então o aluno tem acesso 

a informações relativas aquilo que o professor pretende 

trabalhar em sala de aula, de uma maneira muito diferente; o 

professor tá falando de algo e o aluno pode ter conhecimento 

disso previamente, ou, naquele instante por meio de tecnologias 

associadas a ele. 

 

(B) 

(2º ideia): 

Dominar o uso 

das 

tecnologias 

como recurso 

para o ensino. 

(B) 

(3º ideia): 

Pensar nas 

mudanças da 

relação 

professor-

aluno 

(C) 

 

IAD 2 

Grupo A - Deve haver um elo entre teoria e prática 

Entrevistado 1- Discussão de pesquisas que 

tratam do uso de software, aplicativos, de 

recursos, de calculadora, de uma forma geral, 

discussão de textos, de pesquisas sobre isso. Mas 

também uma parte prática sobre como o aluno 

pode, construir atividades, que ele possa um dia 

levar pra sala de aula. 

Entrevistado 2: Então esse é o ponto principal, 

que ele tenha contato, um contato maior com 

esses artefatos tecnológicos na sua formação. 

Não só do ponto de vista teórico, mas também do 

ponto de vista prático. Que ele seja levado a 

Deve haver discussão de pesquisas que tratam do 

uso de software, aplicativos e calculadora. Mas 

também uma parte prática sobre como o aluno 

pode, construir atividades, que ele possa um dia 

levar pra sala de aula. Então esse é o ponto 

principal, que ele tenha contato com esses artefatos 

tecnológicos na sua formação. Não só do ponto de 

vista teórico, mas também do ponto de vista 

prático. Que ele seja levado a realizar atividades 

mais práticas com o uso de tecnologia. Dessa 

forma é importante que existam ações, também, no 

estágio supervisionado que usem tecnologia 
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realizar atividades mais práticas com o uso de 

tecnologia. 

Entrevistado 3: Então, é importante que ele 

vivencie, é importante que existam ações, 

também, no estágio supervisionado que usem 

tecnologia naquele momento que ele vai para a 

regência. Se pensarmos em formação inicial isso 

é muito importante, e também é importante 

discutir as características tecnológicas que são 

adequadas, ou não, para um determinado tipo de 

conteúdo 

Entrevistado 4: E nos descobrimos que os alunos 

que usam mais são aqueles que atuam como 

professor aluno, ou seja, o estágio 

 

 

 

naquele momento que ele vai para a regência. Se 

pensarmos em formação inicial isso é muito 

importante, e também é importante discutir as 

características tecnológicas que são adequadas, ou 

não, para um determinado tipo de conteúdo. E nós 

descobrimos que os alunos que usam mais 

tecnologia em sala de aula são aqueles que atuam 

como professor aluno, ou seja, o estágio. Eles 

querem ter um diferencial para atrair essa molecada 

na sala de aula. 

 

Grupo B - Deve preparar o professor para usar os softwares de maneira utilitária e como 

recurso para o ensino 

Entrevistado 1: Durante essa formação inicial, 

eu acho importante que sejam feitas um tipo de 

envolvimento programas, com professores 

orientadores, como PROLICEM, ou PIBID, 

projetos institucionais, que o professor ofereça e 

que permita o aluno junto com a sua formação 

no curso, um adicional para formação de 

tecnologia, esse é um aspecto. Um outro, é 

dentro do próprio curso  que se tenha disciplinas 

específicas que tratam da tecnologia, mas com 

dois enfoques. Um, é a tecnologia pra que o 

aluno use de forma complementar os seus 

estudos, para compreender disciplinas de 

cálculo, de matemática e o outro enfoque é uma 

disciplina com tecnologias para ensinar 

matemática.  

Entrevistado 2: Bom, primeiro, que o licenciado 

tenha contato com os artefatos. Tenha contato 

com os softwares que estão sendo utilizados 

As novas tecnologias podem contribuir enquanto 

instrumentos mesmo, para sua prática, então o 

professor pelo menos da década de noventa para cá 

precisa usar como instrumento na prática do seu 

cotidiano, por exemplo, pra o controle acadêmico 

dos seus alunos e enfim em todos os níveis. Para 

organização, das suas aulas, para o seu 

planejamento e isso eu estou dizendo quanto 

instrumento para o seu cotidiano, pra parte 

burocrática e mesmo para o preparo de aulas. Ai 

ele precisa ter essa formação básica instrumental, 

mas, além disso, ele precisa ter um conhecimento 

sobre o seu uso enquanto docente o seu uso em sala 

de aula. Para tanto é necessário que o licenciado 

tenha contato com os softwares que estão sendo 

utilizados atualmente. Não só softwares, mas 

páginas, blogs, plataformas, plataforma moodle. 

Tudo o que tiver de recente, mais atual, com 

relação a programas e redes, pois, a tecnologia 
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atualmente. Não só softwares, mas páginas, 

blogs, plataformas, plataforma moodle. Tudo o 

que tiver de recente, mais atual, com relação a 

programas e redes, e tudo. Acho que é essencial 

que ele tenha contato. Então, assim, é essencial 

que se tenham essas Disciplinas. E que não só se 

tenham essas Disciplinas, mas que elas 

consigam, de fato, oferecer uma boa formação 

para esse futuro professor. 

Entrevistado 3: E a tecnologia digital não é só 

software, você tem uma gama enorme de objetos 

de aprendizagem em diversos tipos de 

repositório.  

Entrevistado 5: eu acho que uma das grandes 

questões é que na hora de estudar cálculo, 

geometria, seria fundamental, esse professor 

também estar usando tecnologia para o aluno 

aprender, porque daí o aluno teria vivenciado o 

processo de aprendizagem com tecnologia. 

Entrevistado 6: As novas tecnologias podem 

contribuir enquanto instrumentos mesmo, para 

sua prática, então o professor pelo menos da 

década de noventa para cá ele precisa usar como 

instrumento na prática do seu cotidiano, por 

exemplo pra o controle acadêmico dos seus 

alunos e enfim em todos os níveis. Para 

organização, das suas aulas, para o seu 

planejamento e isso eu estou dizendo quanto 

instrumento para o seu cotidiano, pra parte 

burocrática e mesmo para o preparo de aulas. Ai 

ele precisa ter essa formação básica 

instrumental, mas, além disso, ele precisa ter um 

conhecimento sobre o seu uso enquanto docente 

o seu uso em sala de aula. 

 

digital não é só software, você tem uma gama 

enorme de objetos de aprendizagem em diversos 

tipos de repositório. Eu também acho importante 

que seja feito um tipo de envolvimento com 

programas como PROLICEM, ou PIBID, projetos 

institucionais que o professor ofereça e que permita 

o aluno junto com a sua formação no curso, um 

adicional para formação de tecnologia. 

Outro aspecto é que dentro do próprio curso se 

tenha disciplinas específicas que tratam da 

tecnologia, mas com dois enfoques. Um, é a 

tecnologia pra que o aluno use de forma 

complementar os seus estudos, para compreender 

disciplinas de cálculo, de matemática. E o outro 

enfoque é uma disciplina com tecnologias para 

ensinar matemática. Eu também acho que uma das 

grandes questões é que na hora de estudar cálculo, 

geometria, seria fundamental, esse professor 

também estar usando tecnologia para o aluno 

aprender, porque daí o aluno teria vivenciado o 

processo de aprendizagem com tecnologia.  

 

  

Grupo C - Deve preparar o professor para trabalhar esses recursos satisfatoriamente em sala 

de aula (Ancoragem) 
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Entrevistado 3: você precisa preparar o 

professor para o uso de tecnologia, de maneira 

que ele possa enxergar qual a contribuição que a 

tecnologia pode dar naquele conteúdo específico, 

para aquele tipo de aluno específico. Então, na 

verdade são conhecimentos que você precisa 

desenvolver no professor desses três campos: 

tecnológico, pedagógico e do próprio conteúdo. 

Entrevistado 5: de que o uso não pode ser na 

perspectiva instrucionista, mas sim na 

construcionista, naquela coisa de siga o modelo, 

põe um ponto aqui outro lá, depois ver o que deu 

e acabou, não é nessa perspectiva de receita.  

Entrevistado 6: quanto a forma como o professor 

pensa a relação do aluno com o conhecimento, 

então o aluno tem acesso a informações relativas 

aquilo que o professor pretende trabalhar em 

sala de aula, de uma maneira muito diferente; o 

professor tá falando de algo e o aluno pode ter 

conhecimento disso previamente, ou, naquele 

instante por meio de tecnologias associadas a 

ele. 

 

Você precisa preparar o professor para o uso de 

tecnologia, de maneira que ele possa enxergar qual 

a contribuição que a tecnologia pode dar naquele 

conteúdo específico, para aquele tipo de aluno 

específico. Então, na verdade são conhecimentos 

que você precisa desenvolver no professor desses 

três campos: tecnológico, pedagógico e do próprio 

conteúdo.  

Para que o aluno perceba que o uso não pode ser 

na perspectiva instrucionista, mas sim na 

construcionista, naquela coisa de siga o modelo, 

põe um ponto aqui outro lá, depois ver o que deu e 

acabou, não é nessa perspectiva de receita. Quanto 

a forma como o professor pensa a relação do aluno 

com o conhecimento, então o aluno tem acesso a 

informações relativas aquilo que o professor 

pretende trabalhar em sala de aula, de uma 

maneira muito diferente; o professor tá falando de 

algo e o aluno pode ter conhecimento disso 

previamente, ou, naquele instante por meio de 

tecnologias associadas a ele. 

 

 

Pergunta 2: Para você quais as características da prática de um bom professor de tecnologias 

da área de tecnologia aplicada ao ensino de matemática? 

Ideias Centrais 

Dimensão Técnica Dimensão Estética  Dimensão Política 

 

Pergunta 2 - IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

Essa pergunta não é muito fácil! Vamos começar pelo 

professor. Então, ele teria que conhecer a tecnologia que 

ele vai abordar. Certo! Ele tem que ter de fato propriedade 

(1º ideia): 

Domínio da 

tecnologia 
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do que ele quer discutir, domínio da tecnologia, ele tem 

que conhecer pesquisas sobre, estudos feitos sobre isso, ele 

tem que pensar em fazer com que o aluno entenda o uso 

daquela ferramenta, a relevância daquela ferramenta 

específica ou das ferramentas que ele trabalha. Ele têm que 

saber estruturar o programa da disciplina, de forma que 

com o passar da disciplina o aluno vá adquirindo mais 

habilidade. Ele tem também que saber envolver a turma de 

forma que desperte o interesse para aquele tipo de 

atividade. Porque, nem todos os alunos são adeptos da 

tecnologia. Então, ele tem que mostrar essa possibilidade 

de trabalhar com tecnologia, acho que isso faz parte, 

entraria nesse rol de qualidades que o professor poderia ter. 

(2º Ideia): 

Saber 

organizar e 

gerenciar a 

aula 

 

Bom, primeiro, se atualizar, não é? Sempre. Porque é algo 

que sempre está tendo coisas novas para se ver, para se 

descobrir. E a cada coisa nova vai superando dificuldades 

de coisas antigas que você tem. Por exemplo, antigamente a 

gente trabalhava muito com o software “Régua e 

Compasso”, foi o que eu trabalhei na minha graduação. 

Mas, daí já tem o “Geogebra” que supera, e muito, o 

“Régua e Compasso”. Então, já é um software que já 

possibilita um número maior de ferramentas pra você 

trabalhar. 

 Então, é se atualizar, ver o que é que tem de mais atual, ver 

o que eu posso trabalhar com isso, e  estar pronto para o 

inusitado. Porque, assim, como eu tinha falado no início, é 

uma Disciplina que não exige só o professor em si, o 

trabalho do professor, o planejamento do professor. Mas é 

uma disciplina que depende do computador, de máquinas, 

de softwares. Então, as vezes, a máquina da problema, o 

software não consegue rodar direito, enfim. Então ele tem, 

na minha concepção, que é o que eu faço, o professor tem 

que sempre ter um plano “B”. Se isso acontecer, se esse 

problema acontece, o que eu posso fazer para minimizar, 

para não interromper minha aula, de alguma forma concluir 

minha aula. É o ponto principal. 

(1º ideia): 

estar 

atualizado,  

(2º Ideia): 

saiba lidar 

com o 

imprevisto 

(1º ideia): 

conhecer o 

funcionamen

to das 

ferramentas 
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Então o professor, todo professor deveria ter esse 

pensamento. Mas principalmente quem lida com 

tecnologia, porque você tem a aula, existem fatores que 

influenciam você tem a dependência de algumas coisas 

durante a aula. Então eu acho que ter sempre um plano “B” 

e sempre se atualizar, acho que são coisas essenciais. Claro, 

é importante ter um laboratório equipado, isso aí são coisas 

básicas, é importante que você tenha o mínimo, 

laboratórios, data-show, para facilitar. Além disso, que o 

professor atualize sempre sua aula e que ele também esteja 

preparado para algumas dificuldades que possam acontecer. 

Alguns problemas técnicos. 

 

Eu acho que são as características de um bom professor 

para qualquer Disciplina. O professor para uso de 

tecnologia, é aquele que deve estar muito antenado com o 

aluno, fazer com que o aluno esteja em ação, utilizando a 

tecnologia para construir o conhecimento. As 

características de um bom professor eu não preciso falar. 

Então, não importa a Disciplina, não importa se é uma 

Disciplina com tecnologia, ou não, ele tem que ter as 

características de um bom professor. Então, como ele está 

trabalhando com tecnologia, como eu te disse, é importante 

que ele tenha consciência que tecnologia não é para deixar 

a aula “bonitinha”, só. Então eu uso tecnologia porque o 

aluno fica motivado, a aula fica mais bonita, eu gasto 

menos tempo, não. A tecnologia em Educação Matemática 

precisa ser colocada como um dos elementos para auxiliar 

o aluno a construir o conhecimento. Então, pensar em 

ensinar matemática, utilizando como ferramenta a 

tecnologia digital. Assim como você tem o compasso que 

lhe ajuda a aprender uma série de coisas, uma ferramenta 

que pode te auxiliar a traçar uma série de figuras, e com ela 

você transporta medidas, você tem na tecnologia digital um 

ferramental para lhe auxiliar a pensar. A tecnologia é um 

ferramental complexo e completo para auxiliar a 

estruturação do pensamento. Porque eu, quando penso 

 (1º Ideia): 

Estar em 

sintonia com 

o aluno 

(2º ideia) 

Conhecer o 

propósito da 

tecnologia 

Construtivismo 
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sozinha, eu e minha folhinha de papel, por exemplo, penso 

de uma maneira diferente de quando eu estou pensando e 

tenho, por exemplo, acesso a internet para investigar algo 

que eu tenha dúvida, tenho acesso a um software como o 

Cabri ou Geogebra para que eu possa experimentar as 

minhas conjecturas, as minhas hipóteses, eu quero ali, 

testar a validade, tentar ver se aquilo dá certo. Então, posso 

tentar, a partir do uso de um objeto de aprendizagem, 

simular de um fenômeno físico por exemplo. Então eu 

posso utilizar a tecnologia para me ajudar a estruturar o 

pensamento. É esse empoderamento que eu quero dar ao 

aluno quando eu uso a tecnologia. Outro exemplo, utilizar 

uma calculadora, isso pode ajudar muito o aluno, utilizar o 

excel, usar umas planilhas. Então eu posso organizar o meu 

pensamento por meio de uma planilha e depois eu posso 

filtrar aqueles meus dados de acordo com o que eu quiser, e 

ter informações que alimentem a maneira de eu olhar para 

um problema. Então, a tecnologia é algo para “pensar 

com”, e não para ilustrar a aula. Muitas vezes o que se faz é 

o uso de um power point, ou então, se eu já ensinei um 

assunto, daí eu vou passar a limpo no laboratório, eu vou 

levar o aluno para fazer uma revisão utilizando tecnologia. 

Então para meu entender, isso aí eu não concordo. São 

vários teóricos, não sou eu quem diz isso só, por exemplo, 

Bete Almeida alerta que você tem que tomar muito cuidado 

para não subutilizar a tecnologia, ou utilizar, apenas, para 

deixar a aula ilustrada. O professor tem que ter essa 

consciência. Problemas que eu não poderia resolver sem o 

uso de tecnologia, agora eu posso resolver, porque ela me 

ajuda a estruturar o pensamento. 

Primeiro ele tem que ser curioso, segundo tem que ser 

pesquisador, se você não tiver o um professor pesquisador, 

que goste de pesquisar que goste de fuçar coisas novas, não 

vai rolar. O Sujeito que vai pra sala de aula com aquele 

livrinho debaixo do braço, cansei disso. Curioso e o 

professor pesquisador. É o que eu digo para eles, nós para 

(1º ideia): 

Ser curioso e 

pesquisador 

(2º Ideia): 

saber ensinar 
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sermos bom profissional nos temos que ser estudiosos e 

pesquisadores. Se o professor não for pesquisador não vai 

dar certo isso.  

Ele tem que fazer uma mediação entre a pesquisa e a 

prática? 

Com certeza! E a mediação tem que ser muito boa, ele tem 

que ter uma boa didática, não adianta ele saber muito para 

ele e não saber passar para os alunos. Então ele tem que ser 

pesquisador, ele tem que ter uma boa didática, ele tem que 

saber navegar, circular vendo os alunos na sala de aula pra 

saber onde que ta a dificuldade maior de cada um. Isso é 

com, muita observação, fazendo análise de vários trabalhos. 

É assim que funciona! Se não tiver essa mediação muito 

bem feita o professor fala sozinho lá na frente.  

Só assim, vou dizer que é difícil dizer, porque como eu vou 

classificar o que é bom? Eu não gosto muito de usar essa 

nomenclatura. Mas eu diria assim, o professor pra trabalhar 

essa disciplina... O que eu acho que essa disciplina teria 

que ter? Levando em conta que ela tem um tempo limitado, 

o objetivo dela é discutir, com os futuros professores, 

possibilidades do uso de tecnologia dentre de uma visão de 

construção do conhecimento. Então o que seria importante 

fazer nessa disciplina, de modo geral, independente da 

corrente de pensamento? Trazer algumas leituras, alguns 

resultados de pesquisa, mas é importante fazer, por 

exemplo, propor aos alunos futuros professores que 

elaborem atividades, que os alunos vivenciem esse 

processo do ponto de vista de professor. Porque, vamos 

supor que eles conheceram o Geogebra, trabalharam 

durante a graduação, em certa disciplina, estudaram. Então 

eles usaram pra estudar, como ferramenta de estudo deles. 

