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RESUMO 

 

A referente pesquisa propõe um estudo sistemático e reflexivo, mediante aos 
conhecimentos e concepções dos docentes com a utilização das novas tecnologias 
(TICs), como ferramenta de ensino-aprendizagem na matemática. Sabe-se que a 
tecnologia surgiu e se desenvolveu com o ser humano a partir das suas 
necessidades, estando em permanentes transformações e é encontrada em 
diferentes espaços. Na educação, as TICs tiveram e têm importantes contribuições 
para a ampliação do ensino-aprendizagem, contudo a partir de vivências reais tem-
se deparado que as novas tecnologias educacionais são subtilizadas com 
ferramentas para auxiliar a prática pedagógica. Nesse contexto este estudo 
objetivou identificar as concepções dos professores, sujeitos dessa pesquisa, sobre 
o ensino de matemática com o uso das novas tecnologias educacionais, numa 
escola da rede pública de Muritiba-BA. E teve como especificidades: Verificar a 
metodologia de ensino de matemática desses professores, conhecer as concepções 
dos docentes selecionados sobre matemática e o uso das novas tecnologias 
educacionais, e identificar a formação dos docentes para trabalhar com as novas 
tecnologias. A metodologia está estruturada mediante uma pesquisa bibliográfica, 
tendo como abordagem a pesquisa qualitativa de caráter descritivo exploratória. 
Pois, o estudo foi concretizado por meio de entrevista com cinco professores, 
realizada na escola selecionada. Os dados foram analisados a partir dos resultados, 
com base na revisão de literatura que fundamenta esse estudo. A pesquisa justifica-
se como ponto de partida para o esclarecimento e entendimento sobre a utilização 
das (TICs) como prática metodológica na disciplina de matemática e como 
ferramenta para o avanço do conhecimento em salas de aula. Sendo que, ela pode 
ser traçada socialmente de uma forma mais abrangente em que os discentes 
possam compreendê-la e utilizá-la na sua realidade crítica-reflexiva, de maneira 
mais objetiva e consistente. Os resultados demonstram que os professores sujeitos 
do estudo possuem um conhecimento teórico prévio sobre as novas tecnologias 
educacionais, e que estas podem ser analisadas como recursos metodológicos 
importante para a prática do ensino matemático.  
 
Palavras chave: Matemática. Tecnologias educacionais. Aprendizagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT                                                    
                                                                                                                                         
The related research proposes a systematic and reflective study by the knowledge 
and conceptions of teachers with the use of new technologies (ICT) as a teaching 
and learning tool in mathematics. It is known that the technology was created and 
developed with the human being from their needs, as be in permanent transformation 
and is found in different spaces. In education, ICT and they have had important 
contributions to the expansion of teaching and learning, but from real experiences 
have encountered that new educational technologies are underutilized with tools to 
assist the pedagogical practice. In this context, this study aimed to identify the 
conceptions of teachers, subjects of this research on the teaching of mathematics 
with the use of new educational technologies, a public school of Muritiba-BA. And 
had the specificity check the math teaching methodology of these teachers know the 
views of the selected teachers of mathematics and the use of new educational 
technologies, and identify the training of teachers to work with new technologies. The 
methodology is structured through a literature search, with the approach qualitative 
research of exploratory descriptive character. For the study was achieved through 
interviews with five teachers held in the selected school. Data were analyzed from 
the results, based on literature review underlying this study. The research is justified 
as a starting point for clarification and understanding on the use of (ICT) as a 
methodological practice in mathematics discipline and as tools for the advancement 
of knowledge in the classroom. Since it can be traced socially in a more 
comprehensive way in which students can understand it and use it in their critical-
reflexive reality more objectively and consistently. The results show that the study of 
the subject teachers have a prior theoretical knowledge about new educational 
technologies, and that these can be analyzed as methodological resources important 
to the practice of mathematical education.     
   
Keywords: Mathematics. Technologies educational. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como título Concepções dos Professores sobre a 

Utilização das Novas Tecnologias (TICs) no processo Ensino-aprendizagem da 

matemática: um estudo na escola pública da Rede Municipal de Ensino de Muritiba-

BA. Sua abordagem é feita a partir do pressuposto de que o ensino-aprendizagem 

está sendo cada vez mais questionado no ambiente formal e não formal. Ressalta-se 

as possibilidades de inserir as novas tecnologias educacionais no ambiente escolar, 

que se limitava aos livros, cadernos, lousas, e outros, possibilitando uma melhor 

compreensão e entendimento dos discentes. 

A partir do desenvolver da espécie humana a tecnologia vem se inovando 

constantemente na sociedade, a qual está em permanentes transformações, sendo 

necessário que as práticas pedagógicas acompanhem este desenvolvimento junto à 

sociedade, saindo das práticas rudimentares, buscando, assim, uma melhor 

preparação para a formação de cidadãos capacitados para a exigência da mesma. 

O ambiente escolar é um espaço formal, pois existem diferentes trocas de 

conhecimentos, portanto oferece aos indivíduos uma formação pessoal, crítica, 

preparando-o melhor para o convívio social, sendo o professor um dos responsáveis 

por transmitir esses conhecimentos.  

A escola pode ser um espaço aberto para investigações de novas propostas 

pedagógicas, a fim de inserir ferramentas tecnológicas no ambiente escolar, pois as 

novas tecnologias vêm sendo utilizadas por muitos e tomando espaço de maneira 

significativa na vida das pessoas.  

Inserí-las no espaço escolar é uma das formas de demonstrar aos alunos 

como utilizá-las de maneira correta, para um melhor conhecimento intelectual, além 

de oferecer oportunidade de manuseio ou convivência para aqueles que não 

utilizam.     