Eu já tive essa experiência muitas vezes, gente que 

conhecia, sabia utilizar, que conhece todas as ferramentas. 

Poderia dizer que ele está instrumentalizado segundo a 

teoria do Rabarbel, então eles conhecem o software, então 

na hora que a gente vai discutir com eles: Agora vamos 

 

(1º Ideia): 

Propor a 

elaboração 
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pensar em uma atividade para favorecer a aprendizagem, 

por exemplo, de função!  Como é que a gente proporia uma 

atividade de função? E aí a gente percebe, trabalhando com 

professores que já atuam, e que muitos se dizem adeptos 

das tecnologias. E aí é que tá, eu conhecer software é uma 

coisa, elaborar atividade é outra. Com aquele software, 

elaborar uma atividade que tenha um cunho de construção 

de conhecimento, que leve o aluno a ter um papel ativo, 

que ela seja significativa, é diferente! Então eu já trabalhei 

com professores com diversos tipos de formação e diversos 

perfis e sempre é diferente. É muito difícil, desde aquela 

coisa, por exemplo, aquela discussão que deve ser feita. 

Sempre muitos professores perguntam como deve trabalhar 

tecnologia? No início, no meio, ou no fim da discussão do 

conteúdo? Daí, a gente sempre diz: olha, depende do que 

você vai fazer, do conteúdo. Não existe uma regra. Eu 

posso iniciar, por exemplo, o ensino de funções utilizando 

tecnologias justamente pra ele perceber, elaborar 

conjecturas e, ao mesmo tempo, que eu estou no laboratório 

trabalhando, que ele está percebendo algumas coisas a 

gente leva ele a elaborar conjecturas e depois passa a limpo 

na linguagem matemática. Enquanto que no ensino em 

geral você faz ao contrário, você define, dá exemplo, e 

depois lá no final vai aplicar. E em geral a tecnologia tem 

sido usada mais para aplicar no fim, ver pra crer. Tipo: 

Lembra que eu disse na sala de aula que o gráfico da 

função afim é uma reta? Então, tá vendo, é uma reta! É tipo 

São Tomé: ver pra crer. E deve ser ao contrário. Então acho 

que essa disciplina deveria discutir justamente isso, ela 

deveria despertar no futuro professor isso; não se trata de 

uma disciplina de ensinar software, porque se ela ensina a 

usar software, se eu ensino você a utilizar certo software, 

você fica expert no assunto; eu até trabalho várias 

atividades com aquele software, você aprende. Mas amanhã 

tem cinquenta outros no mercado e aquele nem tá mais 

livre e você nem consegue pensar outra coisa. Então, a 
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ideia seria que nessa disciplina se discutisse alguns 

elementos chave; que ela desse um pouco de autonomia pra 

o professor. Por exemplo, quando eu vou olhar um 

software, um material digital, o que eu vou olhar? Dizer 

qual o papel do aluno, qual o papel do professor, conteúdo 

que ele vai trabalhar. Precisa ficar atento se tá correto ou 

não, porque tá cheio de coisa na internet, com uso de 

software com o conteúdo errado. 

É um professor que reúne conhecimentos e digamos assim, 

uma coragem para pensar naqueles aspectos que eu tinha 

dito antes. Um é a disciplina enquanto instrumentalização 

para o professor, então, essa parte eu considero que quando 

os alunos chegam até ela na disciplina que está mais 

próximo do fim da grade, do currículo da graduação, então 

os alunos já dominam a parte técnica. Agora precisa pensar 

também nessa parte científica, que é a parte que dá um 

embasamento de como utilizadas as tecnologias dentro do 

conhecimento matemático que vai ser trabalhado em sala 

de aula e reúne também a parte estética, ética e política na 

formação daqueles eixos pensados por Terezinha Rios, ou 

seja, é um professor que vai pensar dentro desse novo 

paradigma de formação de professores de matemática, 

como que o futuro professor ele pensa o conhecimento 

matemático utilizando essas tecnologias a serem usadas 

para o trabalho na sala de aula, ou seja, pensando não 

somente em um conteúdo, porque têm algumas pessoas que 

podem pensar assim: Para determinado conteúdo qual o 

software mais adequado, mas não é simplesmente isso é 

pensando assim, tanto na parte de conteúdo quanto, na 

parte de procedimentos e de novas atitudes no ensino de 

matemática. 

(1º ideia): 

Demonstre 

aos alunos a 

necessidade 

de 

instrumentali

zação. 

(2º Ideia): 

levar os 

alunos a 
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IAD 2 

Grupo A – Dimensão Técnica 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: Ele tem que ter de fato Bom, primeiro, se atualizar, não é? Sempre. 
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propriedade do que ele quer discutir, 

domínio da tecnologia.  

Ele tem que conhecer pesquisas sobre, 

estudos feitos sobre isso, 

Entrevistado 2: Bom, primeiro, se atualizar, 

não é? Sempre. Porque é algo que sempre 

está tendo coisas novas para se ver, para se 

descobrir. Então, é se atualizar, ver o que é 

que tem de mais atual, ver o que eu posso 

trabalhar com isso. 

que ele também esteja preparado para 

algumas dificuldades que possam acontecer. 

Alguns problemas técnicos. 

Entrevistado 3: é importante que ele tenha 

consciência que tecnologia não é para 

deixar a aula “bonitinha”,  

A tecnologia em Educação Matemática 

precisa ser colocada como um dos elementos 

para auxiliar o aluno a construir o 

conhecimento. 

Então, a tecnologia é algo para “pensar 

com”, e não para ilustrar a aula.  

Entrevistado 4: curioso, segundo tem que 

ser pesquisador, se você não tiver o um 

professor pesquisador, que goste de 

pesquisar que goste de fuçar coisas novas, 

não vai rolar. 

 

Porque é algo que sempre está tendo coisas 

novas para se ver, para se descobrir. Então, é 

se atualizar, ver o que eu posso trabalhar com 

isso. Ele tem que ter de fato propriedade do 

que ele quer discutir, domínio da tecnologia. 

Precisa também ser curioso, tem que ser 

pesquisador, ele tem que conhecer estudos 

feitos sobre isso. Se você não tiver o um 

professor que goste de pesquisar que goste de 

fuçar coisas novas, não vai rolar. 

Outra coisa ele precisa saber que a tecnologia 

em Educação Matemática precisa ser 

colocada como um dos elementos para 

auxiliar o aluno a construir o conhecimento. É 

importante que ele tenha consciência que 

tecnologia não é para deixar a aula 

“bonitinha”, ou seja,, a tecnologia é algo para 

“pensar com”, e não para ilustrar a aula. 

 

Grupo B – Dimensão Estética 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: ele tem que pensar em fazer 

com que o aluno entenda o uso daquela 

ferramenta, a relevância daquela ferramenta 

específica ou das ferramentas que ele 

trabalha. Ele têm que saber estruturar o 

Um é a disciplina enquanto instrumentalização 

para o professor, o aluno precisa pensar 

também nessa parte científica, que é a parte 

que dá um embasamento de como utilizadas as 

tecnologias dentro do conhecimento 
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programa da disciplina, de forma que com o 

passar da disciplina o aluno vá adquirindo 

mais habilidade. Ele tem também que saber 

envolver a turma de forma que desperte o 

interesse para aquele tipo de atividade. 

Porque, nem todos os alunos são adeptos da 

tecnologia. Então, ele tem que mostrar essa 

possibilidade de trabalhar com tecnologia, 

Entrevistado 2: , e  estar pronto para o 

inusitado. Porque, assim, como eu tinha 

falado no início, é uma Disciplina que não 

exige só o professor em si, o trabalho do 

professor, o planejamento do professor. 

Então ele tem, na minha concepção, que é o 

que eu faço, o professor tem que sempre ter 

um plano “B”. 

Além disso, que o professor atualize sempre 

sua aula 

Entrevistado 3: é aquele que deve estar 

muito antenado com o aluno, fazer com que 

o aluno esteja em ação, utilizando a 

tecnologia para construir o conhecimento. 

Entrevistado 4: ele tem que ter uma boa 

didática, não adianta ele saber muito para 

ele e não saber passar para os alunos. 

ele tem que saber navegar, circular vendo os 

alunos na sala de aula pra saber onde que ta 

a dificuldade maior de cada um.  

Entrevistado 5: propor aos alunos futuros 

professores que elaborem atividades, que os 

alunos vivenciem esse processo do ponto de 

vista de professor 

Entrevistado 6: Um é a disciplina enquanto 

instrumentalização para o professor precisa 

pensar também nessa parte científica, que é 

a parte que dá um embasamento de como 

matemático que vai ser trabalhado em sala de 

aula ele tem que pensar em fazer com que o 

aluno entenda o uso daquela ferramenta, a 

relevância daquela ferramenta específica ou 

das ferramentas que ele trabalha. Ele tem que 

saber estruturar o programa da disciplina de 

forma que com o passar da disciplina o aluno 

vá adquirindo mais habilidade. Ele tem 

também que saber envolver a turma de forma 

que desperte o interesse para aquele tipo de 

atividade. Porque, nem todos os alunos são 

adeptos da tecnologia. Então, ele tem que 

mostrar essa possibilidade de trabalhar com 

tecnologia e estar pronto para o inusitado. 

Porque, essa é uma Disciplina que não exige 

só o trabalho do professor, o planejamento do 

professor. Então ele tem, que sempre ter um 

plano “B”. 

Tem que ter uma boa didática, não adianta ele 

saber muito para ele e não saber passar para 

os alunos. Ele tem que saber navegar, circular 

vendo os alunos na sala de aula pra saber 

onde que ta a dificuldade maior de cada um. 

Ser aquele que esta antenado com o aluno, 

fazer com que o aluno esteja em ação, 

utilizando a tecnologia para construir o 

conhecimento. Propor aos alunos futuros 

professores que elaborem atividades, que os 

alunos vivenciem esse processo do ponto de 

vista de professor. 
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utilizadas as tecnologias dentro do 

conhecimento matemático que vai ser 

trabalhado em sala de aula 

 

 

Grupo C – Dimensão política. 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 5: Com aquele software, 

elaborar uma atividade que tenha um cunho 

de construção de conhecimento, que leve o 

aluno a ter um papel ativo, que ela seja 

significativa, 

Entrevistado 6: ele pensa o conhecimento 

matemático utilizando essas tecnologias a 

serem usadas para o trabalho na sala de 

aula, ou seja, pensando não somente em um 

conteúdo, porque têm algumas pessoas que 

podem pensar assim: Para determinado 

conteúdo qual o software mais adequado, 

mas não é simplesmente isso é pensando 

assim, tanto na parte de conteúdo quanto, na 

parte de procedimentos e de novas atitudes 

no ensino de matemática. 

 Levar o aluno a pensar as possibilidades de 

com aquele software, elaborar uma atividade 

que tenha um cunho de construção de 

conhecimento, que leve o aluno a ter um papel 

ativo, que ela seja significativa pensando não 

somente em um conteúdo, porque têm algumas 

pessoas que podem pensar assim: Para 

determinado conteúdo qual o software mais 

adequado, mas não é simplesmente isso é 

pensando assim, tanto na parte de conteúdo 

quanto, na parte de procedimentos e de novas 

atitudes no ensino de matemática. 

 

Pergunta 3: O que você julga indispensável no ensino da disciplina de tecnologia aplicada a 

educação matemática que você ministra? 

Pergunta 3 - IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

Ele tem que permitir ao aluno conhecer uma variedade 

de recursos, recursos que se têm disponíveis, por 

exemplo, online, recursos, isso eu falo de jogos, 

aplicativos, de objetos de aprendizagem, de calculadora, 

de software, então, ele tem que conhecer uma grande 

possibilidade de recursos e aliado a esses recursos, ele 

(1ª ideia): 

Contato com 

os Softwares. 

 

(2ª ideia): O 

principal a ser 

trabalhado é o 

conteúdo 

específico. 
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tem que mostrar porque que aquele recurso ou aquele 

outro tem limitações ou colaboram pra aquele conteúdo 

de matemática específico, então, é indispensável que o 

professor saiba fazer uma discussão que contemple o 

objeto matemático que se está considerando e as 

possibilidades que aquele recurso permite e as limitações 

também, então se o professor é indispensável que ele gere 

essa discussão em sala. 

 

(3ª ideia): 

Apresente 

limites e 

possibilidades 

 

 

Ah, eu acho que o uso de softwares é um ponto que não 

pode deixar de ter. Então, como são vários o professor 

pode selecionar alguns, de modo que alguns atendam a 

necessidade dos alunos ou do curso, enfim. Por exemplo, 

a gente tem como exemplo o “Geogebra” que é um 

software que é bem conhecido, bem discutido, e ele 

consegue, você consegue, ao mesmo tempo, trabalhar 

com álgebra e com geometria de uma forma muito boa, 

com ele, então é um software que eu uso muito, apesar de 

já ser bem conhecido. Mas, às vezes a gente acha que, por 

ser bem conhecido, os alunos sabem e na verdade quando 

você vai ministrar a Disciplina, não, muitos alunos já 

ouviram falar mas não sabem manipular esse software. 

Que foi o que aconteceu comigo nesse período, os alunos 

não tinham noção de manipulação dos softwares. Já 

tinham ouvido falar, mas de você ouvir falar pra você 

saber utilizar tem uma diferença bem grande. E, acho que 

redes sociais estão muito em alta, então acho que o 

professor também tem que ver aí, projetos, ou, não sei, 

propostas para como utilizar desse meio em prol da 

educação ou dos objetivos que ele quer na Disciplina. 

Então acho que é isso, é essencial que se trabalhe 

softwares, se trabalhe o que há de mais atual, sempre com 

o objetivo na Disciplina, em trabalhar o conteúdo. Uma 

outra coisa também que eu acho que é indispensável é 

você não esquecer o conteúdo, porque as vezes a gente se 

dedica muito a parte técnica da informática e se distancia 

um pouco do conteúdo, e o principal é o conteúdo. 

(1ª ideia): Uso 

de software 

 

(2ª ideia): 

projetos que 

utilizem as 

redes sociais 

 

(3ª ideia): 

abordar o 

conteúdo 

matemático 

como eixo 

principal da 

disciplina 

 

(4º ideia): 

momento 

teórico e 

prático. 
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O conteúdo matemática. Eu sempre gosto de dividir a 

Disciplina em dois momentos. Uma parte mais teórica 

para a gente discutir alguns artigos acadêmicos de eventos 

e/ou de periódicos que tratem do uso de tecnologia em 

sala de aula, dos limites, das possibilidades, enfim.  E 

depois eu parto para um período mais longo e mais 

prático da Disciplina, que é como manipular esses 

objetos, como manipular esses artefatos, e de que forma 

manipular com o objetivo maior que é trabalhar a 

matemática. Então, a gente não pode esquecer-se de 

trabalhar a matemática. Então, eu faço assim, no meu 

planejamento. Divido a disciplina em dois momentos, um 

mais teórico e outro mais prático, eu acho que a gente 

consegue atender a demanda dessa forma. 

Geralmente, a gente faz uma seleção de alguns conteúdos, 

e trabalha esses conteúdos durante a Disciplina. Esse 

período, por exemplo, eu trabalhei Geometria analítica, 

trabalhei com funções de primeiro e segundo grau, que eu 

usei o “Geogebra” pra gente fazer, e “wimplot” também, 

apesar de haver uma versão mais atual dele, mais 

completa, mas a gente ainda usou a antiga. E geometria 

plana, a gente também abordou polígonos, ângulos, foi 

isso esse período, esses conteúdos. Mas, enfim, como a 

gente não consegue trabalhar todos os conteúdos, e é 

muita coisa, então eu, particularmente, faço uma seleção 

de conteúdos. 

Eu usei como critério... Porque assim, a turma que eu 

trabalhei esse período estava estagiando, também. 

Estavam pagando, acho que estágio 2, e aí eu dei 

preferência aos conteúdos que eles estavam trabalhando 

no estágio. Então, eu dei essa preferência. E aí, a gente 

fez de acordo com isso, com exceção da geometria 

analítica, que seria um conteúdo do ensino médio, 

especificamente, e foi um conteúdo que acho que a 

seleção dele e o critério foi a visualização dele, que no 

“Geogebra” é muito bom naquela parte de posições 
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relativas entre reta e circunferências. Mas, assim, estudo 

de gráficos, crescimento e decrescimento de funções, a 

gente utilizou bastante. 

Bom, você precisaria me dizer o currículo dessa 

Disciplina.  

De maneira geral. 

Sabe por quê? A Disciplina de tecnologia na licenciatura 

varia muito de Universidade para Universidade. Tem 

Universidades que você olha a iniciação à informática e o 

que você tem no currículo, (tem até uma Dissertação de 

uma menina lá da Universidade Federal Mato Grosso do 

Sul que ela fez uma análise de currículos sobre 

tecnologia), varia muito. Muitos dos planejamentos deles 

focam muito nos aspectos técnicos, aprender o uso de 

determinadas ferramentas. Então, não sei, numa 

Disciplina de tecnologia o que eu acho que é 

indispensável, primeiro, você falar da filosofia, do 

construcionismo o que significa, para que você tenha no 

futuro, esses professores sendo professores 

construcionistas. Agora, você vê que isso é o teórico, 

você vai falar teoricamente o que é o construcionismo, 

depois durante as aulas você teria que ter uma atitude 

construcionista. Agora, realmente, eu não sei elencar, eu 

não sei que currículo que você está pensando nessa 

Disciplina, que programação você está pensando na 

Disciplina.  

Então, eu acho isso, que é indispensável você fazer uma 

discussão do potencial que significa a tecnologia para o 

ensino, e então, como utilizá-la, e tentar que seja sempre 

uma postura construcionista. O professor tendo sempre 

aquela ideia de uma aprendizagem por meio de ciclo, 

onde o aluno tem feedbacks. E é a partir desses feedbacks 

que ele recebe, quando ele utiliza a tecnologia, seja 

software, seja objeto de aprendizagem, seja um 

experimento, seja um áudio, qualquer que seja a 

tecnologia ela vai lhe dar um feedback, ela vai lhe dar um 

(1ª ideia): É 

bom que o 

professor 

trabalhe o 

construcionis

mo do ponto 

de vista 

teórico e 

também 

desenvolva 

uma atitude 

construcionista

. 