Os professores podem fazer uso das ferramentas tecnológicas, desde as 

mais simples até as mais modernas, no intuito de dinamizar e propor novas 

perspectivas educacionais aos alunos por meio de suas práticas pedagógicas. 

Diante de tais perspectivas educacionais, é importante que os alunos 

comecem o mais breve, a compreender o uso da tecnologia no estudo matemático e 

sua importância nas práticas sociais. Nesse sentido, será necessário que os 

professores percebam que a disciplina deve ser ministrada, desde a educação 

infantil aos níveis mais elevados, de forma prazerosa, contemplando o avanço do 
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conhecimento, despertando o estimulo do raciocínio lógico, a concentração e a 

curiosidade. 

A matemática não deve ser trabalhada isoladamente apenas como a simples 

aritmética do dia a dia, mas de forma interdisciplinar, por meio da qual envolva todo 

o contexto social do aluno, pois a utilizamos constantemente, ao sair de casa, ao 

acordar, ao fazer uma ligação telefônica, ao fazer compras, ao olhar as horas, entre 

outras. 

Têm-se a necessidade que os docentes utilizem a todo o momento as novas 

tecnologias educacionais, no intuito de ampliar o imaginário das crianças 

provocando a curiosidade, pois a disciplina de matemática é definida, pelos alunos, 

com alto grau de dificuldade de se aprender, diante a sua complexidade. Sendo 

assim, considera-se relevante a necessidade para o uso de novos métodos que 

estimulem o interesse e o desenvolvimento do educando interligando as vivências 

tornando-as mais atrativas e interessantes.  

Desta forma, a pergunta central da pesquisa é: Quais as concepções dos 

professores, sujeitos dessa pesquisa, sobre a utilização das novas tecnologias 

(TICs) no processo ensino-aprendizagem da matemática, numa escola da rede 

pública de Muritiba-BA? Diante da inquietação do problema tem-se como intuito, 

compreender como se desenvolve o processo de ensino, fundamentado pelas 

mudanças sobre o uso das tecnologias no mundo atual, o que antes eram 

desconhecidos pelos profissionais da educação, e que atualmente é uma das 

ferramentas para o complemento educacional.      

Mediante a problemática da pesquisa já relatada delineou-se o seguinte 

objetivo geral: Identificar as concepções dos professores, sujeitos da pesquisa, 

sobre o ensino de matemática com o uso das novas tecnologias educacionais, numa 

escola da rede pública de Muritiba-BA. Além do mais, tem como especificidades: 

Verificar a metodologia de ensino de matemática desses, conhecer o entendimento 

dos docentes sobre a disciplina de matemática e o uso das novas tecnologias 

educacionais e identificar a formação dos professores para trabalhar com as novas 

tecnologias. 

As novas tecnologias no ensino da matemática são essenciais a sua 

compreensão para um bom desenvolvimento intelectual, fomento da autoconfiança e 

a capacidade de enfrentar os desafios diante da sociedade. É nessa perspectiva que 

o projeto se justifica academicamente como ponto de partida para o esclarecimento 
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das concepções sobre o uso de novas tecnologias na prática do ensino desta 

disciplina. 

As tecnologias estão sendo usadas cada vez mais pela sociedade. Nesse 

contexto, o referente projeto de pesquisa, busca relevância pessoal por ter 

percebido, através de projetos acadêmicos, que as escolas observadas são 

portadoras de recursos tecnológicos, porém, muitas vezes esses são subutilizados 

como ferramentas para o avanço do conhecimento nas salas de aula.  

As ferramentas tecnológicas deveriam ser definidas como ponto de partida 

para o avanço das novas concepções de estudos matemáticos. Sendo assim, o 

referente estudo justifica-se socialmente no sentido em que a matemática pode ser 

abordada, através da tecnologia, de uma forma mais abrangente, onde as pessoas 

possam compreendê-la e utilizá-la na sua realidade de forma mais simplificada. 

A metodologia está estruturada mediante uma pesquisa bibliográfica, na qual 

se faz presente em qualquer processo de construção científica. Gil (2010), colabora 

dizendo que, toda pesquisa precisa ter como base outro trabalho publicado 

anteriormente, normalmente essa modalidade de pesquisa inclui material impresso 

diversificados como jornais, livros, revistas e outros eventos científicos. Porém 

atualmente não só os materiais impressos, mas também os digitais por via internet, 

CDs, discos entre outros, têm contribuem na construção da pesquisa bibliográfica, 

enriquecendo e fundamentando a pesquisa cientifica, além de favorecer ao 

pesquisador conhecimento sobre o tema e confiança na análise dos dados.   

O trabalho traz uma abordagem à pesquisa qualitativa, que segundo Triviños 

(2006) tem como fundamentação teórica, o estudo descritivo de um conjunto de 

fenômenos, no qual se podem usar recursos aleatórios para fixar a amostra. Desta 

forma, a pesquisa será de caráter descritivo exploratória, como Lakatos e Marconi 

(2010, p. 171) definem que, 

 

São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou 
modificar e clarificar conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos 
sistemáticos ou para a obtenção de observações empíricas ou para as 
análises de dados (ou ambas, simultaneamente). 
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O estudo foi realizado através de uma entrevista com cinco professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental, em uma escola da Rede Pública do município 

de Muritiba-BA, com a finalidade de registrar informações que deram suporte para o 

preenchimento da coleta de dados proposto na pesquisa. Por fim, os dados foram 

analisados a partir dos resultados, com base na revisão de literatura que 

fundamenta o estudo. 