 

(2ª ideia): 

discutir limites 

e 

possibilidades 

do uso das 

tecnologias. 

 

(3ª ideia): 

Professor 

como 

mediador e 

não 

transmissor do 

conhecimento. 

 

(4ª ideia): Usar 

e tecnologia 

para 

construção do 

conhecimento. 

 

 

Professor 

mediador 
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monte de informações. E o aluno vai precisar processar 

essas informações a partir desse feedback e identificar se 

era o esperado por ele ou não. Nesse momento é muito 

importante que ele seja mediado por um professor. Então, 

o que eu acho importante é que também exista essa 

consciência, que a máquina não faz tudo, a tecnologia 

não faz tudo. Ela coloca, ela potencializa uma série de 

situações, mas é extremamente importante e cada vez 

mais complexa a figura do professor.  

Uma das possibilidades para as licenciaturas que se tem 

falado muito é você promovera discussão de um caso. 

Então, uma aula com tecnologia feita com alunos da 

educação básica, e que você leva a filmagem, por 

exemplo, para a sala de aula, na licenciatura, e você pode 

discutir aquele caso, que é um caso real. Entretanto, não 

conheço experiência assim aqui em nosso país. Então, 

quando se usa tecnologia você acha que o que eu preciso 

é ensinar para o aluno: “Olha, o Geogebra 3D ele tem 

essas ferramentas. e ponto. Isso é ensinar tecnologia”. 

Não é!Não vai capacitar o professor, só isso não vai 

bastar! É claro que se ele não souber onde é que estão as 

ferramentas, se ele não tiver um convívio mínimo com o 

software ou ambiente que ele esteja de simulação, ou o 

que for. Claro que ele não vai aproveitar aquilo para 

ensino, entretanto, isso não basta. Por exemplo, uma das 

coisas que eu acho terríveis, é quando você usa o 

Geogebra, por exemplo, inserir um daqueles monte de 

controle deslizantes, o aluno chega lá no laboratório mexe 

nos controles deslizantes e pronto, preenche lá uma ficha, 

tirando uma série de conclusões. Bom, eu posso pensar 

assim, “melhor que nada, não é? Ele olhou lá e viu que 

mexendo nos coeficientes A, B e C do controle deslizante 

ali dá uma modificação”. Mas, ele não foi ele quem 

construiu aquele gráfico, não foi ele quem construiu o 

controle deslizante, ele não sabe nem o que significa 

aquilo e nem os porquês de modificar o gráfico.  
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Vou te dar um exemplo. Eu brinco muito com os meus 

mestrandos que todo mundo que usa Geogebra coloca 

aqueles controles deslizantes. E quando, nas formações 

continuadas, ensina isso ao professor, o professor acha 

lindo, porque daí ele deixa tudo prontinho e o aluno vai 

lá, só mexe ali, escreve tudo e pronto. Então, não estou 

dizendo que você não possa usar nunca o controle 

deslizante, mas tem que tomar cuidado, porque senão o 

aluno vai ser meramente um executor lá de um 

movimento que ele não sabe para quê, ele observa que 

muda realmente ali, o gráfico, mas ele não consegue 

compreender o porquê nem nada disso. Não fez sentido 

nada.  

Aliás, isso é muito comum. Você passa a limpo lá na 

tecnologia, e acha que está fazendo algo novo, quando na 

realidade você está subutilizando a tecnologia. Agora, é 

claro que é muito fácil falar, difícil é fazer, todos nós 

estamos procurando caminhos. 

 

Hoje é muito difícil você ter um aluno que não saiba 

navegar na internet, sabem acessar Facebook, Instagram, 

então todo mundo sabe navegar na internet. Essa geração 

é a geração “botão”, então o que eu digo: se o professor 

tem que ser um professor pesquisador, um professor 

aluno pesquisador, ele tem que saber navegar na internet. 

Navegar na internet, você sabe que você se perde não é? 

Então tem que ser pesquisador, não tem outra saída! Para 

que eu possa ter um bom professor primeiro ele tem que 

saber: Qual o objetivo da minha aula? Onde eu quero 

chegar? O que vou precisar? 

Precisa aprender a planejar não é? 

Precisa ter um bom planejamento. Cada tópico tem um 

projeto, então: Equação do primeiro grau, equação do 

segundo grau, Pitágoras, Tales, tem que ter um projeto. 

Mas que tipo de projeto é esse? Você pode dizer: Nossa, 

mas da muito trabalho! Um projeto de execução prática. 

Qual objetivo? Onde eu quero chegar? Que material vou 

(1º Ideia): 

Pesquisa. 

(2º ideia) saber 

usar os 

Softwares 

matemáticos. 
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utilizar? O que eu faço na primeira unidade? Então, hoje 

você tem o Wingeon, Geobebra, são softwares, que vão 

me ajudar com a geometria, na construção de figuras 

geométricas. Servem tanto para construções da geometria 

plana quanto da geometria espacial. Então, o aluno 

primeiro tem que saber utilizar esses softwares 

matemáticos e tem uma porção deles. Depois que ele 

souber “ir” e “vir” é ai que é o momento de ele colocar 

isso para aplicar pra os seus alunos. Tem um software tão 

antigo e tão bobinho que é o logo. O logo é tão velho, 

mas está sempre ai pra explicar a geometria plana para a 

molecada. Depois passa pra os mais novinhos: o 

Wingeon, Geogebra e por ai vai. 

Eu acho que é a elaboração de atividades pelos alunos e 

discussão. Eles teriam que elaborar atividades usando 

tecnologia dentro da perspectiva de construção de 

conhecimento, elaborar uma aula usando tecnologia. 

Essa aula deveria expor uma atividade normal; eu sou 

professor estou lá na escola então eu vou elaborar uma 

aula.  Onde que essa aula estaria inserida? Como eu a 

organizo em relação às outras? Aí além de elaborar e 

dizer isso, fazê-la em sala de aula da universidade, 

vivenciar com os colegas e haver de fato uma análise 

crítica em cima daquilo. Se possível testar em escola, mas 

isso daí é difícil, mas, assim, eu acho que... ao menos 

fazer isso. Como seria esse processo, ou seja, fazer um 

planejamento, (é que a palavra planejamento eu tenho um 

pouco de receio, porque tem planejamentos que são tão 

formais!). Vamos supor pedir pra elaborar uma aula pra 

ensinar teorema de Tales, então vai ser uma aula lá. Então 

pensar aonde que ela tá inserida? E fazer o planejamento. 

O estudo do teorema de Tales vai durar quatro aulas? O 

que eu vou fazer na primeira? Vai ser na sala? Qual parte 

entra a tecnologia? E aí destrinchar essa aula. 

(3º ideia): 

planejamento e 

execução de 

aulas. 

 

É justamente isso que eu tava dizendo, têm que ter a parte 

de conhecimento matemático e isso daí não é trabalho na 

(1º ideia): 

conhecimento 
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disciplina, mas tem a parte de instrumentalização o aluno 

precisa ter conhecimento sobre tecnologias, ou então 

softwares, ou dispositivos que podem ser utilizados em 

aulas de matemática, mas também têm essa parte de 

conhecimento relativo a atitude do professor numa sala de 

aula, aí isso que não pode faltar de maneira nenhuma. 

matemático 

(2º ideia): 

Conhecimento 

técnico. 

(3º ideia): 

Atitude do 

Professor 

 

IAD 2 

Grupo A – Professor Mediador 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: tem que permitir ao aluno 

conhecer uma variedade de recursos, 

recursos que se têm disponíveis, por 

exemplo, online, recursos, isso eu falo de 

jogos, aplicativos, de objetos de 

aprendizagem, de calculadora, de software, 

então, ele tem que conhecer uma grande 

possibilidade  

tem que mostrar porque que aquele recurso 

ou aquele outro tem limitações ou 

colaboram pra aquele conteúdo de 

matemática específico, então, é 

indispensável 

fazer uma discussão que contemple o objeto 

matemático que se está considerando e as 

possibilidades que aquele recurso permite e 

as limitações 

Entrevistado 2: eu acho que o uso de 

softwares é um ponto que não pode deixar de 

ter. 

acho que redes sociais estão muito em alta, 

então acho que o professor também tem que 

ver aí, projetos, ou, não sei, propostas para 

como utilizar desse meio em prol da 

educação ou dos objetivos que ele quer na 

Numa disciplina de tecnologia é indispensável, 

você falar da filosofia, do construcionismo o 

que significa. É indispensável você fazer uma 

discussão do potencial que significa a 

tecnologia para o ensino, e então, como 

utilizá-la, e tentar que seja sempre uma 

postura construcionista. Têm que ter a parte 

de conhecimento matemático, porque às vezes 

a gente se dedica muito a parte técnica da 

informática e se distancia um pouco do 

conteúdo, e o principal é o conteúdo. 

Outro aspecto seria a instrumentalização. O 

aluno precisa ter conhecimento sobre 

tecnologias, softwares, dispositivos que podem 

ser utilizados em aulas de matemática. Por 

exemplo, recursos online, falamos de jogos, 

aplicativos, de objetos de aprendizagem, de 

calculadora, de software. Têm que mostrar 

porque que aquele recurso ou aquele outro 

tem limitações ou colaboram pra aquele 

conteúdo de matemática específico, então, é 

indispensável, bem como, fazer uma discussão 

que contemple o objeto matemático que se está 

considerando e as possibilidades que aquele 

recurso permite e as limitações. 
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Disciplina.  

Uma outra coisa também que eu acho que é 

indispensável é você não esquecer o 

conteúdo, porque as vezes a gente se dedica 

muito a parte técnica da informática e se 

distancia um pouco do conteúdo, e o 

principal é o conteúdo. 

mais teórico e outro mais prático, eu acho 

que a gente consegue atender a demanda 

dessa forma. 

 

Entrevistado 3: numa Disciplina de 

tecnologia o que eu acho que é 

indispensável, primeiro, você falar da 

filosofia, do construcionismo o que significa, 

para que você tenha no futuro, esses 

professores sendo professores 

construcionistas 

é indispensável você fazer uma discussão do 

potencial que significa a tecnologia para o 

ensino, e então, como utilizá-la, e tentar que 

seja sempre uma postura construcionista.  

 exista essa consciência, que a máquina não 

faz tudo, a tecnologia não faz tudo. Ela 

coloca, ela potencializa uma série de 

situações, mas é extremamente importante e 

cada vez mais complexa a figura do 

professor.  

Entrevistado 4: se o professor tem que ser 

um professor pesquisador, um professor 

aluno pesquisador, ele tem que saber 

navegar na internet 

o aluno primeiro tem que saber utilizar esses 

softwares matemáticos 

 

Entrevistado 5: Eles teriam que elaborar 

 É importante ressaltar que as redes sociais 

estão muito em alta, então o professor também 

tem que ver, projetos, ou, propostas para  

utilizar desse meio em prol da educação. 

Também teria que ter essa parte de 

conhecimento relativo a atitude do professor 

numa sala de aula, aí isso que não pode faltar 

de maneira nenhuma. Eles teriam que elaborar 

atividades usando tecnologia dentro da 

perspectiva de construção de conhecimento, 

elaborar uma aula usando tecnologia. Essa 

aula deveria expor uma atividade normal, 

fazê-la em sala de aula da universidade, 

vivenciar com os colegas e haver de fato uma 

análise crítica em cima daquilo. 

A disciplina precisa ter um cunho teórico e 

outro mais prático, sempre ressaltando que a 

máquina não faz tudo, a tecnologia não faz 

tudo. Ela potencializa uma série de situações, 

mas é extremamente importante e cada vez 

mais complexa a figura do professor. 
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atividades usando tecnologia dentro da 

perspectiva de construção de conhecimento, 

elaborar uma aula usando tecnologia. Essa 

aula deveria expor uma atividade normal; eu 

sou professor estou lá na escola então eu 

vou elaborar uma aula. 

fazê-la em sala de aula da universidade, 

vivenciar com os colegas e haver de fato 

uma análise crítica em cima daquilo. 

 

Entrevistado 6: têm que ter a parte de 

conhecimento matemático  

tem a parte de instrumentalização o aluno 

precisa ter conhecimento sobre tecnologias, 

ou então softwares, ou dispositivos que 

podem ser utilizados em aulas de 

matemática 

essa parte de conhecimento relativo a 

atitude do professor numa sala de aula, aí 

isso que não pode faltar de maneira 

nenhuma. 

 

 

Pergunta 4: Quais são os obstáculos que você enfrenta para ministrar essa disciplina em 

cursos de licenciatura em matemática? 

 

Ideias Centrais 

Dificuldades Técnicas Dificuldades Pedagógicas 

Pergunta 4 - IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

Os maiores obstáculos?! É lidar muitas vezes com uma 

turma de alunos com interesses distintos, alguns se 

interessam por tecnologia e outros. Não é lidar com, 

alguns tem habilidades e outros não, alguns tem 

(1ª ideia): 

Lidar com 

alunos que 

não tem 

interesse por 

utilizar 
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computador em casa, uns já sabem, até desenvolver algo 

assim, mais avançado do que outros, isso em termo de 

aluno. Em termo de professor, material. Eu crio muito 

roteiros de aula para aquelas aulas em que eu vou 

trabalhar, por exemplo, um excel, ou um geogebra,  eu crio 

os meus roteiros com um passo a passo, eu indico as ações, 

então, esse tipo de material, se o professor não criar o seu 

próprio, a aula ela pode ser, assim ineficiente, a aula pode 

não atingir o objetivo, a expectativa que o professor tinha. 

Então o professor tem que saber realmente preparar aquela 

aula de modo que os alunos com o passar do tempo 

aprendam a usar o recurso, a compreender o recurso, a 

estudar sobre.  

Sim, um bom planejamento e material pra que o professor 

prepare pra levar pra sala de aula. Só que, além disso, tem 

outro ponto que também, que sinto essas dificuldades nos 

alunos, é que dependendo do assunto que você esteja 

tratando, do assunto da matemática, os alunos ás vezes 

nem tem conhecimento daquele assunto. Então, um 

exemplo, teorema de Pitágoras, vou trabalhar no software, 

geometria dinâmica, e eu vou trabalhar com a 

representação geométrica e os alunos nunca viram aquela 

representação geométrica, então ás vezes acontece do aluno 

não ter o conhecimento matemático que a gente gostaria 

que ele tivesse, e isso seria o início, então muitas vezes eles 

acabam aprendendo um pouco mais de matemática 

enquanto  eles trabalham com as disciplinas de tecnologia. 

Então por isso que eu, aqui a gente ta refazendo o PPC e 

uma das mudanças foi de deixar duas disciplinas, uma 

disciplina no início, onde logo no primeiro ou segundo 

semestre, onde o aluno aprende a usar a tecnologia pra ele, 

pra ele estudar e integrar as tecnologias pra o ensino da 

educação básica nas disciplinas de laboratório, já no final 

do curso. Então, a gente subtende-se que ele adquiriu uma 

base matemática já consolidada, ele já sabe usar a 

tecnologia pra ele e agora num terceiro momento ele vai 

tecnologias 

para o ensino 

aprendizage

m. (B) 

 

(2ª ideia): 

Heterogeneid

ade de 

domínio das 

ferramentas 

por parte dos 

alunos. 

(B) 

(3ª ideia): 

Falta de 

determinados 

conheciment

os 

específicos 

por parte dos 

alunos. 

(A) 
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poder usar a tecnologia pra preparar aulas pra levar pra sala 

de aula.  

Uma dificuldade que eu vejo muito, não sei se é uma 

realidade de Campus VI, é uma resistência muito grande 

dos alunos em lidar com a Disciplina, lidar com 

tecnologia, enfim. Lá a gente tem uma resistência muito 

grande dos alunos com relação a isso. Não sei se é um fator 

cultural, eu não sei o que é. Eu sei que eu senti uma 

diferença muito grande de quando eu ministrava a 

Disciplina no Campus I, pra o Campus VI. A receptividade 

dela por parte dos alunos no Campus I era melhor. O 

Campus VI eu já não senti tanta receptividade. E aí, eu 

acho que vai de acordo com a realidade do local, talvez 

outros professores não tenham trabalhado essa Disciplina. 

Como na grade anterior era uma Disciplina eletiva, talvez 

ela não tenha sido oferecida muitas vezes aos alunos, 

enfim. Então eu senti um pouco de resistência dos alunos 

com relação à Disciplina, essa foi a minha maior 

dificuldade. Lá nós temos um laboratório muito bom, 

espaçoso, boa parte das máquinas funciona bem, o sistema 

operacional é o Linux, eles reclamam um pouco também. 

Mas não é um sistema que você não possa trabalhar, então 

dá para trabalhar normalmente. Então foi mais a resistência 

dos alunos com relação a Disciplina mesmo. 

(1ª ideia): 

Lidar com 

alunos que 

não tem 

interesse por 

utilizar 

tecnologias 

para o ensino 

aprendizage

m.  

(B) 

 

 

Olha muitas vezes o pessoal fala, uma das dificuldades é 

mesmo o uso de laboratórios. A gente não tem cada aluno 

com um computador, seria muito bom, parece que todo 

mundo tem celular, todo mundo tem, mas na hora “H” que 

você vai precisar para uma aula, você não tem os 

equipamentos ali na sua sala. Então, por exemplo, na 

minha Universidade, ali no momento em que você vai por a 

mão na massa muitas vezes os laboratórios estão 

priorizando os alunos da engenharia, ou alunos de outros 

cursos. E daí, um problema já é levar, mas a sua pergunta 

não é essa, é a dificuldade do aluno, não é? 

Seriam as dificuldades metodológicas para a execução 

(1ª ideia): 

Falta de 

equipamento

s adequados. 

(A) 

 

(2ª ideia): 

Não 

priorização 

da 

licenciatura. 

(A) 

 

(3ª ideia): 

Falta de 

equipamento

s na sala de 

aula.  
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da Disciplina, as dificuldades suas como professora.  

Primeiro, o próprio espaço, o laboratório. Segundo, eu 

acredito que a tecnologia ela teria que estar no dia a dia da 

aula, não, de vez em quando levar no laboratório. Então, 

para ela estar no dia a dia da sala de aula eu precisaria ter 

um aparato tecnológico um pouco mais disponível, lousa 

digital, os alunos com os computadores nas mãos. Eu não 

tenho essa realidade, entretanto, não na licenciatura, mas na 

educação básica eu vivi essa situação ideal. Eu trabalhava 

em uma escola particular que tem todo esse aparato. Tem 

lousa tem os alunos todos com computador, tudo. E daí que 

dificuldades apareceram? Muitas vezes o software que está 

rodando na lousa não é o mesmo que está rodando com os 

alunos, então não é similar, era uma dificuldade, são 

dificuldades tecnológicas.  

Outra dificuldade, que eu acho essa muito complicada para 

gerenciar, é que nós estamos habituados a dar a mesma 

aula para todo mundo, a mesma atividade desenvolvida 

para todo mundo, ao mesmo tempo, em sala de aula. Só 

que quando você coloca uma situação-problema com 

tecnologia as dificuldades são diferentes, e o atendimento 

tem que ser, mais ou menos, um atendimento individual. 

Então, quando você está num laboratório de informática 

você precisa estar mediando os alunos, máquina a 

máquina, isso é difícil. Então, por exemplo, eu trabalhei 

num laboratório onde nós tínhamos o gerenciador, então eu 

podia entrar no computador de cada aluno e 

individualmente poderia trabalhar com os alunos. Mas isso 

era na educação básica, eu não tive essa experiência na 

licenciatura, porque eu já não usava gerenciador lá. Então, 

com os alunos da licenciatura levava-se no laboratório, 

então você precisa ir máquina a máquina, é uma coisa mais 

lenta. Isso era algo que eu sentia bastante dificuldade, acho 

que é isso.  

De cunho do gerenciamento. Por exemplo, para ministrar 

uma aula, dependendo do tipo de aula, você precisa instalar 

(A) 

 

(4ª ideia): 

Dificuldades 

tecnológicas, 

a exemplo da 

incompatibili

dade de 

softwares e 

sistemas 

operacionais. 

(A) 

 

(5ª ideia) É 

difícil mediar 

aprendizage

m quando 

utilizamos a 

tecnologia. 

(B) 
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nas máquinas determinado tipo de software, às vezes não 

tem, você não tem auxílio nenhum. Então, toda essa parte, 

vamos dizer que a tecnologia exige do professor, isso pesa 

um pouco, exige tempo do professor. Essas coisas vão 

melhorando, porque hoje eu tenho muita possibilidade de 

fazer alguma explicação, filmar, jogar no youtube, pedir 

para os alunos que acessem. A partir daquilo, eles podem 

entrar no computador e no software e desenvolver alguma 

atividade, nós temos ambientes hoje, você pode fazer no 

moodle de apoio. Então você tem outras ferramentas que, 

por exemplo, lá educação básica eu não tinha. Isso é muito 

rápido, as coisas mudam muito rapidamente, e o professor 

vai precisar cada vez mais se adaptar. O que eu sentia 

muito na aula da licenciatura era isso que eu lhe falei, era a 

dificuldade de levar ao laboratório, então a tecnologia não 

era no dia a dia da aula, acho que isso é o mais importante, 

o dia a dia da aula. Então, por exemplo, lá na educação 

básica, no colégio, a lousa era aquela lousa, não tinha outra, 

então eu tinha que usar a lousa digital. Você pode salvar a 

aula em pdf, você pode passar vídeo, filme, e tal, mas é 

uma lousa, ainda centraliza no professor. E tinha os 

computadores com os alunos, então você poderia passar 

atividades. 

Infelizmente hoje ainda não se tem uma estrutura. A gente 

acha que hoje todo mundo tem um computador me casa, 

mas não tem viu! Não tem mesmo! Eles se viram com o 

celular e as nossas aulas são todas preparadas na 

universidade no nosso laboratório. O maior obstáculo que 

eu vejo é que as tecnologias nos todos deveríamos ter 

acesso, os alunos deveriam ter acesso, mas infelizmente 

eles não tem por falta de recursos. Então eles discutem e 

fazem tudo na universidade, a gente faz tudo lá. Eles têm 

algumas aulas por semana que eu chamo de “buracos” no 

horário, eles se reúnem no laboratório, como eu sou 

coordenadora do curso eu passo por lá pra incentivá-los na 

discussão. Então, o que eu mais ouço o maior obstáculo é 

(1º ideia): 

Falta de 

acesso dos 

alunos a 

tecnologias 

em sua 

residência. 

(A)  
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essa questão da falta de equipamento em casa pra poder 

da continuidade aquela discussão que inicia na 

universidade. O celular da ultima geração eles tem. Mas 

eles não tem um computador nem um notebook, que os 

ajudaria imensamente. 

Eu acho que a maior dificuldade é a resistência ao uso de 

tecnologia. É que na verdade essa resistência que eles têm, 

essa dificuldade de usar, pra mim ela é devido ao conteúdo 

matemático, porque, eu já tive alunos que não sabiam nem 

pegar no mouse, e eu fui mandando ter calma e tal. Essa é 

uma grande dificuldade, mas ela pode ser vencida, se a 

pessoa quiser. Então essa coisa assim, esse medo de tocar 

nos botões e tal, então isso pra mim não é uma dificuldade 

muito grande. Pra mim, a dificuldade é o fato de que 

quando eu vou elaborar uma aula e vou utilizar uma 

tecnologia eu explicito conhecimentos.Trabalhando com 

softwares, muitas vezes eu vou precisar explicar o que tá 

acontecendo ali na tela. Então eu já me deparei muitas 

vezes... - isso é algo recorrente - uma coisa que tenho 

verificado é isso, por exemplo, vou fazer um triângulo no 

Logo: na hora que eu vou desenhar o triângulo, então 

muitas vezes eu sei fazer, as pessoas sabem, qualquer 

pessoa sabe o que é um triângulo. Mas na hora que eu vou 

desenhar no Logo,é preciso entender o ângulo externo, o 

ângulo interno. Então muitas vezes, essa questão do 

conceito matemático, essa dificuldade que as pessoas têm e 

que é normal no nosso país. Essa formação... eu acho que 

ela acaba também impedindo e dificultando o acesso das 

pessoas, eu acho que uma das maiores dificuldades é essa. 

(1º ideia): 

resistência ao 

uso de 

tecnologias. 

(B) 

 

(2º ideia) 

falta de 

conheciment

o 

matemático. 

(A) 

 

Rapaz! Essa semana mesmo eu estava conversando com os 

alunos e eles falavam da dificuldade que tinham com 

relação ao trabalho em de sala de aula de repente o aluno 

faz uma pergunta que ele não tem ainda conhecimento, não 

sabe ainda como lidar em sala de aula. E, isso parece ser 

um obstáculo e eu tava discutindo com eles que não, pois 

nesse novo paradigma permite ao professor que ele saiba 

(1º ideia): 

Falta de 

domínio 

técnico da 

ferramenta. 

(A) 
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lidar, muito bem, com situações dessa forma, ou seja, que o 

aluno diante de uma nova tecnologia saiba mais que o 

professor, aí o professor precisa ter o domínio do conteúdo 

matemático, precisa ter um domínio do software, ou da 

tecnologia que tá sendo utilizada, mas ele precisa saber que 

nessa interação o outro pode saber mais do que ele ai qual é 

a saída pra isso? Seria pedir pra o aluno compartilhar com 

os outros, aquilo que ele tá sabendo, porque todos estão 

aprendendo nessa interação uns com os outros. Então, 

porque eu tô dizendo assim? Porque, isso, a princípio pode 

parecer um obstáculo, mas não é! Aí qual o outro 

obstáculo? É a falta de conhecimento sobre lidar com 

determinadas tecnologias, mas isso também se aprende na 

disciplina que as pessoas precisam interagir uns com os 

outros e a tecnologia pra saber lidar com ela. 

 

 

IAD 2 

Grupo A – Dificuldades Técnicas 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: é que dependendo do 

assunto que você esteja tratando, do 

assunto da matemática, os alunos ás 

vezes nem tem conhecimento daquele 

assunto. 

Entrevistado 3: uma das dificuldades é 

mesmo o uso de laboratórios. A gente 

não tem cada aluno com um computador, 

seria muito bom, parece que todo mundo 

tem celular, todo mundo tem, mas na 

hora “H” que você vai precisar para 

uma aula, você não tem os equipamentos 

ali na sua sala. 

ali no momento em que você vai por a 

mão na massa muitas vezes os 

Uma das dificuldades é mesmo o uso de 

laboratórios. A gente não tem cada aluno 

com um computador, seria muito bom, 

parece que todo mundo tem celular, todo 

mundo tem, mas na hora “H” que você vai 

precisar para uma aula, você não tem os 

equipamentos ali na sua sala. No momento 

em que você vai por a mão na massa 

muitas vezes os laboratórios estão 

priorizando os alunos de outros cursos. 

Muitas vezes o software que está rodando 

na lousa não é o mesmo que está rodando 

com os alunos, então não é similar, era 

uma dificuldade. 

Outro fator seria essa questão do conceito 
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laboratórios estão priorizando os alunos 

da engenharia, ou alunos de outros 

cursos. 

Muitas vezes o software que está 

rodando na lousa não é o mesmo que 

está rodando com os alunos, então não é 

similar, era uma dificuldade, são 

dificuldades tecnológicas. 

Entrevistado 4: o maior obstáculo é essa 

questão da falta de equipamento em casa 

pra poder da continuidade aquela 

discussão que inicia na universidade. 

Entrevistado 5: essa questão do conceito 

matemático, essa dificuldade que as 

pessoas têm. 

Entrevistado 6: É a falta de conhecimento 

sobre lidar com determinadas 

tecnologias, mas isso também se aprende 

na disciplina que as pessoas precisam 

interagir uns com os outros e a 

tecnologia pra saber lidar com ela. 

matemático, essa dificuldade que as 

pessoas têm, dependendo do assunto da 

matemática, os alunos ás vezes nem tem 

conhecimento. 

Outro obstáculo seria a questão da falta 

de equipamento em casa pra poder da 

continuidade aquela discussão que inicia 

na universidade. 

E por fim,apontamos a falta de 

conhecimento sobre lidar com 

determinadas tecnologias, mas isso se 

aprende na disciplina que as pessoas 

precisam interagir uns com os outros e a 

tecnologia pra saber lidar com ela. 

 

 

 

 

Grupo B – Dificuldades Pedagógicas 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: É lidar muitas vezes com 

uma turma de alunos com interesses 

distintos, alguns se interessam por 

tecnologia e outros. Não é lidar com, 

alguns tem habilidades e outros não, 

alguns tem computador em casa, uns já 

sabem, até desenvolver algo assim, mais 

avançado do que outros. 

Eu crio muito roteiros de aula para 

A maior dificuldade é a resistência ao uso 

de tecnologia. É lidar muitas vezes com 

uma turma de alunos com interesses 

distintos, alguns se interessam por 

tecnologia e outros. Não é lidar com, 

alguns tem habilidades e outros não, 

alguns tem computador em casa, uns já 

sabem, até desenvolver algo assim, mais 

avançado do que outros. 
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aquelas aulas em que eu vou trabalhar, 

por exemplo, um excel, ou um geogebra,  

eu crio os meus roteiros com um passo a 

passo, eu indico as ações, então, esse 

tipo de material, se o professor não criar 

o seu próprio, a aula ela pode ser, assim 

ineficiente 

Entrevistado 2: é uma resistência muito 

grande dos alunos em lidar com a 

Disciplina, lidar com tecnologia 

Entrevistado 3: é que nós estamos 

habituados a dar a mesma aula para 

todo mundo, a mesma atividade 

desenvolvida para todo mundo, ao 

mesmo tempo, em sala de aula. Só que 

quando você coloca uma situação-

problema com tecnologia as dificuldades 

são diferentes, e o atendimento tem que 

ser, mais ou menos, um atendimento 

individual. Então, quando você está num 

laboratório de informática você precisa 

estar mediando os alunos, máquina a 

máquina, isso é difícil. 

Entrevistado 5: acho que a maior 

dificuldade é a resistência ao uso de 

tecnologia 

Outra questão seria a criação de roteiros 

com um passo a passo, indicando as ações, 

então, esse tipo de material, se o professor 

não criar o seu próprio, a aula ela pode 

ser, assim ineficiente. 

Outro fator é que nós estamos habituados 

a dar a mesma aula para todo mundo, a 

mesma atividade desenvolvida para todo 

mundo, ao mesmo tempo, em sala de aula. 

Só que quando você coloca uma situação-

problema com tecnologia as dificuldades 

são diferentes, e o atendimento tem que 

ser, mais ou menos, um atendimento 

individual. Então, quando você está num 

laboratório de informática você precisa 

estar mediando os alunos, máquina a 

máquina, isso é difícil. 

 

 

Pergunta 5: Didaticamente, qual a melhor maneira de ensinar essa disciplina num curso de 

licenciatura em matemática? Você tem alguma proposta nessa direção? 

 

Ideias Centrais 

Orientação Didática Propostas Metodológicas 

Pergunta 5 - IAD1 
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EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

Eu sempre adoto uma metodologia baseada na 

investigação matemática, ou na resolução de problemas, 

eu sempre trago, num primeiro momento, eles conhecem as 

ferramentas. Eles conhecem as ferramentas, eles 

manipulam o software, eles fazem descobertas, eles erram, 

eles acertam. E num segundo momento, a gente vai 

aprofundando assim, gradativamente, com o uso das 

ferramentas, a gente vai aprofundando pra resolver 

problemas, pra construir uma atividade. Então, a didática 

que eu faço, que eu geralmente utilizo, é essa.  

Então, eles começam aprendendo a mexer com problemas 

simples e aos poucos eu já tava no final usando as 

ferramentas pra resolver problemas da matemática, um 

pouco mais avançada, mais complexas.   

(1ª ideia): 

Metodologia 

baseada na 

resolução de 

problemas e 

investigação 

matemática. 

(A) 

(2ª ideia): 

Manipulação 

para domínio 

e 

reconhecime

nto de 

ferramentas 

do software. 

(B) 

 

 

Você diz, metodologicamente?  

Sim. 

É complicado falar isso, porque eu acho que cada pessoa 

tem sua metodologia. Então, como já falei, a minha é, 

seguir uma parte mais teórica depois, parto para uma 

parte mais prática. Eu sempre priorizo o conteúdo. Para 

mim, o software é uma ferramenta, um meio que vai me 

auxiliar no trabalho com o conteúdo, então eu sempre 

priorizo o conteúdo. Então, nós temos esse conteúdo para 

trabalhar, de ferramenta nós vamos utilizar qual software? 

Qual meio nós vamos utilizar para trabalhar esse conteúdo 

de uma melhor forma? Então, quando eu planejo uma aula, 

eu parto do princípio de que o objetivo maior é trabalhar o 

conteúdo, de que melhor forma a gente pode trabalhar esse 

conteúdo? E aí, a sequência que eu faço, 

metodologicamente falando, é uma sequência de 

apresentação do software, primeiramente. Até por que, o 

conteúdo já foi visto em algum momento do curso, 

matemática básica, enfim. E aí eu apresento, falo das 

ferramentas. Dou toda uma visão geral da ferramenta, se 

(1ª ideia):  

Ter um parte 

teórica e 

outra parte 

prática.  

(A) 

(2º ideia)  

Apresenta a 

aprendizage

m com 

conteúdo 

como 

principal e a 

tecnologia é 

apenas uma 

ferramenta 

para auxiliar 

nessa 

compreensão

.(B) 

 

(3ª ideia): 

Manipulação 

para domínio 

e 

reconhecime

nto de 

ferramentas 

da 

ferramenta. 
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for software, do software, se for um blog, por exemplo, a 

gente trabalhou com blog esse período, falei o que é blog, 

qual o objetivo, como construir, enfim, toda essa parte mais 

técnica. Depois a gente parte para uma de envolver o 

conteúdo naquela ferramenta. E aí, eu peço para os alunos 

sempre atividades mais práticas, com os alunos, micro 

aulas, ou simulações de como eles tratariam aquele 

conteúdo em sala de aula, à partir do uso da ferramenta.  

Então, didaticamente falando, ou, metodologicamente 

falando, é seguir essa linha. Mas aí, eu não sei, depende 

muito do professor, vai variar. 

 

(B) 

 

(4ª ideia): 

Desenvolvim

ento de 

sequências 

didáticas a 

partir da 

ferramenta 

estudada. 

(B) 

 

 

 

 

 

Eu acho muito importante, do ponto de vista didático, que 

você vincule aquilo que você está fazendo na Disciplina 

com o que realmente o licenciando vai precisar para a sala 

de aula, eu acho que isso aí é fundamental. Por exemplo, 

eu estava na licenciatura, uma Disciplina de cálculo com 

uso de tecnologias aonde utilizávamos os softwares 

winplote wingeon. Essa Disciplina, eu estou falando de uns 

dez anos atrás. Então, era uma Disciplina muito 

interessante, mas o que eu notava era que os alunos 

estavam muito motivados, interessados e se esmeravam 

muito em atividades que envolviam algo mais próximo 

àquilo que eles iriam usar no futuro. Por exemplo, quando 

você trabalhava com funções quadráticas, problemas de 

maximação, minimação, eles adoravam porque tinha 

vinculação com a educação básica. Entretanto, quando iam 

para conteúdos muito distantes, muito ligados ao ensino 

superior, os graduandos não se interessavam muito. Então, 

se você está pensando no licenciando e está pensando na 

prática pedagógica, sua didática tem que estar ligada a 

assuntos que ele vai trabalhar futuramente. É evidente que 

você não precisa, não deve dar o conteúdo, desenvolver 

esse conteúdo apenas no nível da educação básica, vou 

tentar dar um exemplo. Um dos meus doutorandos 

desenvolveu, ano passado, uma pesquisa onde nós 

colocamos, na verdade o título da tese dele, o problema de 

(1ª ideia): 

Adequar a 

didática a 

prática futura 

do professor. 

(A) 

 

(2º ideia): 

Trabalhar 

aquilo que o 

aluno vai 

usar 

posteriormen

te em sala de 

aula. 