Para uma melhor compreensão sobre a revisão de literatura e os resultados 

esta pesquisa monográfica foi estruturada da seguinte maneira: no primeiro capítulo, 

aprendizado matemático e as novas tecnologias na prática pedagógicas como 

ferramenta de ensino, foi feita uma breve história da matemática, salientando a 

descoberta da matemática e a sua importância para o desenvolvimento da 

sociedade, onde através destas descobertas foram gradativamente surgindo 

conceitos para ampliar os acessórios tecnológicos. Discutiram-se, também, as 

tendências pedagógicas na prática de ensino aprendizagem, fazendo uma síntese 

de cada uma delas em seu determinado período, enfatizando o marco que a 

tecnologia ingressou na sociedade suas contribuições no ambiente escolar até os 

dias atuais nas práticas pedagógicas para o ensino de matemática.  

O segundo capítulo apresenta a concepções dos professores sobre o uso das 

novas tecnologias educacionais no ensino da matemática, onde são discutidos os 

dados coletados como forma de demonstrar a concepção dos professores sobre o 

uso das novas tecnologias educacionais no ensino de matemática, direcionada a 

partir da realização da pesquisa de campo, de acordo com os objetivos propostos, 

tomando como base os fundamentos teóricos e promovendo reflexão sobre as 

práticas educacionais e a formação para trabalho com as novas ferramentas 

tecnológicas educacionais.  
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2 O APRENDIZADO MATEMÁTICO E AS NOVAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICAS COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

 

Ao longo deste capítulo serão abordadas algumas definições que 

possibilitarão um novo olhar para o estudo matemático e possíveis construções de 

reestruturações para as práticas metodológicas do ensino de matemática como a 

utilização de novas ferramentas tecnológicas no ensino-aprendizagem.   

 

2.1 BREVE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA  

 

Antes de cristo, o homem percebe que a terra era apta para o plantio, e que 

dessa forma obteria alimentos para garantir a sobrevivência através da criação de 

animais e da agricultura às margens de grandes rios. “Mas, com a agricultura, é a 

própria sobrevivência da comunidade que passa a depender da lenta maturação dos 

grãos no solo, da experiência de estoques enquanto se espera a colheita”. (LÉVY, 

1993, p. 87). 

Muitas foram as etapas para que as idéias empíricas fossem definidas como 

padrões concretos. Assim começaram a estipular uma noção de tempo, 

estabelecendo um calendário, através da observação astronômica e com o ciclo da 

cheias do rio Nilo. As habilidades desenvolvidas na organização do calendário 

possibilitaram o uso de conhecimento matemático para selecionar problemas de 

natureza prática. 

O ser humano passou por um processo de evolução, deixando de ser 

nômade1, e começa o processo de organização para contar o mundo e surge o 

universo matemático.  

Ao passar do tempo, a população foi aumentando e, simultaneamente, 

surgiram às necessidades de relações em grupo. Para a demarcação do território, 

utilizavam seu próprio corpo para desenvolver técnicas de contagem e medidas. 

Muitas delas, ainda hoje, são referências no cenário das evoluções tecnológicas 

como, por exemplo: a jarda, a polegada e os pés. 

Para Youssef e Fernandez (2003), o homem está sempre desenvolvendo 

dispositivos de registro e aprimoramento das informações no intuito de controlar e 

                                                           
1 Diz-se de ou aquele que não tem habitação fixa. Diz-se das tribos ou etnias que não se fixam em lugares... 
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adaptar-se no meio em que vive. Cada nação criou registros diferentes para a 

transmissão de informações, que se originou através de Aristóteles com a lógica 

formal possibilitando a linguagem matemática relacionando quantidade e qualidade, 

sendo a base que auxilia o homem na tarefa de buscar dispositivos para o registro e 

processos de informações. 

Com o decorrer do tempo as relações entre os grupos foram tornando-se 

mais complexas, portanto, houve a necessidade da troca de mercadorias. Os grupos 

deveriam definir padrões para que essa troca fosse realizada, padrões como 

aspectos de quantidade, de qualidade, do bem ou do serviço que fosse trocado. 

Surge, então, o comércio como troca de mercadoria entre grupos, no qual a 

matemática foi se desenvolvendo e se expandindo. 

Um dos primeiros recursos utilizados pelo homem foi o ábaco que auxiliava a 

contagem através do sistema decimal desenvolvendo cálculos aritméticos simples, 

criado pelos chineses no início do século XIII, já os gregos e romanos utilizavam a 

tábua para registrar as transações comerciais. 

Assim foram, aos poucos, criando as máquinas de calcular, como menciona 

Youssef e Fernandez (2003, p. 12) “John Napier publica no seu trabalho sobre os 

logaritmos, introduzindo uma poderosa ferramenta de cálculo, a ser utilizada e 

difundida em tabelas numéricas que tornavam mais simples os cálculos envolvendo 

multiplicação e potenciação.”  

Logo após, os logaritmos foram utilizados para a construção de dispositivos 

mais modernos, exemplo disso é a régua de cálculo utilizado até no século XXI. 

Galileu desenvolveu no século XVII o compasso geométrico e militar que permite a 

execução de cálculos geométricos, escala e de juros composto. 

 

Entre 1623 e 1667, vamos encontrar de fato as primeiras máquinas de 
calcular mecânica, que funcionavam de acordo coma concepção atual para 
esse tipo de dispositivo. São elas a máquina de Schickard, que surge na 
Alemanha em 1623; a do matemático e filosofo Blaise Pascal. Que data de 
1645, e a máquina de Leibniz, construída em 1667 na Alemanha. Os dois 
primeiros dispositivos mantém a característica comum de serem construídos 
utilizando o sistema decimal. A máquina de Leniz utilizava o sistema binário 
e realizava, além das operações de adição e subtração, multiplicação e 
divisões. (YOUSSEF E FERNANDEZ 2003, p. 12-13).  