(B) 
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pesquisa da tese dele não tinha ligação direta com a 

tecnologia, era a questão da prática como um componente 

curricular, só que na prática, uma das coisas era a 

tecnologia. Então ele fez um projeto para a Disciplina de 

matemática elementar, na parte referente à trigonometria, 

então ele fez um curso todo voltado para a prática do 

professor. Então nesse curso ele utilizou a história da 

matemática, utilizou jogos, utilizou tecnologia, utilizou 

resoluções de problemas. Então veja, no momento que ele 

abordou esse conteúdo de trigonometria, ele não foi no 

nível da educação básica, ele aprofundou, porque você 

estava trabalhando com aluno do ensino superior. Então ele 

apresentou demonstrações que normalmente não são vistas 

na educação básica. Deveriam, mas não são. Então, uma 

das questões é adequar a didática a prática futura do 

professor. 

Isso é uma questão governamental não é. Precisaria de mais 

financiamento. Houve uma época aqui em São Paulo há um 

três anos atrás que eles tinham um projeto um computador 

por aluno e os alunos podiam levar pra casa o computador, 

mas não deu muito certo os computadores ficavam na 

escola, enfim. Eu ainda acho que a maior dificuldade para 

os nossos alunos é a falta de equipamento. Como resolver 

isso? Infelizmente eu não sei como resolver, não sei 

mesmo. Isso é como te falei, uma questão de 

financiamento. 

Qual a melhor maneira de estruturar esse estudo a 

respeito das tecnologias? Você falou a respeito das fases 

e atividades anteriormente, então para você essa seria a 

melhor maneira de estruturar esse estudo? 

É sim. Mas vai depender do professor. É uma questão da 

habilidade tecnológica. Então cada um evolui de uma 

maneira diferente de um jeito diferente e isso tem que ser 

respeitado junto aos alunos. O fato de eles trabalharem em 

grupo isso é muito rico, porque eles acabam trocando 

informações, aquele que sabe mais acaba passando para 

(1º Ideia): 

Discussão em 

Grupo.  

(A)  
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aquele que sabe menos. Eu acho importante a questão do 

grupo nessa discussão do laboratório de informática, acho 

muito importante isso. 

 

Bom eu acho que na disciplina primeiro tem que ter uma 

discussão sobre as concepções do uso de tecnologia. Então 

tem que ter uma base teórica; não assim muito pesada, mas 

teria que ter. A gente tem leituras leves; talvez um 

pouquinho de Tikhomirov, Papert, alguma coisa assim. 

Pelo menos para a gente situar e o aluno da licenciatura 

perceber que existem coisas que apóiam aquilo que a gente 

faz. E pra dizer, assim, que quando o professor tá usando 

alguma coisa, por trás existe, mesmo se ele não sabe, existe 

um paradigma ali por trás. Acho que é importante discutir; 

faz parte da formação do professor. Isso é um item. Eu 

acho que a disciplina tem que ter dois pólos. Um é a 

questão dos teóricos e o outro que é a dimensão prática. E 

eu até acho que uma coisa muito boa é ... Lembro uma 

experiência que eu já fiz com professores na formação 

inicial, mas já fiz também com outros professores em 

cursos e projetos. Algo que é assim: Propõe duas 

atividades pra eles resolverem. Em uma atividade eu dou 

todos os passos, dou receitinha no software que for. Aí eu 

vou e dou uma outra atividade em que não dou os passos e 

a pessoa vai ter que pensar pra resolver, mas é uma 

atividade que se a pessoa pensar, se apropriar dela, ela 

tem condições de resolver. Aí depois eu discuto o que eles 

acharam dessas duas atividades; a diferença entre elas. 

Em qual delas você acha que aprendeu alguma coisa, 

mobilizou seu conhecimento, teve que refletir? Aí a partir 

dessa discussão, chamar a discussão teórica. Sobretudo 

com os alunos da matemática. Se chegar lá e falar assim: 

Vamos estudar esse texto aqui, que tem duas páginas. Eles 

já acham ruim, não gostam né. Já isso leva a vivenciar o 

processo. Quando eu faço essa experiência o pessoal fala: 

na primeira a senhora deu tudo certinho, tudo pronto, então 

(1º Ideia): 

discussão de 

concepções. 

(A) 

(2º ideia) 

Dimensão 

teórica e 

prática. 

(A) 

(3º ideia) 

proposta de 

atividades 

tecnicista e 

instrucionista 

(B) 

(4º ideia) 

estudo de 

textos de 

experiências 

que deram 

certo. 

(B) 
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a gente não teve que pensar nada, só fez e no fim viu: ah é 

tal coisa! Na outra não, a gente foi procurar aí a gente não 

sabia como fazer. Então, essa estrutura, essa forma de 

organizar esse trabalho, essa escolha de você colocar o 

futuro professor pra vivenciar, que sejam duas atividades 

de cunhos diferentes. Duas atividades parecidas, mas com 

propostas didáticas diferentes e aí a partir dela se discute e 

tenta, digamos, acender o aluno, o futuro professor, ou seja, 

deixá-lo ligado para essa questão do papel do professor. Aí 

você traz algum teórico pra estudar e discutir. Talvez a 

estrutura da disciplina seja esse casamento entre a questão 

prática e teórica. Eu acho que a disciplina pode trazer, por 

exemplo, alguns textos de experiências que foram 

satisfatórias, de pesquisas que foram feitas. Mas depende 

muito do professor. O que eu acredito piamente é que 

quanto mais você vivenciar o processo, mais de fato você 

está aprendendo. Por isso que eu acho boa essa proposta de 

fazer duas atividades bem diferentes. Uma bem tecnicista, 

instrucionista, e outra bem construcionista, aí a pessoa 

sente a diferença. Agora é óbvio que, se você como 

professor tem a tendência tecnicista que você vai dar tudo 

pronto, porque tem muito professor e aluno que falam: Eu 

aprendi a vida inteira assim, sempre deu certo pra mim; eu 

consegui aprender e é assim que eu acho que tem que ser. 

Ai eu falo: é de fato, pra mim também deu certo, mas se eu 

for pensar quantas pessoas começaram comigo lá nos anos 

iniciais, daqueles, sei lá, trinta que tinham na minha sala. 

Quantos terminaram os anos iniciais? Daqueles, quantos 

terminaram o ensino médio? Quantos fizeram uma 

faculdade? Então não deu certo! Do meu curso de 

graduação entraram, não lembro ao certo, sei lá quarenta, 

quarenta e cinco, cinquenta. Nós nos formamos em quatro. 

Então, só deu certo pra quatro; então não deu certo! 

Eu tô ministrando a disciplina pela primeira vez e aí 

eu vou pensar muito mais na forma como eu tô 

organizando. A disciplina é voltada pra que os alunos 

(1º ideia) 

Elaboração de 

Projetos. 

(A) 
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pensem no uso de determinadas tecnologias e 

proponham um trabalho, projeto a ser desenvolvido, 

aí a partir do desenvolvimento de projetos eles vão 

aprendendo a lidar com a tecnologia, tanto naquilo 

que eles mesmo estão propondo nos grupos, quanto no  

que os demais estão fazendo. 

 

 

IAD 2 

Grupo A – Orientação didática 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: uma metodologia baseada 

na investigação matemática, ou na resolução 

de problemas, eu sempre trago, num 

primeiro momento, eles conhecem as 

ferramentas. Eles conhecem as ferramentas, 

eles manipulam o software, eles fazem 

descobertas, eles erram, eles acertam. 

Entrevistado 2: seguir uma parte mais 

teórica depois, parto para uma parte mais 

prática 

Entrevistado 3: do ponto de vista didático, 

que você vincule aquilo que você está 

fazendo na Disciplina com o que realmente o 

licenciando vai precisar para a sala de aula, 

eu acho que isso aí é fundamental. 

Entrevistado 4: Eu acho importante a 

questão do grupo nessa discussão do 

laboratório de informática. 

Entrevistado 5: tem que ter uma discussão 

sobre as concepções do uso de tecnologia. 

Um é a questão dos teóricos e o outro que é 

a dimensão prática. 

Entrevistado 6: A disciplina é voltada pra 

que os alunos pensem no uso de 

determinadas tecnologias e proponham um 

Do ponto de vista didático, que o professor 

vincule aquilo que está fazendo na Disciplina 

com o que realmente o licenciando vai 

precisar para a sala de aula, isso aí é 

fundamental. Nessa perspectiva seria 

importante uma parte mais teórica depois uma 

parte mais prática, sempre gerando discussões 

sobre as concepções do uso de tecnologia, 

envolvendo os grupos de alunos nessa 

discussão. Poderíamos também, utilizar uma 

metodologia baseada na investigação 

matemática, ou na resolução de problemas. 

Ou mesmo, que os alunos pensem no uso de 

determinadas tecnologias e proponham um, 

projeto a ser desenvolvido. Aí a partir do 

desenvolvimento de projetos eles vão 

aprendendo a lidar com a tecnologia, tanto 

naquilo que eles mesmos estão propondo nos 

grupos, quanto no que os demais estão 

fazendo. 
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trabalho, projeto a ser desenvolvido, aí a 

partir do desenvolvimento de projetos eles 

vão aprendendo a lidar com a tecnologia, 

tanto naquilo que eles mesmo estão 

propondo nos grupos, quanto no  que os 

demais estão fazendo. 

 

 

Grupo B – Propostas Metodológicas 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: a gente vai aprofundando 

assim, gradativamente, com o uso das 

ferramentas, a gente vai aprofundando pra 

resolver problemas, pra construir uma 

atividade. 

Entrevistado 2: eu acho que cada pessoa 

tem sua metodologia  

o software é uma ferramenta, um meio que 

vai me auxiliar no trabalho com o conteúdo, 

então eu sempre priorizo o conteúdo 

sequência de apresentação do software, 

primeiramente. Até por que, o conteúdo já 

foi visto em algum momento do curso, 

matemática básica, enfim. E aí eu apresento, 

falo das ferramentas. Dou toda uma visão 

geral da ferramenta, 

Depois a gente parte para uma de envolver o 

conteúdo naquela ferramenta. E aí, eu peço 

para os alunos sempre atividades mais 

práticas, com os alunos, micro aulas, ou 

simulações de como eles tratariam aquele 

conteúdo em sala de aula, à partir do uso da 

ferramenta.   

Entrevistado 3: 

Então, se você está pensando no licenciando 

e está pensando na prática pedagógica, sua 

Cada pessoa tem sua metodologia, portanto 

ressaltaremos algumas propostas. Podemos 

começar aprofundando gradativamente, com o 

uso das ferramentas, começar com problemas 

simples e ir aprofundando pra resolver 

problemas mais complexos, pra construir uma 

atividade. Lembrando que o software é uma 

ferramenta, um meio que vai auxiliar no 

trabalho com o conteúdo. Outra maneira seria 

dar toda uma visão geral da ferramenta, 

depois desenvolver uma atividade para 

envolver o conteúdo matemático naquela 

ferramenta. E aí, pedir para os alunos 

atividades mais prática. Micro aulas, ou 

simulações de como eles tratariam aquele 

conteúdo em sala de aula, a partir do uso da 

ferramenta.   

Se você está pensando no licenciando e está 

pensando na prática pedagógica, sua didática 

tem que estar ligada a assuntos que ele vai 

trabalhar futuramente.  

Outra ideia seria propor duas atividades pra 

eles resolverem. Em uma atividade dar todos 

os passos, dar a receitinha no software que 

for. Aí, dar outra atividade e não dar os passos 

e a pessoa vai ter que pensar pra resolver, mas 
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didática tem que estar ligada a assuntos que 

ele vai trabalhar futuramente. 

Entrevistado 5: Propõe duas atividades pra 

eles resolverem. Em uma atividade eu dou 

todos os passos, dou receitinha no software 

que for. Aí eu vou e dou uma outra atividade 

em que não dou os passos e a pessoa vai ter 

que pensar pra resolver, mas é uma 

atividade que se a pessoa pensar, se 

apropriar dela, ela tem condições de 

resolver. Aí depois eu discuto o que eles 

acharam dessas duas atividades; a diferença 

entre elas. Em qual delas você acha que 

aprendeu alguma coisa, mobilizou seu 

conhecimento, teve que refletir? Aí a partir 

dessa discussão, chamar a discussão teórica. 

Sobretudo com os alunos da matemática. Se 

chegar lá e falar assim: Vamos estudar esse 

texto aqui, que tem duas páginas. Eles já 

acham ruim, não gostam né. Já isso leva a 

vivenciar o processo. 

a disciplina pode trazer, por exemplo, alguns 

textos de experiências que foram 

satisfatórias, de pesquisas que foram feitas 

uma atividade que se a pessoa pensar, se 

apropriar dela, ela tenha condições de 

resolver. Aí depois discutir o que eles acharam 

dessas duas atividades; a diferença entre elas. 

Em qual delas acha que aprendeu alguma 

coisa, mobilizou seu conhecimento, teve que 

refletir? Aí a partir dessa discussão, chamar a 

discussão teórica. Sobretudo com os alunos da 

matemática. Se chegar lá e falar assim: Vamos 

estudar esse texto aqui, que tem duas páginas. 

Eles já acham ruim, não gostam né. Já isso 

leva a vivenciar o processo. 

Como também a disciplina pode trazer, por 

exemplo, alguns textos de experiências que 

foram satisfatórias, de pesquisas que foram 

feitas. 

 

Pergunta 6: Qual a importância da disciplina de tecnologia aplicada a educação matemática 

que você ministra para formação de um profissional com pensamento crítico e autônomo? 

Como? 

 

Ideias Centrais 

Para refletir criticamente sobre os dados 

fornecidos pelas TIC. 

Refletir criticamente sobre a integração das 

TIC na sala de aula 

Pergunta 6 - IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 
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Deixa eu, estruturar aqui as minhas idéias. 

Certo. 

Primeiramente de enxergar a tecnologia como um recurso 

a favor do professor. E a favor da aprendizagem do aluno. 

Então, é de ser crítico em relação aquela possibilidade, e 

ai, uma vez que é ele opte usar a tecnologia, isso é um tema 

de discussão nas disciplinas, é que ele possa levar para a 

escola essa bandeira de se trabalhar com a tecnologia. 

Então, se ele pega uma escola que não tenha estrutura, ou 

que tenha estrutura, tenha computador, mas não se utiliza, 

que ele seja um defensor do uso das tecnologias. Porque a 

tecnologia uma vez que ela chega na escola,  ela tem que se 

usada na escola. E se existe estudo, se existe todo é uma, se 

existe pesquisas mostrando as possibilidades da tecnologia, 

então é porque elas precisam ser usadas na escola.  

Principalmente aquelas que tem já recursos prontos. 

Então, o professor ele passa a ser uma pessoa crítica, a 

partir do momento que ele usa, que ele se sente é, 

contemplado na sociedade, porque ele tem o  direito a 

tecnologia e ele permite que os seus alunos usem da 

tecnologia, que isso não seja um objeto de marginalidade,  

assim, de separar quem tem e quem não tem, que ele use 

aquilo como um recurso que está disponível pra todos. 

Porque mesmo que de forma precária, umas escolas elas 

possuem tecnologias, algumas vezes, assim, umas mais 

avançadas outras menos avançadas, mas elas devem ser 

utilizadas. E ai, com o uso das tecnologias é possível a 

gente entender melhor, ou usar a tecnologia como uma 

ferramenta pra entender os problemas que a gente tem, 

então, as tecnologias ajudam a gente a resolver os 

problemas, a interpretar os problemas. Uma vez que você 

usa a calculadora, uma vez que você usa o próprio excel, 

você usa outros softwares, educativos ou não, você 

consegue facilitar a compreensão da informação e isso faz 

com que a gente seja mais crítico e a gente começa a 

(1ª ideia): 

Ser critico 

em relação 

ao uso de 

tecnologias 

para 

defender seu 

uso. 

(B) 

 

(2ª ideia): 

Para que não 

seja fator de 

exclusão 

(B) 

 

(3ª ideia): 

Para a 

compreensão 

de 

informações. 

(A) 
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compreender melhor o que ta acontecendo. 

Então, acho que no mundo que a gente está hoje, nessa 

sociedade tecnológica, globalizada, a informação ela está 

muito acessível a todos. Hoje é muito fácil você ter 

informação. Você está com dúvida em alguma coisa, vai lá 

no Google e digita, vai aparecer uma série de páginas da 

web que você pode obter informações a respeito daquela 

sua dúvida. Eu acho que o grande desafio para o professor 

é ajudar o aluno a selecionar essa informação, porque nem 

toda informação é verdadeira, nem toda informação é 

confiável. E eu acho que falta um pouco de maturidade nos 

alunos para discernir qual informação é verdadeira e qual 

informação é confiável. O professor tem, então, um papel 

extremamente importante que é ajudar o aluno a fazer essa 

crítica e relação aquilo que ele está lendo, ou, que ele está 

absorvendo como informação. E quando ele aprender, 

quando ele trabalhar essa questão de saber discernir a 

informação boa da informação ruim, de certa forma vai 

contribuir para a formação cidadã dele. Porque ele vai estar 

mais crítica mais ativa, então não vai ser uma massa de 

manobra, como você citou. Ele vai ter uma consciência 

mais crítica, o que é que ele pode acreditar? O que é que ele 

vai descartar? Então eu acho que o grande papel do 

professor é esse, ajudar o aluno, auxiliar o aluno a fazer 

essa seleção da informação, é fazer com que essa 

informação se torne conhecimento de alguma forma. E isso 

contribui para ele como cidadão, como uma pessoa mais 

ativa na sociedade, mais crítica, e é menos fácil de ser 

manipulada, também. 

 

(1º ideia): 

Para a 

compreensão 

e seleção de 

informações. 

(A) 

 

 

Eu acho que aí você tem as ideias da matemática crítica. 

Seguir a tecnologia acoplada às ideias da matemática 

crítica, ou seja, você quando vai formar um cidadão, esse 

cidadão tem que ser consciente do que ocorre na sociedade 

que ele vive. Uma das primeiras coisas é a consciência, e a 

matemática pode auxiliar muito nessa consciência. 

Especialmente quando você trabalha a questão de 

(1ª ideia): 

Tecnologias 

na 

compreensão 

de dados 

para 

compreender 

o cotidiano. 

(A) 
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tratamento de dados, e o tratamento de dados hoje não se 

faz se você não usa software, então os softwares auxiliam 

muito gerando gráficos, esquemas, tabelas. Várias 

representações que eu posso gerar por meio de tecnologia 

podem me auxiliar a ter uma visão mais complexa e uma 

visão mais ampla daquele conjunto de dados. Então, o 

professor de matemática, ele não pode se furtar a 

determinados tipos de problemas que podem levar o aluno 

a uma análise crítica da realidade. Olhe, essa questão, eu 

acho que ela está mais longe da nossa sala de aula quando 

nós estamos pensando tecnologia. Quando nós estamos lá, 

ensinando tecnologia ou nós estamos ensinando o software, 

ou o que usar com o software, ou um objeto de 

aprendizagem, com a simulação, com o filme, sei lá. 

Raramente nós estamos desenvolvendo atividades que 

possam auxiliar a desenvolver o senso crítico. 

Principalmente porque você vai ter que ter uma matemática 

conectada com a realidade, você não pode ficar só ali na 

geometria, e tal. Então a tecnologia ela é ampla, você hoje 

tem recursos para passar por vários campos da matemática, 

quer seja em números e operações, quer seja a parte de 

geometria, seja a parte do tratamento de informação.  

 

 
 

No caso um cidadão crítico, autônomo, que dê importância 

a cidadania, que ouça a sociedade civil, não é isso? Que 

ouça o seu bairro, comunidade, ou, seja lá o que for. 

Quando esse aluno vai pra escola. Porque assim, você vive 

o mundo da universidade, que é totalmente diferente do 

mundo quando você passa a ser professor da escola pública. 

Eu considero a escola pública riquíssima. Todas as minhas 

pesquisas eu fiz na escola pública. Só que eu fui diretora de 

escola, então eu fornecia pra os meus professores todos os 

recursos tecnológicos que eles me pediam, porque eu sou 

apaixonada por tecnologia, sempre fui. Daí quando o aluno 

chega na escola pública ele se depara com uma série de 

obstáculos, por exemplo: num laboratório de vinte 

computadores, apenas dez funcionam, ele tem que se virar 

(1º ideia): 

contribui 

inserindo o 

aluno na 

realidade 

escolar 

(A) 
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pra levar os alunos pra o laboratório, ele tem que lutar pra 

poder elaborar um projeto que convença a direção ou a 

coordenação dessa escola a aprovar ou autorizar o uso 

desse laboratório, que ainda hoje fica fechado. Se tiver uma 

escola onde tenha trinta netebooks, um dia antes tem que ta 

ligando pra pedir pra carregar esses aparelhos, porque se 

não pedir ninguém vai carregar. Isso faz com que ele 

perceba que aquele mundo “dourado” que ele vivia na 

universidade ele tem que ta “pintando preto e branco” na 

escola pública. Mas, os alunos de escola pública têm todo o 

direito de saber o que têm, o que não tem e receber o 

melhor possível. Isso que eu falo pra eles: Mesmo que você 

tenha os mínimos recursos, esse aluno que está na escola 

pública esperando você chegar, tem todo o direito de saber 

o que é o melhor pra ele, então isso cria um espírito de 

cidadania que você não faz ideia. Muda muito esse 

graduando, muda demais a visão dele, a postura dele. Ele 

passa a ter uma outra postura. Então ele se depara com 

essa molecada que não tem os recursos, ou se tiver, são 

mínimos. 

Eu acho que um dos itens é discutir essa coisa que se fala 

muito hoje de dizer: “-ah! A tecnologia veio pra ficar, a 

tecnologia todo mundo tem que usar, o boom da 

tecnologia”. Acho que uma das coisas é olhar criticamente 

pra isso. Por exemplo: a gente diz que todos têm acesso a 

tecnologia. Isso de todo mundo ter acesso à tecnologia não 

é verdade; se a gente for num bairro pobre e tal, as 

pessoas têm lá uma Lan house e tal. Mas que acesso a 

tecnologia? Qual é a qualidade do acesso à tecnologia? 

Então, essa discussão crítica... Outra coisa: a gente tem um 

software interessante, como é o caso do Cabri-Géomètrec, 

que é um software super bom, mas que aqui no Brasil nas 

escolas públicas nós não podemos usar porque não temos 

dinheiro pra comprar o software. Então isso é um fator 

importante que tem a ver com políticas publicas e as 

tecnologias. Então eu acho assim, que uma questão é 

(1º ideia): 

refletir sobre 

o acesso a 

tecnologia. 

(B) 

(2º ideia): 
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justamente discutir isso de maneira crítica; se todo mundo 

tem acesso, que acesso é esse, a qualidade desse acesso e a 

qualidade das coisas que a tecnologia veicula. A gente está 

agora em um momento político que é um super exemplo. 

Você quer encontrar um discurso que parece totalmente 

verdade, “parece” totalmente coerente favorável ao 

impeachment, você encontra! Têm documentos, alguém 

fala alguma coisa e aí você fala:- nossa é mesmo! Aí você 

vai encontrar um contrário ao impeachment, você encontra 

falas e documentos. Então, como é que a gente vai lidar 

com essa enxurrada de informações que a internet 

disponibiliza? Essas informações a gente precisaria lê-las 

criticamente. Então é o uso crítico da tecnologia. Até 

tecnologia de forma ampla, você liga a televisão, aí vê, nos 

diversos canais o que eles veiculam o que eles passam. 

Como eu falei, você olha do ponto de vista matemático, 

pensar especificamente na matemática também. Ter esse 

despertar critico com a própria matemática. Eu já encontrei 

erros conceituais em sites conhecidos, aí eu escrevi para o 

site e disse: - olha aí, determinado aplicativo, tem um erro 

conceitual. Então assim, quando eu vou olhar o material eu 

tenho que tá, como dizem os jovens, tem que “estar 

ligado”. Então a tecnologia, acho que ela, o uso dela deve 

ser discutido criticamente. Tanto do ponto de vista 

matemático, como do ponto de vista geral. Do ponto de 

vista específico da matemática eu posso dizer assim, nessa 

questão da melhoria da aprendizagem, quando eu a utilizo 

de forma a, de fato, contribuir para aprendizagem, que o 

aluno se torne mais autônomo e isso é contribuir pra 

formação de um cidadão crítico. A não pegar as coisas 

prontas, por exemplo: interpretar um gráfico direito. 

Vamos supor uma aula em que eu pegue os dados de um 

gráfico e eu vou manipulando os eixos e conforme eu 

manipulo os eixos eu tenho uma impressão totalmente 

diferente. Eu vou falar de inflação, por exemplo. Coloco lá 

o gráfico, aí eu manipulo os eixos e não coloco mesma 
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medida de intervalo (nos eixos), o que é um erro, porque eu 

tenho que colocar igual. Só que a gente cansa de ver 

gráficos assim na mídia. Aí você fala: - nossa a inflação 

disparou no governo tal. Aí você fala: - Nossa, olha lá a 

matemática tá provando o que ta acontecendo. Pra 

população é assim, mas só que usou e deu uma manipulada. 

Então por exemplo dar uma aula sobre tratamento da 

informação, discutindo isso com a tecnologia e o aluno 

mexendo ali, eu acho fundamental. 

A meu ver, isso é um dos pontos fortes da disciplina, aliás, 

não somente dessa como de outras também. Como eu tinha 

dito em alguma outra resposta eu penso sempre esse caráter 

instrumental do futuro professor, mas pensando 

principalmente nos outros. Eu quando era aluno do curso de 

licenciatura em matemática sempre ficava pensando: Como 

é que em uma aula de matemática eu preparo um cidadão 

crítico, ativo e participativo da sociedade? Sempre que 

estava dando aula de Equações do segundo grau, ou de 

polinômios, ou de polígonos, não importa qual seja o 

conteúdo, então essa era minha dúvida. A todo instante eu 

chamo atenção dos alunos pra que o uso das diversas 

tecnologias como propõe Ubiratan D‟Ambrósio e Ole 

Skovsmose também. Ele precisa contribuir pra que no seu 

uso os procedimentos utilizados as pessoas aprendam a se 

sobressair de situações cotidianas as mais diversas, aí isso 

contribui tanto para o uso da tecnologia como instrumento 

quanto nas atitudes desenvolvidas mesmo, no 

enfrentamento de situações cotidianas. Então essa 

disciplina contribui demais porque diferentemente do que 

se pensa na escola, até nos dias atuais, as pessoas na vida 

cotidiana elas tem as tecnologias das mais diversas ao seu 

alcance, aí somente na escola elas precisam deixar toda a 

tecnologia de lado e têm que usar somente caneta, papel e 

lápis, então, é preciso trazer essa tecnologia porque ela vai 

servir também pra pessoa pensar nas atividades 

cotidianas. 
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IAD 2 

Grupo A – Para refletir criticamente sobre os dados fornecidos pelas TIC. 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: Uma vez que você usa a 

calculadora, uma vez que você usa o próprio 

excel, você usa outros softwares, educativos 

ou não, você consegue facilitar a 

compreensão da informação e isso faz com 

que a gente seja mais crítico e a gente 

começa a compreender melhor o que ta 

acontecendo. 

Entrevistado 2: Eu acho que o grande 

desafio para o professor é ajudar o aluno a 

selecionar essa informação, porque nem 

toda informação é verdadeira, nem toda 

informação é confiável. E eu acho que falta 

um pouco de maturidade nos alunos para 

discernir qual informação é verdadeira e 

qual informação é confiável. 

Entrevistado 3: Seguir a tecnologia 

acoplada às ideias da matemática crítica, ou 

seja, você quando vai formar um cidadão, 

esse cidadão tem que ser consciente do que 

ocorre na sociedade que ele vive. Uma das 

primeiras coisas é a consciência, e a 

matemática pode auxiliar muito nessa 

consciência. Especialmente quando você 

trabalha a questão de tratamento de dados, e 

o tratamento de dados hoje não se faz se 

você não usa software, então os softwares 

auxiliam muito gerando gráficos, esquemas, 

tabelas. Várias representações que eu posso 

gerar por meio de tecnologia podem me 

auxiliar a ter uma visão mais complexa e 

uma visão mais ampla daquele conjunto de 

dados. 

Você quando vai formar um cidadão, esse 

cidadão tem que ser consciente do que ocorre 

na sociedade que ele vive. Uma das primeiras 

coisas é a consciência, e a matemática pode 

auxiliar muito nessa consciência. 

Especialmente quando você trabalha a questão 

de tratamento de dados, e o tratamento de 

dados hoje não se faz se você não usa 

software, então os softwares auxiliam muito 

gerando gráficos, esquemas, tabelas. Várias 

representações que eu posso gerar por meio de 

tecnologia podem me auxiliar a ter uma visão 

mais complexa e uma visão mais ampla 

daquele conjunto de dados. Uma vez que você 

usa a calculadora, uma vez que você usa o 

próprio excel, você usa outros softwares, 

educativos ou não, você consegue facilitar a 

compreensão da informação e isso faz com que 

a gente seja mais crítico e a gente começa a 

compreender melhor o que ta acontecendo. 

Olhe, essa questão, eu acho que ela está mais 

longe da nossa sala de aula quando nós 

estamos pensando tecnologia. 

Outro aspecto é referente às informações 

disponibilizadas pelas TIC. Dessa forma é 

grande o desafio para o professor ajudar o 

aluno a selecionar essa informação, porque 

nem toda informação é verdadeira, nem toda 

informação é confiável. Parece que falta um 

pouco de maturidade nos alunos para 

discernir qual informação é verdadeira e qual 

informação é confiável. Essas informações a 

gente precisaria lê-las criticamente. Então é o 
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Olhe, essa questão, eu acho que ela está 

mais longe da nossa sala de aula quando nós 

estamos pensando tecnologia. 

Entrevistado 5: Essas informações a gente 

precisaria lê-las criticamente. Então é o uso 

crítico da tecnologia. Até tecnologia de 

forma ampla, você liga a televisão, aí vê, nos 

diversos canais o que eles veiculam o que 

eles passam 

uso crítico da tecnologia. Até tecnologia de 

forma ampla, você liga a televisão, aí vê, nos 

diversos canais o que eles veiculam o que eles 

passam. 

 

 

Grupo B – Refletir criticamente sobre a integração das TIC na sala de aula 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: Primeiramente de enxergar 

a tecnologia como um recurso a favor do 

professor. E a favor da aprendizagem do 

aluno. Então, é de ser crítico em relação 

aquela possibilidade, e ai, uma vez que é ele 

opte usar a tecnologia, isso é um tema de 

discussão nas disciplinas, é que ele possa 

levar para a escola essa bandeira de se 

trabalhar com a tecnologia. 

o professor ele passa a ser uma pessoa 

crítica, a partir do momento que ele usa, que 

ele se sente é, contemplado na sociedade, 

porque ele tem o  direito a tecnologia e ele 

permite que os seus alunos usem da 

tecnologia, que isso não seja um objeto de 

marginalidade,  assim, de separar quem tem 

e quem não tem, que ele use aquilo como um 

recurso que está disponível pra todos. 

Entrevistado 4: Quando esse aluno vai pra 

escola. Muda muito esse graduando, muda 

demais a visão dele, a postura dele. Ele 

passa a ter uma outra postura. 

Entrevistado 5: Isso de todo mundo ter 

acesso à tecnologia não é verdade; se a 

É importante enxergar a tecnologia como um 

recurso a favor do professor e a favor da 

aprendizagem do aluno. Ser crítico em relação 

aquela possibilidade de uso de tecnologias, e 

ai, uma vez que ele opte usar a tecnologia 

(isso é um tema de discussão nas disciplinas), 

ele possa levar para a escola essa bandeira de 

se trabalhar com a tecnologia e quando o 

aluno vai pra escola muda muito esse 

graduando, muda a visão dele, a postura dele. 

A partir do momento que o professor usa a 

tecnologia e se sente contemplado na 

sociedade, porque tem o direito a tecnologia e 

ele permite que os seus alunos usem, de 

maneira que isso não seja um objeto de 

marginalidade,  servindo para separar quem 

tem e quem não tem, que ele use aquilo como 

um recurso que está disponível pra todos.  

Essa ideia de que todo mundo tem acesso à 

tecnologia não é verdade; se a gente for num 

bairro pobre e tal, as pessoas têm lá uma Lan 

house e tal. Mas que acesso a tecnologia? 

Qual é a qualidade do acesso à tecnologia? 

Isso deve ser alvo de reflexão crítica dentro da 
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gente for num bairro pobre e tal, as pessoas 

têm lá uma Lan house e tal. Mas que acesso 

a tecnologia? Qual é a qualidade do acesso 

à tecnologia? 

Então a tecnologia, acho que ela, o uso dela 

deve ser discutido criticamente. Tanto do 

ponto de vista matemático, como do ponto de 

vista geral. Do ponto de vista específico da 

matemática eu posso dizer assim, nessa 

questão da melhoria da aprendizagem, 

quando eu a utilizo de forma a, de fato, 

contribuir para aprendizagem, que o aluno 

se torne mais autônomo e isso é contribuir 

pra formação de um cidadão crítico. A não 

pegar as coisas prontas, por exemplo: 

interpretar um gráfico direito. 

Entrevistado 6: Ele precisa contribuir pra 

que no seu uso os procedimentos utilizados 

as pessoas aprendam a se sobressair de 

situações cotidianas as mais diversas, aí isso 

contribui tanto para o uso da tecnologia 

como instrumento quanto nas atitudes 

desenvolvidas mesmo, no enfrentamento de 

situações cotidianas. Então essa disciplina 

contribui demais porque diferentemente do 

que se pensa na escola, até nos dias atuais, 

as pessoas na vida cotidiana elas tem as 

tecnologias das mais diversas ao seu 

alcance, aí somente na escola elas precisam 

deixar toda a tecnologia de lado e têm que 

usar somente caneta, papel e lápis, então, é 

preciso trazer essa tecnologia porque ela vai 

servir também pra pessoa pensar nas 

atividades cotidianas. 

 

disciplina. 

A discussão crítica a respeito das tecnologias 

deve ser feita tanto do ponto de vista 

matemático, como do ponto de vista geral. Do 

ponto de vista específico da matemática seria 

discutir formas para que de fato possa 

contribuir para aprendizagem, de maneira que 

o aluno se torne mais autônomo, isso é 

contribuir pra formação de um cidadão 

crítico. 

A tecnologia precisa contribuir pra que no seu 

uso as pessoas aprendam a se sobressair de 

situações cotidianas as mais diversas, aí isso 

contribui tanto para o uso da tecnologia como 

instrumento quanto nas atitudes desenvolvidas 

mesmo, no enfrentamento de situações 

cotidianas. Então essa disciplina contribui 

demais porque diferentemente do que se pensa 

na escola, até nos dias atuais, as pessoas na 

vida cotidiana elas tem as tecnologias das 

mais diversas ao seu alcance, aí somente na 

escola elas precisam deixar toda a tecnologia 

de lado e têm que usar somente caneta, papel e 

lápis, então, é preciso trazer essa tecnologia 

porque ela vai servir também pra pessoa 

pensar nas atividades cotidianas. 
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Pergunta 7: A seu ver, que tipo de atividade é importante trabalhar nessa disciplina e de que 

maneira ela poderia colaborar com a prática de sala de aula do futuro professor de 

matemática, na educação básica? 

 

Ideias Centrais 

Tipos de Atividades Exemplos de Atividades 

Pergunta 7 - IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

É, ai eu acho que não tem um limite. O professor vai 

desenvolvendo de acordo com a sua própria visão de 

tecnologia. Então, existem atividades que são pra 

conhecimento da ferramenta, atividades onde ele pode ir 

aos poucos, gradativamente avançando nessa 

complexidade, atividades onde ele passa a ter, a não ser 

apenas alguém que mexe mais alguém que interfere na 

máquina ele começa a fazer adaptações na máquina pra 

seu uso, isso já é um outro estágio. Atividades onde ele 

começa a usar a máquina pra resolver problemas, a 

interpretar problemas, problemas de modelagem, 

problemas de investigação. E, além disso, ainda tem 

atividades onde ele compreende a própria matemática.  

Certo. E de que forma assim, a você acha que isso vai 

influenciar na prática dele? 

Bom, se ele de fato percebe que aquilo funciona, percebe 

essas possibilidades, percebe a diferença, muitas vezes das 

aulas dadas simplesmente com papel e lápis, e giz e 

quadro. Se ele percebe essa diferença, se ele é tocado pra 

isso, a gente tem expectativa que com o tempo ele acabe 

resgatando esse interesse. Se o aluno, e isso eu digo com 

muita certeza, não é uma disciplina só, não será uma 

disciplina só do curso que vai fazer o aluno se interessar 

por tecnologia. Uma disciplina pode até chamar atenção, 

mas vai ser ele usar a tecnologia, ser motivado a usar a 

tecnologia de forma autônoma, prós e seus estudos. Mas 

também ele se envolver em projetos que usem, então ele 

(1ª ideia): 

Atividades 

de 

reconhecime

nto. 