 
 

Com essas descobertas matemáticas possibilitam possíveis invenções de 

máquinas cada vez mais eficientes, até a origem do computador. Sendo assim, as 
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tecnologias vêm tomando espaço significativo, mediante a evolução do 

conhecimento matemático. 

Para Aranha (2006), a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, altera de 

alguma maneira a escola burguesa na formação técnica especializada, nos estudos 

das ciências e na formação acadêmica dos docentes, pois, nos níveis superiores de 

escolarização sentia-se a necessidade de transmitir os conhecimentos novos das 

ciências e tecnologias, as quais se desenvolviam a cada dia mais. Foi uma 

verdadeira alavanca das conquistas tecnológicas que vem se inovando e se 

aperfeiçoando de maneira significativa.  

A tecnologia se renova no alcance em que antigas inovações são 

aperfeiçoadas e novas são criadas. Portanto, todas essas inovações são inseridas 

no processo produtivo, produzindo máquinas adequadas para realizar não apenas o 

serviço pesado, mas trabalhos delicados, que exige cálculos complicados de ampla 

perfeição.    

Segundo Neto (2003, p.10), “os conceitos matemáticos se desenvolveram. A 

massa de conhecimentos se expandiu, no sentido de um saber prático, constituído 

de receitas úteis para o dia-a-dia”. Com base na definição acima, o homem tramita 

em busca da sua sobrevivência.  

A matemática vem se inovando a partir das necessidades do homem, 

permitindo a compreensão e a origem de suas ideais, formando uma cultura ativa, 

dando, assim, contribuição para o desenvolvimento humano.  

A história da matemática passou por um longo processo, que se firma como 

uma ciência abrangente dos números, das formas e das relações de medidas, na 

qual está presente no dia a dia de todos e nas diversas atividades humanas, que 

convém para a busca de respostas mais profundas e completas. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 23) a mesma é 

“apresentada em várias propostas como um dos aspectos importantes da 

aprendizagem matemática, por propiciar compreensão mais ampla da trajetória dos 

conceitos e métodos dessa ciência”.  

A abordagem aos conceitos da história da matemática no decorrer das aulas, 

pode contribuir significativamente para uma melhor compreensão e prática do 

conhecimento matemático e, ao mesmo tempo, facilita a compreensão dos conceitos 

matemáticos. 
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Para Neto (2003, p.19), “matemática fácil e gostosa é aquela que corresponde 

às necessidades para as quais o homem se selecionou, ou seja, aquela construída a 

partir da ação sobre o próprio ambiente que construiu e continua construindo”. 

Ao longo do tempo, o ensino de matemática nas escolas tinha como função 

transmitir os conhecimentos prontos e acabados. Para Fonseca (1997), o ensino da 

matemática dava destaque a um ensino pronto e acabado, treinavam-se os alunos 

adotando determinados métodos, no entanto levariam as respostas que os 

professores desejavam. Essas práticas eram desenvolvidas através de repetições e 

utilização de regras, treinamento, condução de uma abordagem mecânica, 

provocando uma sensação de incapacidade nos alunos inseridos na época. 

Esse cenário educacional foi mudando a partir de políticas públicas e 

organização do sistema educacional em diferentes períodos que exigiu uma escola 

que oferecesse um ensino de qualidade e que colaborasse com a formação do 

cidadão. 

Por meio das políticas públicas foram implantadas as tendências pedagógicas 

de extrema importância para a educação, especialmente as mais atuais, por 

colaborarem e direcionarem o trabalho do docente perante a demanda da atual 

realidade do sistema educacional. 

 

2. 2 CONCEPÇÕES SOBRE AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PRÁTICA DO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

  

A educação é uma área de constante pesquisa que pode modificar 

positivamente o método de como ministrar uma aula. O fomento para a ampliação de 

práticas pedagógicas criativas é o grande desafio para a conveniência dos alunos, 

no contexto escolar no século XXI.  

Dessa maneira, a educação matemática abre espaço para discussão sobre a 

prática do ensino-aprendizagem. No entanto, surgem as tendências pedagógicas 

que envolvem a disciplina diante várias perspectivas. 

Sendo assim, insere-se a matemática em diferentes abordagens no processo 

de ensino-aprendizagem e contribui para um melhor entendimento da disciplina. 

Os professores precisam conhecer essas tendências com o objetivo de se 

aperfeiçoarem. São dois grupos de tendências que visam à questão da educação na 

sociedade, sendo elas: pedagogia liberal e pedagogia progressista. 
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Diante da concepção de Libâneo (2002), a pedagogia liberal apóia a ideia de 

que a escola tem a função de preparar os indivíduos para a atuação de papel social, 

de acordo com as capacidades individuais. São subdivididas em quatro tendências. 

A primeira se caracteriza por salientar o ensino humanista de cultura geral, 

conforme Aranha (2006, p. 224), “é, centrada no professor e na transmissão dos 

conhecimentos. O mestre detém o saber e a autoridade, dirige o processo de 

aprendizagem e se apresenta, ainda, como modelo a ser seguido”. O professor é o 

detentor do conhecimento e o aluno é apenas o ouvinte e reprodutor, essa tendência 

é denominada de ensino tradicional.   

A tendência Renovadora Progressista, teve apoio de um dos pioneiros para a 

evolução da educação no Brasil, Anísio Teixeira. Por sua vez, procurava mudar o 

ensino tradicional e propôs um ensino centrado no aluno, o professor auxilia a 

ampliação dos conhecimentos através de experiência significativa de aprendizagem. 

O aluno passa a ser sujeito da própria aprendizagem. 

Diante esse cenário, surge a tendência que dá ênfase aos problemas 

psicológicos e contrapõe com os pedagógicos ou sociais. Essa tendência foi 

reconhecida como Renovadora não Diretiva. 

Contrapondo com algumas tendências já explanadas, o foco da tendência 

Tecnicista é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, sem se preocupar com 

as transformações sociais, o conteúdo não é a realidade, mas sim as técnicas no 

intuito de amplia habilidades e atitudes computacionais para fins de produção de 

consumo, no sentido mecânico e repetitivo.  

O aluno apenas recebe, fixa e aprende o conteúdo passado pelo professor, 

este apenas transmite matérias conforme o sistema instrucional. 

 
A tecnologia (aproveita ordenado de recursos, com base no conhecimento 
cientifico) é o meio eficaz de obter a maximização da produção e garantir 
um ótimo funcionamento da sociedade: a educação é um recurso 
tecnológico por excelência. (LIBÂNEO, 2002, p. 2). 

 

No final do século XIX e início do século XX, a revolução industrial começou a 

se desenvolver no Brasil, expandindo a tecnológica como auxilio na produção de 

equipamentos nas fábricas, além de passar por um amplo processo de 

transformação e demanda de um novo modelo de escola que introduzisse um ensino 

técnico e profissional. 
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A tendência promoveu várias mudanças para a educação, de forma que, os 

docentes tinham que treinar os alunos para manipular as máquinas no mercado de 

trabalho como uma mão de obra qualificada, barata e uma produção eficaz para o 

crescimento das indústrias.   

Entretanto, a sociedade foi se desenvolvendo e aperfeiçoando exigindo um 

ensino mais distinto e eficiente, em que os alunos pudessem participar do seu 

próprio ensino, sendo um ser ativo na sociedade. Diante da demanda social, 

propõem-se novas tendências pedagógicas no intuito de auxiliar as práticas 

pedagógicas.      

A Pedagogia Progressista parte de uma análise crítica das realidades sociais, 

que implica as finalidades sociopolíticas da educação. Na qual se manifesta em três 

tendências: a Libertadora que atua por uma educação não formal, trabalha no 

processo de aprendizagem em grupo. Segundo Libâneo (2002, p. 7), “a educação 

libertadora, ao contrário, questiona concretamente a realidade das relações do 

homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação – 

daí ser uma educação crítica”. A Libertária acredita que o papel da escola é 

transformar a individualidade do aluno relativo à total liberdade de escolha. Na 

atualidade têm-se a tendência crítico-social dos conteúdos ou histórico crítico. Esta 

espera que a escola dissemine as informações acumuladas pela humanidade, 

relacionando a realidade social dos discentes preparando para o mundo adulto e 

suas contradições. “Essa abordagem tem uma tarefa primordial, nos conteúdos, mas 

vivos, concretos e, portanto indissociáveis das realidades sociais”, (LIBÂNEO 2002, 

p. 9). 

O professor é o mediador dos conhecimentos e conteúdo, tendo no centro do 

ensino-aprendizagem o aluno, suas experiências pessoais e subjetivas vão delinear 

os conhecimentos, priorizando o conforto com a realidade social, preparando o 

individuo para o mundo adulto com uma participação crítica na sociedade. 

As tendências pedagógicas foram descritas de forma sucinta sendo 

apresentada por sequência, portanto, define um apoio histórico  na sociedade. Vale 

ressaltar a importância da tendência tecnicista para o avanço de novas propostas 

metodológicas, período em que essas novas tecnologias chegam como grande 

novidade nas escolas tornando-se, até hoje, um modelo de práticas metodológicas 

para a educação. 
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Diante dessas tendências expostas, tem-se observado que o ensino de 

matemática se aproxima mais da tendência tradicional, na qual o aluno tem o papel 

de receptor das informações, expostas pelo professor em aulas cansativas e 

expositivas. Este ensino ainda é observado em muitas escolas da atualidade. 

Cabe ao professor inserir idéias e técnicas que tornem o sistema educativo 

mais competente e idealizador para o indivíduo, como novos métodos e novas 

práticas pedagógicas.  

 

2. 3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA COM O USO 

DAS NOVAS TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS  

 

Não se tem uma definição exata do que é tecnologia. Ela está sempre 

presente desde a evolução da espécie humana e vem se inovando a partir da 

necessidade do homem. Para Kesnki (2007, p. 15), “as tecnologias são tão antigas 

quanto à espécie humana. Na verdade, foi a engenhosidade humana, em todos os 

tempos, que deu origem as mais diferenciadas tecnologias.” 

As tecnologias estão entrelaçadas com a história da própria humanidade, 

desde a era do homem das cavernas, quando fizeram o primeiro desenho na pedra 

como forma de se comunicar, descobriu o fogo para a sua proteção e ao utilizar 

parte do corpo de animais como vestes, para proteger-se do frio. 

Conforme o pensamento de Kenski (2007, p. 15), 

 
Na Idade da Pedra, os homens - que eram frágeis fisicamente diante dos 

outros animais e das manifestações da natureza – conseguiram garantir a 

sobrevivência da espécie e sua supremacia, pela engenhosidade e astúcia 

com que dominavam o uso de elementos da natureza. 

 
Nesta definição, percebe-se que a tecnologia tem sua importância desde o 

início das civilizações, e vem a cada dia, acompanhando o processo de evolução. 

Sendo assim, a tecnologia, através das inovações, era considerada garantia de 

sobrevivência dos nossos antepassados, e hoje possui atuação significante para a 

evolução do processo social. 