(B) 

(2ª ideia): 

Atividades 

de 

programação

.(A) 

 

(3ª ideia): 

Atividades 

de 

investigação. 

(A) 

 

(4ª ideia): 

Atividades 

de 

compreensão 

de conceitos 

e 

procediment

os. 

(A) 

 

(5ª ideia): 

Essas 

atividades 

ajudam na 

percepção 

dos desafios 

e 

possibilidade

s para o uso 

de softwares 

na prática 

futura dos 

alunos de 
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vai ficar mais tempo em contato com a tecnologia, vai 

desenvolver experiências, vai desenvolver estudos, vai 

fazer intervenção na escola, então é um conjunto de ações 

que na verdade fazem com quê esse professor chegue a ter 

uma prática docente muito mais pautada nesse ponto. 

É, mas ai, isso depende muito do professor formador. 

Certo? Porque é o professor formador que solicita, que se 

inscreve pra concorrer uma bolsa, pra um aluno. Então, é o 

professor que cria um projeto pra PROLICEM, e solicita 

uma ou duas bolsas. Então, isso é o professor formador, 

parte também do professor da universidade querer abrir 

esse espaço pra que mais alunos se interessem e 

desenvolvam projetos nesse tema. 

licenciatura 

em 

matemática. 

(A) 

Como eu falei, eu trabalho com micro-aulas já na parte 

final do curso. Trabalho com listas de exercícios também, 

que é uma forma de cobrar um pouco. A gente coloca uns 

prazos, e às vezes os alunos não cumprem. Então a lista de 

exercício me auxilia a fazer com que os alunos cumpram 

prazos. Apesar de que eu não gosto muito de trabalhar com 

lista de exercício, eu prefiro mais atividades simuladas em 

sala de aula, mas, enfim, eu utilizo de listas. E atividades 

em sala de aula, questões problemas para serem resolvidos 

em sala de aula, apresentação, por exemplo, nesse período 

a gente trabalhou com a criação de um blog, então cada 

aluno criou o seu blog a respeito de um tema de interesse, 

claro que o tema voltado à matemática. Então, por 

exemplo, a gente teve um blog de um aluno que trabalhou 

com matemática e música, porque ele é músico. Fez 

algumas postagens em relação a isso e trabalhou com 

música. Outra menina que é dançarina trabalhou com 

matemática e dança. Então a gente consegue perceber esse 

caráter diversificado que o blog permitiu, de forma que eu 

pude criar uma página que, por exemplo, eu estava aliando 

duas coisas que eu gostava, matemática e dança, 

matemática e música. E os demais fizeram com conteúdos 

normais da matemática, então no blog, a gente teve uma 

(1ª ideia): 

Uso de 

Microaulas. 

(A) 

 

(2ª ideia): 

Atividades 

simuladas. 

(A) 

 

(3ª ideia): 

Exemplo 

prático. 

(B) 
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oportunidade muito boa de fazer uma inter-relação de 

conhecimentos de outras áreas, aliás, uma 

interdisciplinaridade. E aí, eu vario muito, de acordo com o 

período, de acordo com a turma, eu vario muito as 

atividades, procuro variar.  

 

Olha as atividades! O professor te que entender o que 

está se trabalhando na sala de aula. Se não tiver uma 

boa fundamentação teórica você não consegue 

desenvolver absolutamente nada. Então, acho que 

tudo parte da fundamentação teórica. 

(1º ideia): 

Atividade de 

cunho 

teórico 

(A) 

 

Eu acho que um tipo de atividade pensando já na 

prática dele e muitas vezes nesse momento já está 

fazendo estágio é uma atividade de fato de elaboração 

de uma situação que fosse vivenciada e o que eu acho 

que seria muito legal se a disciplina fornecesse seria 

assim: - Digamos que a turma tem onze alunos e que 

elaborem em dupla ou em trio. Atividades que vão 

elaborar, discutir, apresentar pra o grupo todo, o 

grupo vai discutir os conceitos, os problemas, se tá 

diretivo ou não tá, daí refaz a atividade e tal. E no 

final da disciplina teria, digamos, um planejamento 

com todas as discussões colocadas lá; cada aluno 

sairia dessa aula com ao menos cinco planejamentos, 

cinco aulas pra que quando ele for ser professor ele 

fale: poxa eu to dando agora, sei lá ,. uma aula sobre 

função ou sobre congruência... Então eu acho que 

seria uma maneira daquela disciplina ter um 

contributo prático pra formação dele de como usar a 

tecnologia nas escolas. Nas nossas aulas (em qualquer 

nível de escolaridade) eu não consigo, de hoje para 

amanhã,..Se por exemplo, eu vou dar aula de cálculo, 

eu não vou usar em tudo. Eu penso uma aula, eu vou 

elaborar, porque são aulas que você tem que pensar 

(1º ideia): 

Exemplo de 

atividade. 

(B) 

 

(2º ideia): 

Criação de 

um 

repositório 

de coisas. 

(B) 
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muito: o que vou fazer, como eu coloco, qual é a 

atividade? Toda aula na verdade, não só no 

laboratório, que eu vou colocar o aluno em situação 

ativa pra ele pensar, é mais difícil de ser dada do que 

uma aula clássica. Então, aí eu vou ver essa aula, vou 

lá aplicar aquela aula: alguma coisa deu muito certo, 

algumas coisas não deram muito certo. O ano que vem 

eu já vou mudar aquela aula; faço mais uma segunda 

aula... aí ao longo da minha carreira eu vou criando 

um repertório de coisas. Então o ideal era se a gente 

conseguisse construir uma espécie de partilhamento 

dessas coisas. E essa disciplina seria um espaço ideal 

para eles saírem pelo menos assim: - olha nessa 

disciplina vai sair todo mundo daqui com cinco 

planejamentos, por exemplo, seria um objetivo legal, 

uma boa meta pra disciplina. 

 

Nós trabalhamos com alguns projetos que podem ser 

desenvolvidos e esses projetos todos eles utilizam 

alguma tecnologia, aí pensando nas novas 

tecnologias. Então são tecnologias associadas a 

comunicação e informação, então, são mais 

tecnologias da comunicação do que de sala de aula 

propriamente, mas que são trazidas para a sala de aula 

e de uma maneira apropriada e têm que ser por tudo 

que já foi dito. Essas atividades, esses projetos estão 

sendo desenvolvidos de maneira que contenha 

atividades pensadas pelos alunos, utilizando 

computadores, determinados softwares, utilizando 

filmadoras, máquinas fotográficas e aí estão pensando 

como que isso poderia ser utilizado em sala de aula 

num trabalho semelhante, porque isso que eu faço 

com eles hoje, eles podem fazer com os alunos deles 

(1º ideia): 

Elaboração 

de projetos 

envolvendo 

as TIC. 

(A) 
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posteriormente é claro que respeitando os níveis de 

dificuldade inerentes a faixa etária. 

 

IAD 2 

Grupo A – Tipos e Atividades 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: Atividades que são pra 

conhecimento da ferramenta, atividades 

onde ele pode ir aos poucos, gradativamente 

avançando nessa complexidade. 

alguém que mexe mais alguém que interfere 

na máquina ele começa a fazer adaptações 

na máquina pra seu uso, isso já é um outro 

estágio. Atividades onde ele começa a usar a 

máquina pra resolver problemas, a 

interpretar problemas, problemas de 

modelagem, problemas de investigação 

tem atividades onde ele compreende a 

própria matemática.  

se ele de fato percebe que aquilo funciona, 

percebe essas possibilidades, percebe a 

diferença, muitas vezes das aulas dadas 

simplesmente com papel e lápis, e giz e 

quadro. Se ele percebe essa diferença, se ele 

é tocado pra isso, a gente tem expectativa 

que com o tempo ele acabe resgatando esse 

interesse.  

Entrevistado 2: Então a lista de exercício 

me auxilia a fazer com que os alunos 

cumpram prazos. Eu prefiro mais atividades 

simuladas em sala de aula, 

Trabalho com micro-aulas já na parte final 

do curso.  

Entrevistado 4: Se não tiver uma boa 

fundamentação teórica você não consegue 

desenvolver absolutamente nada. Então, 

Atividades de conhecimento da ferramenta, 

atividades onde ele pode gradativamente ir 

avançando na complexidade, até chegar ao 

ponto de alguém que interfere na máquina 

fazendo adaptações pra seu uso, mas isso já é 

outro estágio. Atividades onde ele começa a 

usar a máquina pra resolver problemas, a 

interpretar problemas; problemas de 

modelagem ou problemas de investigação. 

Podemos trabalhar com micro-aulas, lista de 

exercício, atividades simuladas em sala de 

aula, assim como atividades para a 

fundamentação teórica. 

Também é possível trabalhar com projetos que 

utilizem alguma tecnologia. Tecnologias 

associadas à comunicação e informação. 

Esses projetos podem ser desenvolvidos de 

maneira que contenha atividades pensadas 

pelos alunos, utilizando computadores, 

determinados softwares, utilizando filmadoras, 

máquinas fotográficas, sempre pensando como 

que isso poderia ser utilizado em sala de aula 

num trabalho semelhante, porque isso que 

fazemos com eles hoje, eles podem fazer com 

os alunos deles posteriormente é claro que 

respeitando os níveis de dificuldade inerentes 

a faixa etária. 

Essas atividades são importantes porque se de 

fato o aluno percebe que aquilo funciona, 

percebe a diferença, muitas vezes das aulas 
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acho que tudo parte da fundamentação 

teórica. 

Entrevistado 6: Nós trabalhamos com 

alguns projetos que podem ser desenvolvidos 

e esses projetos todos eles utilizam alguma 

tecnologia, aí pensando nas novas 

tecnologias. Então são tecnologias 

associadas a comunicação e informação, 

então, são mais tecnologias da comunicação. 

Esses projetos estão sendo desenvolvidos de 

maneira que contenha atividades pensadas 

pelos alunos, utilizando computadores, 

determinados softwares, utilizando 

filmadoras, máquinas fotográficas e aí estão 

pensando como que isso poderia ser 

utilizado em sala de aula num trabalho 

semelhante, porque isso que eu faço com 

eles hoje, eles podem fazer com os alunos 

deles posteriormente é claro que respeitando 

os níveis de dificuldade inerentes a faixa 

etária. 

 

 

 

dadas simplesmente com papel e lápis, e giz e 

quadro. Se ele percebe essa diferença, se ele é 

tocado pra isso, a gente tem expectativa que 

com o tempo ele acabe resgatando esse 

interesse.  

 

 

Grupo B – Exemplos de atividades 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 2: nesse período a gente 

trabalhou com a criação de um blog, então 

cada aluno criou o seu blog a respeito de um 

tema de interesse, claro que o tema voltado à 

matemática. Então, por exemplo, a gente 

teve um blog de um aluno que trabalhou com 

matemática e música, porque ele é músico. 

Fez algumas postagens em relação a isso e 

trabalhou com música. Outra menina que é 

Um exemplo seria trabalhar com a criação de 

um Blog então cada aluno criar o seu blog a 

respeito de um tema de interesse, claro que o 

tema voltado à matemática. Então, por 

exemplo, a gente um blog de um aluno que 

trabalhou com matemática e música, porque 

ele é músico. Fez algumas postagens em 

relação a isso e trabalhou com música. Outra 

menina que é dançarina trabalhou com 
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dançarina trabalhou com matemática e 

dança. Então a gente consegue perceber esse 

caráter diversificado que o blog permitiu. 

Entrevistado 5: Eu acho que um tipo de 

atividade pensando já na prática dele e 

muitas vezes nesse momento já está 

fazendo estágio é uma atividade de fato 

de elaboração de uma situação que fosse 

vivenciada e o que eu acho que seria 

muito legal se a disciplina fornecesse 

seria assim: - Digamos que a turma tem 

onze alunos e que elaborem em dupla ou 

em trio. Atividades que vão elaborar, 

discutir, apresentar pra o grupo todo, o 

grupo vai discutir os conceitos, os 

problemas, se tá diretivo ou não tá, daí 

refaz a atividade e tal. E no final da 

disciplina teria, digamos, um 

planejamento com todas as discussões 

colocadas lá; cada aluno sairia dessa 

aula com ao menos cinco planejamentos, 

cinco aulas pra que quando ele for ser 

professor ele fale: poxa eu to dando 

agora, sei lá ,. uma aula sobre função ou 

sobre congruência... Então eu acho que 

seria uma maneira daquela disciplina ter 

um contributo prático pra formação dele 

de como usar a tecnologia nas escolas. 

criando um repertório de coisas. Então o 

ideal era se a gente conseguisse 

construir uma espécie de partilhamento 

dessas coisas. 

matemática e dança. Então a gente consegue 

perceber esse caráter diversificado que o blog 

permitiu. 

Outro exemplo seria um tipo de atividade 

pensando já na prática dele e muitas vezes 

nesse momento já está fazendo estágio é uma 

atividade de fato de elaboração de uma 

situação que fosse vivenciada que seria muito 

legal se a disciplina fornecesse. Seria assim: - 

Digamos que a turma tem onze alunos e que 

elaborem em dupla ou em trio. Atividades que 

vão elaborar, discutir, apresentar pra o grupo 

todo, o grupo vai discutir os conceitos, os 

problemas, se tá diretivo ou não tá, daí refaz a 

atividade e tal. E no final da disciplina teria, 

digamos, um planejamento com todas as 

discussões colocadas lá; cada aluno sairia 

dessa aula com ao menos cinco planejamentos, 

cinco aulas pra que quando ele for ser 

professor ele fale: poxa eu to dando agora, sei 

lá ,. uma aula sobre função ou sobre 

congruência... Então seria uma maneira 

daquela disciplina ter um contributo prático 

pra formação dele de como usar a tecnologia 

nas escolas. E posteriormente criar um 

repertório de coisas. Então o ideal era se a 

gente conseguisse construir uma espécie de 

partilhamento dessas coisas. 

 

 

Pergunta 8 - IAD1 
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EXPRESSÕES-CHAVE 
IDEIAS 

CENTRAIS 
ANCORAGEM 

Eu fiz a graduação, fiz o bacharelado em matemática, e fiz 

o mestrado em matemática, fiz o doutorado na área de 

educação matemática, com foco em educação a distância. E 

na educação a distância, a gente, eu já me interessei por 

esse tema porque eu já gostava do uso das tecnologias, na 

época eu estudei muito o moodle, que é um ambiente de 

aprendizagem, que era adotado pela EAD na época, que 

ainda é adotado. É, e o doutorado também, eu paguei uma 

ou duas disciplinas que focavam na tecnologia. E embora 

eu tenha tido essa formação, mas as minhas grandes, as 

minhas é, o meu direcionamento foi muito mais pelas 

coisas que eu estudei, quando eu tive, por exemplo, que 

colocar um gráfico no meu trabalho, na minha dissertação, 

então, eu tive que fazer aquilo num software, então eu fui 

atrás de saber como eu fazia um software e depois eu fui 

convidada a dar um curso de formação de professores pra 

prefeitura de João Pessoa. E, eu fiquei responsável por um 

dos módulos e nesses módulos era interessante que eu 

trabalhasse com o software de geometria dinâmica. Então, 

eu fui atrás de estudar o software de geometria dinâmica. 

Assim, a minha formação, foi a formação basicamente, 

uma formação matemática, uma formação que me 

despertou para o uso de tecnologias. Depois que eu entrei 

aqui na universidade, durante os cursos, foi quando eu fui 

de fato aprimorando, buscando uma metodologia própria, 

fui buscando recursos meus, fui buscando planejamento, fui 

buscando roteiros de aulas que eu achasse que 

funcionariam. E fora isso, é muito estudo, é muita pesquisa, 

pesquisas de outros professores, de materiais de outros 

professores, e isso não é uma formação que se encerra não. 

É uma formação que é contínua. A gente ta a cada vez 

querendo aprimorar e compreender muito mais. Isso, ai 

você vê que tem muito mais coisa ainda pra seguir.  

Atualmente eu estou desenvolvendo, estou com um projeto, 

(1º ideia): 

Direcioname

nto para as 

tecnologias 

devido a 

estudos 

(B) 

 

(2º ideia) 

formação 

matemática. 

(A) 
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que é o meu projeto de pós-doutorado, que é justamente a 

formação de professores de matemática para trabalhar com 

geometria dinâmica, com um software com geometria 

dinâmica. Então, o meu projeto é nesse sentido, e assim, eu 

estou, eu tenho o objetivo de pensar como é possível 

formar numa licenciatura, alunos pra esse tipo de recurso.  

Então, eu faço um estudo de caso, com alunos que eu 

tenho, e também ao mesmo tempo pensando num futuro 

como eu deveria estruturar uma proposta de formação, uma 

proposta pra ser de fato realizada. E não apenas baseada 

nessa minha experiência, numa disciplina, por exemplo, eu 

tenho uma disciplina de informática aplicada a matemática, 

é, onde a gente vê alguns softwares, e em alguns eu 

percebo que os alunos já usam conhecimentos prévios, em 

outros eles estão aprendendo a partir do zero mesmo, 

porque eles não tem conhecimento do software, mas tem 

conhecimento em matemática, então, muito da experiência 

entra em jogo. Mas ai o que eu pretendo é estruturar de fato 

uma metodologia com fonte em pesquisas. 

 

Na minha graduação a contribuição foi mínima, porque, 

que eu me lembre, eu só cursei uma Disciplina que eu nem 

lembro mais o nome da Disciplina que trabalhava com 

tecnologia, acho que era o computador como instrumento 

de ensino o nome da Disciplina, que eu acho que já foi 

reformulada, porque já faz um tempinho. E aí, nessa 

Disciplina a gente conseguiu trabalhar um pouco com 

softwares, principalmente com softwares, não houve outra 

ferramenta além de softwares, a gente trabalhou com dois 

ou foi três softwares. Na pós-graduação, na especialização, 

eu tive uma Disciplina bem interessante, que foi, aliás, essa 

Disciplina que me incentivou a escrever o projeto para o 

mestrado. Então na pós, nas especialização, eu tive uma 

oportunidade melhor de conhecer novas ferramentas, 

novas abordagens, algo mais didático, algo mais atual do 

que a anterior. E aí no mestrado o meu trabalho, minha 

(1ª ideia): 

Contribuição 

mínima da 

graduação. 