Na educação é usada como uma ferramenta educacional para auxiliar a 

prática do ensino-aprendizagem. Observa-se um relevante índice de evolução 

tecnológica, o quadro negro de giz passa a ser lousa, o retroprojetor passa a ser 
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datashow e a máquina datilográfica passa a ser computador. Sendo assim, são 

processos de uma evolução tecnológica que a cada dia se inova. 

Lévy (1993, p. 40) diz que,  

[...] a multimídia interativa adequam-se particularmente aos usos educativos. 
É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do aluno no 
processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participa 
da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integra e reter aquilo que 
aprende. Ora, a multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou 
não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao 
material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma 
pedagogia ativa.        

 
Os aparelhos multimídias, em sala de aula, estão em fase de 

desenvolvimento, muito destes aparelhos tecnológicos podem auxiliar o trabalho do 

professor. Como diz Moran (2000, p. 29-30), “as tecnologias podem trazer, hoje, 

dados, imagem, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor – o 

principal papel do professor – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a 

relacioná-los, a contextualizá-los”. 

Com base nessas definições, o educador tem o papel de mediar o educando 

para uso das informações mais importantes, além de trabalhar tornando-as 

significativas, fazendo com que contemplem o seu uso no contexto social. 

O computador e outras ferramentas tecnológicas de ensino não diminuem a 

importância do professor como o mediador do conhecimento. As novas tecnologias 

permitem que os docentes utilizem nas aulas de matemática, o programa de 

computador como o Microsoft, Power Point, dentre outros, como forma de ministrar 

aulas com cores, movimentos e jogos. 

Vele ressaltar que todo o uso das ferramentas tecnológicas deve se adequar 

à faixa etária das crianças, essas ferramentas vislumbrarão um ambiente de 

curiosidade dos alunos, enfim, fazendo com que eles interajam com a aula e 

compreendam o conteúdo estudado. 

O educador pode apropriar-se dos diversos meios de procedimentos 

tecnológicos, como forma de facilitar a mediação da aprendizagem. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais enfatiza que, 

 
O computador na sala de aula é um recurso muito importante quando usado 
de forma adequada, pois pode ser usada como elemento de apoio para o 
ensino (bancos de dados, elementos visuais, pesquisa), mas também como 
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fonte de aprendizagem e como ferramenta para o desenvolvimento das 
habilidades. (BRASIL, 1997, p. 48). 

 

As novas tecnologias educacionais são ferramentas potencializadoras, 

quando empregadas como recurso didático, podendo trazer mudanças positivas nas 

aulas, além de possibilitar e transformar as aulas tradicionais em aulas dinâmicas, 

prazerosas e agradáveis, contribuindo, de forma significativa, no processo de 

ensino-aprendizagem. Kenski (2008, p. 46) afirma que “para que as TICs possam 

trazer alterações no processo educativo, elas precisam ser compreendidas e 

incorporadas pedagogicamente”. Isso significa que é preciso respeitar as 

especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, 

realmente, faça a diferença. 

A sociedade está em permanentes transformações no âmbito tecnológico, por 

isso, o docente necessita ter a responsabilidade de entender e justificar a 

importância do uso das novas tecnologias na sala de aula como parte integrante das 

transformações sociais. 

Apesar de estar no século XXI, em plena globalização, algumas escolas da 

rede pública subutilizam as novas tecnologias educacionais. 

 
Assim, ao mesmo tempo em que nos preocupamos em inserir as novas 

tecnologias nos espaços educacionais, deparamo-nos como carências 

básicas, como o considerável percentual da população brasileira cujas 

crianças frequentam escolas públicas – quando podem frequentar – e que 

não possuem condições mínimas favoráveis ao desenvolvimento da 

aprendizagem. (PROINFO, 2000, p.13)   

 
 

Nesta reflexão, deparamos com uma carência em plena modernização, tendo 

que criar condições favoráveis para inserí-las no processo ensino aprendizagem. 

Portanto, a escola possui um papel importante nesse contexto, pois ela tem a 

necessidade de inserir estes alunos na sociedade, que exige um reconhecimento 

destas ferramentas tecnológicas para ser um cidadão ativo e crítico no meio em que 

vive. 

 
Acreditamos que, nesse sentido, a discussão sobre informática na educação 

de matemática deva ser compreendida. O acesso à informática deva ser 

como um direito e, portanto, nas escolas públicas e particular o estudante 

deve poder usufruir de uma educação que o momento atual inclua, no 
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mínimo, uma “alfabetização tecnológica” tal alfabetização deve ser não 

como um curso de informática, mas, sim, como um aprender a ler essa nova 

mídia. Assim, o computador deve estar inserido em atividades essenciais, 

tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, 

contar, desenvolver noções espaciais etc.(BORBA; PENTEADO, 2007, 

p.17) 

 

A escola é uma das bases da educação e da formação do indivíduo. Vale 

ressaltar que a presença destes instrumentos tecnológicos na sala de aula, 

sozinhos, não são garantias da qualidade de ensino, mas sim uma contribuição para 

auxílio das práticas pedagógicas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, (1997, p. 20), reforça a importância 

destes recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem, “contudo eles 

precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da 

reflexão, em última instância, a base da atividade matemática”. Nesse sentido, os 

recursos tecnológicos necessitam ser usados de maneira que elevem à reflexão e 

análise dos conteúdos matemáticos ministrados durante as aulas, para uma melhor 

compreensão e entendimento do mesmo. 

Endente-se que toda concepção não pode ser considerada como acabada 

sendo assim, perpassa por transformações constantes. As práticas para o ensino de 

matemática devem ser balizadas em ambientes de constantes atualizações. 

 
Há professores que se situam frequentemente mais próximos de um dos 
limites do intervalo, mas que muitas vezes não têm consciência da sua 
forma de atuação. O computador, entregado como ferramenta de reflexão 
pedagógica, pode ajudar o professor a tomar consciência de sua prática e 
atentar modificá-la. Mas para isso é necessário que o professor faça uma 
“leitura” dessa prática, fundamentado em teóricas que lhe permitam 
identificar os problemas, as limitações e o estilo assumido em seu modo de 
agir e ainda buscar formas de atuação que promovam um maior 
desenvolvimento de seus alunos. (PROINFO, 2000. p, 78-79). 

 
 

Algumas ferramentas educacionais podem auxiliar a prática pedagógica, 

dessa forma afirma Borba e Penteado (2007, p. 67) “os estudos mais recentes têm 

afirmado que, sozinho, o professor avançará pouco nessa direção. É necessário 

encontrar formas de oferecer um suporte constante para o trabalho do professor”. 

O educador precisa se capacitar para conciliar a teoria e a prática, 

proporcionando uma aprendizagem diferenciada e significativa, com a utilização das 

novas tecnologias dando suporte nas aulas de matemática.    
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“A preparação adequada do professor é um dos componentes fundamentais 

para o uso das novas tecnologias educacional” (PROINFO, 2000). Portanto, as 

novas tecnologias vêm fazendo parte do cotidiano do aluno. Dessa forma, para que 

possa definir as tecnologias como parte integrante nas diversas áreas do 

conhecimento, o professor pode buscar uma formação que contemple o constante 

desafio de rever e ampliar seus conhecimentos. 
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3 CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O USO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Neste capítulo será apresentado e discutido os dados coletados como forma 

de demonstrar a concepção dos professores sobre o uso das novas tecnologias 

educacionais no ensino de matemática, em uma escola da Rede Pública do 

Município de Muritiba-BA. Pois, através de projetos acadêmicos e por meio das 

observações, pode-se percebido, que a escola escolhida possuía recursos 

tecnológicos, mas, na maioria das vezes não eram utilizadas como ferramentas de 

ensino pelos docentes nas salas de aula. 

Esta discussão foi direcionada, a partir da realização da pesquisa de campo, 

de acordo com os objetivos propostos, tomando como base as fundamentações 

teóricas. 

 

3. 1 DISCUSSÕES DAS CONCEPÇÕES DOS DOCENTES SELECIONADOS 

SOBRE O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

As novas tecnologias educacionais vêm criando um espaço de discussão no 

ambiente escolar. O conhecimento e aprimoramento sobre a utilização das novas 

tecnologias educacionais são meios de contribuir para uma metodologia diferenciada 

e eficaz a ser trabalhada no âmbito escolar 

No quadro 01, serão apresentadas as respostas dadas pelos professores da 

escola, no qual direcionou-se ó lócus da pesquisa, com o entendimento sobre o uso 

das novas tecnologias (TICs) para a prática docente, que serão identificadas pelas 

siglas P1, P2, P3, P4 e P5. 
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QUADRO 01: Entendimento dos professores quanto ao uso das novas tecnologias 

educacionais para a prática docente. 

 

PROFESSORES 

 Entendimento sobre o uso das novas tecnologias (TICs) 

para a prática docente.  

 

 

P1 

É um recurso muito relevante, pois ele chama atenção das 

crianças, e essa tecnologia já está envolvida no seu cotidiano. É 

atrativa e fornece subsídio para o trabalho do professor, tanto o 

trabalho fica mais rico, como facilita o aprendizado dos alunos. 

 

 

P2 

 

É de suma importância, porque os nossos alunos estão 

envolvidos no dia a dia com as novas tecnologias. Então, nós 

professores temos que está trazendo, para a sala de aula, 

essas novas tecnologias e também informá-los como utilizar 

cada uma. 

P3 É uma maneira de melhorar a situação educacional. 

 

 

 

P4 

Quanto se fala em tecnologia as pessoas pensam mais em 

computador, datashow e outros, mas, as novas tecnologias são 

os avanços. As técnicas que já foram inventadas ao longo do 

tempo como, por exemplo, antes era o quadro negro e giz; hoje 

temos a lousa e o piloto, isso já é novas tecnologias. Todas 

essas mudanças trouxeram ferramentas, técnicas, materiais 

concretos para se trabalhar com os alunos e estes aprendam de 

forma prazerosa, não ficando apenas no “blá, blá, blá” do 

professor, aluno e quadro.  

 

 

P5 

Quando se fala nas novas tecnologias entendo que é uma 

prática muito boa, quando sabemos utilizá-las.  Quando não 

utilizadas adequadamente e bem dirigida, essas novas 

tecnologias não possuem sentido, ou seja, deixa o conteúdo 

mais complexo e atrapalha o aprendizado escolar. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016. 

 

Verifica-se no quadro acima que é pertinente o conhecimento dos professores 

a respeito das novas tecnologias, quando o professor (P4) fala que “as novas 

tecnologias são os avanços, as técnicas que já foram inventadas ao longo do 

tempo”. Sendo assim é importante salientar que esses avanços fazem parte das 
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novas tecnologias, pois a sociedade juntamente com unidade escolar é marcada por 

avanços, que tiveram grandes contribuições em seus tempos e contribuiu para a 

elaboração de outras novas ferramentas, no intuito de suprir a necessidade de ser 

humano. 

Pode-se citar o mimeógrafo, a tinta ou álcool, que era usado para imprimir as 

provas dos alunos tendo significativa mudança na educação. Hoje já tem as 

impressoras digitais que só foi possível ser pensado a partir de outros aparelhos. 

Apesar de que esses avanços tecnológicos chegam às escolas com um 

impacto muito grande, pela falta de conhecimento e, aos poucos, as unidades 

escolares vão abrindo espaço para a inclusão e discussão dessas tecnologias 

educacionais. 