(A) 

 

(2ª ideia): A 

especializaçã

o trouxe uma 

maior 

proximidade 

com as 

ferramentas 

tecnológicas 

e uma 

melhor base 

teórica 

relacionado a 

didática. 

(B) 

 

(3ª ideia): Os 

estudos para 

a elaboração 

da 
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dissertação foi toda em cima disso, então eu trabalhei 

muito, eu li muito, eu baseei muito. A minha dissertação foi 

toda baseada no uso de tecnologia, inicialmente, esse era o 

propósito inicial, o objetivo inicial. Depois ela foi 

caminhando para um outro viés que é o trabalho com 

grupos de estudo, grupos colaborativos e acabou que no 

final, a minha dissertação estava mais embasada, mais 

fundamentada, ou, a discussão dela estava mais forte na 

questão dos grupos colaborativos do que propriamente no 

uso de tecnologia. Então o uso de tecnologia ficou um 

pouco em segundo plano, mas, enfim, eu consegui trabalhar 

com os dois. Então, a pós acho que deu uma contribuição 

muito grande, a graduação nem tanto. 

dissertação 

de mestrado 

ampliaram os 

horizontes. 

(B) 

 

 

Bom, eu fiz Matemática na USP, nos anos 70. Era um 

momento da matemática moderna onde tudo era muito 

formal, tudo demonstrado. Eu acho que aprendi muita 

matemática naquela época e muito pouco de como ensinar. 

Então, acho que quando comecei a ensinar matei demais os 

meus alunos, porque eram cinquenta exercícios, duzentos 

exercícios de uma coisa, de outra. Então, eu tive uma 

formação muito boa na parte de conteúdo matemático e 

muito frágil na parte pedagógica. 

Mesmo sendo uma licenciatura. 

É, mesmo sendo licenciatura. Na minha época nós 

tínhamos o curso de matemática separado da pedagogia. 

Depois nós tínhamos as matérias pedagógicas que eram 

dadas no instituto de educação, era outro prédio inclusive. 

Então, eu tive uma formação muito frágil na parte 

pedagógica. Em compensação, em história da matemática e 

na parte de matemática pura, muito boa. Quando eu 

comecei a lecionar eu senti que eu precisava outro tipo de 

conhecimento, então eu fui fazer o curso de Pedagogia. 

Esse curso me ajudou muito, me ajudou muito a 

compreender as questões da parte didática, e me apresentou 

um mundo que eu não conhecia, o mundo da psicologia da 

educação. Então foi uma contribuição muito importante.   

(1ª ideia): A 

graduação a 

contribuição 

foi mínima, 

do ponto de 

vista 

didático, 

entretanto 

trouxe uma 

boa base de 

conteúdo 

específico. 

(A) 

 

 (2ª ideia): O 

mestrado 

ajudou 

melhor 

entender 

como 

trabalhar 

com as 

tecnologias 

em sala de 

aula. 

(B) 

 

(3ª ideia): O 

doutorado 

serviu para 

amplia os 

horizontes e 

entender 

como as 

tecnologias 
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O meu mestrado foi em ensino da matemática na PUC-SP. 

Eu desenvolvi uns equipamentos para trabalhar com 

trigonometria com os alunos. Utilizei equipamentos que 

hoje a gente poderia falar que foi uma espécie de uma 

modelagem, que eu fiz, e utilizei o computador também. 

Então eu usei os dois ambientes: um ambiente todo com 

materiais concretos, onde os alunos faziam experimentos, e 

um ambiente computacional. O mestrado me ajudou muito 

a enxergar a maneira de aprender dos alunos em 

ambientes com tecnologia, me mudou como professora. A 

enxergar muito o poder da tecnologia, então eu acho que 

passei a ser outra professora no momento que eu terminei 

o mestrado.  

Bom, meu doutorado foi em Educação e Currículo, então já 

não foi mais em Educação matemática. Embora a minha 

pesquisa de doutorado tenha sido com tratamento de 

informação, noções de estatística, e eu trabalhei com 

professores dos anos iniciais e com crianças de nove anos. 

Então o doutorado era em Educação e currículo, então eu 

acho que ampliou a visão, eu não fiquei tão restrita. E na 

parte do mestrado eu fui pesquisar ensino de trigonometria, 

estava ainda naquela matemática dura. Quando eu fui para 

o doutorado, eu fui para o tratamento da informação. 

Então essas questões que você coloca, da matemática como 

importante para formar o cidadão, eu acho que no 

doutorado abriu muito esses horizontes. Então, toda essa 

caminhada ajudou, e continuo aprendendo, continuo agora 

aprendendo com os mestrandos e doutorandos.  

E na graduação atualmente, eu leciono também no curso de 

Pedagogia, é um desafio muito grande trabalhar na 

Pedagogia. É isso, acho que cada coisa aí da formação, 

cada curso, teve a sua contribuição.  

Eu sei que, eu resolvi que os alunos têm que fazer projetos 

de estatística. Projeto que utilize dados estatísticos e que 

possa ser voltado um pouco para a área deles. Mas, é muito 

difícil, porque, falou que é matemática, eles já não gostam. 

podem 

contribuir 

para a 

formação do 

cidadão 

crítico e 

ativo. 

(b) 
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E é um problema, porque vão ser os primeiros a ensinar 

matemática.  

Olha minha formação. Meu mestrado foi em geometria, eu 

sou geômetra, sempre gostei muito de geometria, 

principalmente quando conheci a Regina que fala da 

mudança de quadros, do quadro algébrico pra o geométrico. 

E eu faço questão de levar isso para os meus alunos eu 

entendi a importância de se fazer essa passagem. Meu 

doutorado é em Educação e Currículo e Formação de 

Professores. E tive o embasamento de Paulo Freire. Como 

matemática eu sofri bastante para entender Paulo Freire, 

mas depois que eu entendi fiquei encantada e apaixonada. 

A formação de professores também contou muito. Como 

professora da licenciatura em matemática, você forma 

futuros professores, então eu penso ainda em montar um 

grupo de pesquisa de formação de professores, para 

pesquisar a sala de aula e as tecnologias. Monografia por 

exemplo eu pego os melhores TCC‟s não só aqueles que 

são voltados pra tecnologia e levo eles pra congresso. Se 

for perto de São Paulo eles vão pra apresentar, eles 

apresentam também a cada semestre eles apresentam num 

encontro que temos aqui no campus, que chamamos de 

encontro matemático. São dois dias. Um dia chamo um 

palestrante de uma outra universidade, no dia seguinte 

fazemos uma apanhado geral de todos os trabalhos que eles 

fizeram no decorrer do semestre e eles acabam 

apresentando. A contribuição é incentivando os alunos a 

utilizarem as tecnologias como ferramenta. 

(1º ideia): no 

mestrado 

aprendeu a 

importância 

da mudança 

de quadros. 

(B) 

(2º ideia): No 

doutorado 

entendeu 

Paulo Freire. 

(B) 

 

 

A minha licenciatura foi uma licenciatura bacharelesca, foi 

um bacharel. Eu tenho até textos que eu já publiquei sobre 

a análise do curso aqui que tem trinta anos, sobre os 

egressos do curso. Acho que na Bolema tem. Enfim, era o 

modelo três mais um e bem bacharelesco; tive as análises, 

geometria diferencial, variáveis complexas e tal. Então a 

minha graduação não ajudou em nada. Ela não me ajudou 

em nada a ser professora. Eu aprendi umas coisas de 

(1º ideia) 

minha 

graduação 

me ensinou 

matemática, 

mas não 

aprendi nada 

de como 

ensinar. 

(A) 

 

(2º ideia): o 
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matemática, isso é verdade, mas eu não aprendi nada de 

dar aula. Fiz lá o estágio que eu não lembro como era. Do 

meu estágio a única coisa que eu lembro é que eu fui na 

escola em que eu estudei no ensino 

fundamental.Impressionante,é só o que eu lembro. Aí 

imediatamente eu emendei com o meu mestrado, que foi 

em matemática pura na UNB. Fiz o que eu queria. Eu adoro 

estudar matemática, eu gosto de matemática, aliás em 

partes, eu acho que pra ser educador matemático você tem 

que gostar muito de matemática e você tem que saber muita 

matemática. E saber que a gente nunca sabe tudo, saber que 

a gente tem que estar sempre estudando, questionando. Aí 

eu fiz meu mestrado em matemática; dissertação em análise 

harmônica, nada a ver com a educação e queria fazer o 

doutorado em matemática também. Fui professora 

concursada na Federal de Ouro Preto, depois prestei 

concurso na UNB, dava aula lá, no departamento de 

matemática e estudando pra o doutorado em matemática. 

Aí, me convidaram pra vir pra UFMS, onde eu tinha feito 

minha graduação, minha família morava, e acabei pedindo 

transferência. E foi na vinda pra cá que eu comecei a atuar 

com formação de professores. Tinha um colega aqui no 

departamento que fazia formação de professores e era 

daquele jeito, tipo: “Em terra de cego quem tem um olho é 

rei”. Eu tinha paciência pra atuar com o professor, porque 

era só isso, paciência. Eu gostava de dar aula, eu sempre 

gostei de dar aula, aí esse colega me chamou e eu fui. Aí 

juntaram algumas questões pessoais e eu percebi que não 

tinha muito caminho pra eu fazer a matemática e que talvez 

eu devesse fazer em educação matemática. Apesar de todo 

preconceito, eu sai pra fazer o doutorado em educação 

matemática, voltado pra didática, na França. Então o meu 

doutorado foi numa equipe que, aliás, a minha orientadora 

foi Colette Laborde, esposa do Jean-Marie Laborde, um dos 

conceptores do software Cabri. Então foi nessa equipe que 

o Cabri se desenvolveu. Então quando eu fui fazer meu 

meu 

doutorado 

contribuiu. 

(B) 
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doutorado. Eu tava, assim, mergulhada; fui pra um lugar 

que se discutia muita tecnologia. Então na minha tese eu 

usei tecnologia mais como uma ferramenta pra estudar as 

dificuldades dos alunos e pra que eles pudessem ser 

confrontados aos problemas. Assim, o meu doutorado é que 

foi contribuir pra essa minha visão de como utilizar 

tecnologia; foi um uso bem crítico. Eu usava com 

atividades que de fato confrontavam o aluno (às suas 

concepções), então eu já tive a sorte de ter uma formação 

assim, que me deixou muito crítica com relação às 

atividades que eu vejo. Eu lembro que assim que eu 

cheguei do doutorado uma professora de uma outra 

universidade daqui me levou a dissertação dela de mestrado 

e disse: -Olha, aqui tem várias atividades com Cabri; eu 

soube que você gosta e as atividades são ótimas. Então 

tinha uma atividade que era- só pra te dar um exemplo - pra 

conjecturar a soma dos ângulos internos de um triângulo, 

que dá cento e oitenta.Ela pedia para os alunos desenharem 

um triângulo na tela do Cabri, e medir os ângulos, e somar. 

Desenharem outro triângulo, e medir os ângulos, e somar. 

Desenharem outro triângulo, e medir os ângulos, e somar. 

Enfim, repetia isso sei lá eu quantas vezes. Isso mostra o 

não conhecimento do software; não discutir o que o 

software faz. O software faz deslocamento: você tem tudo. 

Então pra você mandar desenhar dez vezes ali no software, 

é melhor desenhar no papel que é muito mais fácil e mais 

barato. Se eu pegar meus textos iniciais, que eu já mudei 

muita coisa, mas desde lá, de 99, eu discuto assim: qual a 

diferença de usar papel e lápis e um software? Acho que 

essa é uma questão central. Eu sempre discuto com os 

alunos, nos cursos de licenciatura e cursos de formação que 

eu dou. Qual é a diferença? Por que você está utilizando o 

software, ou essa tecnologia? Dá pra fazer isso com papel 

de lápis? Se dá pra fazer com papel e lápis e não tem 

nenhuma vantagem do ponto de vista acadêmico de 

aprendizagem, então não precisa. Então essas foram as 
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contribuições. 

Eu penso bem diferente do Rubem Alves! Eu tô dizendo 

isso porque o Rubem Alves fala que a escola não lhe serviu 

de nada e eu fico pensando que serviu demais pra ele, 

inclusive pra ele criticar a educação porque se ele não 

tivesse esse embasamento como ele iria criticar? Então a 

minha graduação ela contribuiu demais, mas se eu pensar 

em um conjunto de disciplinas foram poucas as disciplinas 

que me deram embasamento teórico-metodológico para 

atuar na graduação. Eu tive as diversas disciplinas 

específicas da matemática que todo mundo conhece e essas 

não tinham nada de tecnologia, praticamente nada! Tinha 

disciplinas que eram voltadas ao uso do computador na 

época, que eram disciplinas de produção de algoritmo e de 

programação que também se eu pensar na linguagem da 

época e o que é utilizado hoje, também não contribuiriam, 

mas de qualquer maneira me fizeram utilizar computadores 

que era a tecnologia da época e eu acho que nesse sentido 

contribuíram de alguma forma, mas que as outras 

disciplinas que não tinham a ver com o uso de tecnologias, 

mas que me faziam pensar sobre o uso de materiais os mais 

diversos contribuíram de maneira que eu exercesse uma 

reflexão sobre o uso dessas tecnologias, ou quaisquer 

tecnologias que surgissem a ser utilizadas em sala de aula. 

Aí junto com isso, é importante saber que eu trabalhava em 

algumas escolas inclusive numa escola particular que 

pretendia utilizar computadores, mas não tinha nada, aí eu 

escrevi um projeto de formação de um laboratório de 

informática e foi formado esse laboratório de informática, 

isso lá na década de noventa ainda, já faz tempo, inclusive 

com a formação desse laboratório de informática foi criado 

um curso técnico em informática, mas analisando do ponto 

de vista de hoje era um negócio tão rústico que muitas 

vezes nós falávamos do uso de determinadas tecnologias 

em disponibilizar delas mesmo no laboratório de 

informática. Por exemplo, enquanto o laboratório estava em 

(1º ideia): a 

graduação 

contribuiu.  
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formação eu dava aula de sistemas operacionais sem ter o 

computador. Aí eu dizia: Quando tiver o computador vocês 

vão digitar isso e aparecer na tela isso! Era dessa maneira, 

aí isso contribuiu pra minha formação, porque a nossa 

formação na graduação ela não é desconectada do nosso 

contexto social. Aí na Pós-Graduação também, embora não 

tenha feito nenhuma disciplina que fosse voltada ao uso de 

tecnologias, mas eu tive ótimos professores na Pós-

Graduação, no mestrado principalmente, que permitiam nas 

suas diversas atividades, nas discussões reflexões sobre 

situações as mais diversas em sala de aula, situações em 

quaisquer que fossem as tecnologias ou os materiais 

utilizados é nesse sentido que contribuíram. Então, não é só 

uma disciplina em particular que vai salvar a vida do 

professor lá na frente é o conjunto da obra e essa relação 

com seu cotidiano. 

 

 

IAD 2 

Grupo A - Minha graduação contribuiu pouco 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: Assim, a minha formação, 

foi a formação basicamente, uma formação 

matemática, uma formação que me 

despertou para o uso de tecnologias. 

Entrevistado 2: Na minha graduação a 

contribuição foi mínima, 

Entrevistado 3: Eu acho que aprendi muita 

matemática naquela época e muito pouco de 

como ensinar.  

Então, eu tive uma formação muito boa na 

parte de conteúdo matemático e muito frágil 

na parte pedagógica. 

Entrevistado 5: Ela não me ajudou em nada 

a ser professora. Eu aprendi umas coisas de 

matemática, isso é verdade, mas eu não 

 Na graduação a contribuição foi mínima, 

aprendi muita matemática e muito pouco de 

como ensinar. Tive uma formação muito boa 

na parte de conteúdo matemático e muito 

frágil na parte pedagógica. Foram poucas as 

disciplinas deram embasamento teórico-

metodológico para atuar na graduação.  
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aprendi nada de dar aula. 

Entrevistado 6: a minha graduação ela 

contribuiu demais 

foram poucas as disciplinas que me 

deram embasamento teórico-

metodológico para atuar na graduação.  

 

Grupo B - A Pós-Graduação contribuiu mais 

EXPRESSÃO CHAVE DSC 

Entrevistado 1: o meu direcionamento foi muito mais pelas 

coisas que eu estudei, 

Entrevistado 2: Então na pós, nas especialização, eu tive 

uma oportunidade melhor de conhecer novas ferramentas, 

novas abordagens, algo mais didático, algo mais atual do 

que a anterior. E aí no mestrado o meu trabalho, minha 

dissertação foi toda em cima disso, então eu trabalhei 

muito, eu li muito, eu baseei muito. 

Entrevistado 3: O mestrado me ajudou muito a enxergar a 

maneira de aprender dos alunos em ambientes com 

tecnologia, me mudou como professora. A enxergar muito 

o poder da tecnologia, então eu acho que passei a ser 

outra professora no momento que eu terminei o mestrado.  

Quando eu fui para o doutorado, eu fui para o tratamento 

da informação. Então essas questões que você coloca, da 

matemática como importante para formar o cidadão, eu 

acho que no doutorado abriu muito esses horizontes. 

Entrevistada 4: eu entendi a importância de se fazer essa 

passagem 

Como matemática eu sofri bastante para entender Paulo 

Freire, mas depois que eu entendi fiquei encantada e 

apaixonada.  

Entrevistada 5: Assim, o meu doutorado é que foi 

contribuir pra essa minha visão de como utilizar 

tecnologia; foi um uso bem crítico. 

Então na pós, tive oportunidade 

de conhecer novas ferramentas, 

novas abordagens, algo mais 

didático, algo mais atual. Ajudou 

muito a enxergar a maneira de 

aprender dos alunos em 

ambientes com tecnologia. Ajudou 

a enxergar o poder da tecnologia. 

Abriu muito os horizontes em 

relação a essas questões que você 

coloca, da matemática como 

importante para formar o cidadã 

e contribuiu pra uma visão de 

como utilizar tecnologia de 

maneira mais crítica. 

 