Na verdade, as inovações educacionais, em sua grande maioria, 
pressupõem mudanças na prática docente, não sendo uma exigência 
exclusiva daquelas que envolvem o uso de tecnologia informática. A 
docência, independente do uso das TICs, é uma profissão completa. Nela 
estão envolvidas as propostas pedagógicas, os recursos técnicos, as 
peculiaridades da disciplina que se ensina, as leis que estruturam o 
funcionamento da escola, os alunos, seus pais, a direção, a supervisão, os 
educadores de professores, os colegas professores, os pesquisadores, 
entre outros. (BORBA E PENTEADO, 2007, p. 56).    

 

Dentre todos estes elementos que estão envolvidos na prática docente, os 

recursos tecnológicos necessitam ser usados de maneira que fomentem a reflexão e 

análise dos conteúdos ministrados durante a aula, para uma melhor compreensão e 

entendimento do mesmo. Mas, para isso, o professor deve saber usá-la como afirma 

o professor (P5). 

Borba e Penteado (2007, p. 64) afirmam que, “é preciso avaliar o que 

queremos enfatizar e qual a mídia mais adequada para atender o nosso propósito”. 

Para que as aulas não fiquem vaga, para dizer apenas que utilizam as novas 

tecnologias, sem um objetivo, o docente tem que está ciente de como utilizar 

adequadamente tal mídia para que seus objetivos sejam alcançados.  

No entanto, existe um paradigma na concepção entre os professores no 

seguinte estudo, na qual professor (P3) diz que as novas tecnologias são formas, ou 

seja, fontes para melhorar a situação educacional.   

Sabe-se que as novas tecnologias em si não vieram melhorar a situação 

educacional, mas a prática pedagógica é uma forma essencial para a inclusão das 

ferramentas tecnológicas no ambiente escolar, sobretudo na adesão dessas novas 
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tecnologias e como elas serão utilizadas e abordadas diante aos conteúdos 

ministrados. Para Moran (2000, p. 12), 

Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas tecnologias 
nos trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida as tecnologias nos 
permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 
audiovisual, [...] Mas se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos 
achado as melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas 
não resolvem as questões de fundo. Ensinar e aprender são os desafios 
maiores que enfrentamos em todas as épocas e particularmente agora em 
que estamos pressionados pela transição do modelo de gestão industrial 
para o da informação e do conhecimento.  
 
 

Vale destacar que a solução dos problemas na educação não se resolve 

apenas com o uso de ferramentas tecnológicas educacionais nas salas de aula, 

mas, sobretudo os métodos utilizados por cada professor para desenvolver suas 

aulas e o que vão utilizar para auxiliá-las. “Fornece subsídio para o trabalho do 

professor, tanto o trabalho fica mais rico e facilita o aprendizado dos alunos” como 

afirma professor (P1). 

Contudo, não podemos afirmar que essas novas tecnologias são boas ou 

ruins em sala de aula, pois não se pode usá-la apenas como forma de atualizar os 

métodos de ensino e, sim, redefinir as velhas práticas educacionais. 

Mas, de fato, como os professores sujeitos do estudo entendem as novas 

tecnologias educacionais como ferramenta de ensino aprendizagem. Assim, os 

questionamos qual a sua concepção sobre a utilização das novas tecnologias 

educacionais como ferramenta de ensino e aprendizagem na disciplina de 

matemática.  

Foram apresentadas as seguintes respostas no quadro 02.  
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QUADRO 02: Concepção dos professores sobre o uso das novas tecnologias 

educacionais como ferramenta de ensino e aprendizagem no ensino de matemática. 

 

PROFESSORE

S 

Concepções das ferramentas tecnológicas de ensino e 

aprendizagem na disciplina de matemática. 

 

 

P1 

É muito relevante, importante, mas ela não supre a função do 

professor, pois, não adianta ter tecnologia, se o professor não 

sabe utiliza-lá. Então, a tecnologia é relevante, porém não 

substitui o professor no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

P2 

As novas tecnologias ajudam o aprendizado do aluno, não se 

pode definir como única metodologia, o professor e o quadro, 

sem buscar nenhuma tecnologia, nenhum material concreto 

para que o aluno possa assimilar melhor o assunto. O aluno não 

percebe o prazer na disciplina e, posteriormente, sente-se 

frustrado. 

 

P3 

É uma ferramenta maravilhosa.  Nós professores devemos ter o 

domínio do conteúdo, para assim, definir o método mais 

adequado a ser utilizado, possibilitando uma melhor 

compreensão no processo de aprendizagem. 

 

 

P4 

A utilização das tecnologias educacionais é um grande avanço 

para o resultado na aprendizagem dos alunos. Mas, é preciso 

que o professor esteja capacitado para usar estas ferramentas, 

de forma correta, para não utilizar por utilizar, 

consequentemente não alcançando resultados no aprendizado. 

 

 

P5 

As novas tecnologias ajudam no aprendizado, quando bem 

direcionada. O professor deve se capacitar constantemente, as 

novas tecnologias são conhecimentos novos, pois, quando 

tivemos formação, há tempos atrás, não fomos preparadas para 

usá-las. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016.  

 

No quadro acima, pode-se perceber que os docentes identificam as novas 

tecnologias como uma ferramenta eficiente para o ensino-aprendizagem, quando 

empregada de forma correta, sabendo utilizá-la e tendo um planejamento eficaz para 
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o alcance dos seus objetivos. Porém, quando não bem empregada tornará o 

ambiente de sala de aula uma extensão para o uso de aparelhos tecnológicos, ou 

seja, não proporcionando um aprendizado significativo. 

Como diz Moran (2000, p. 24), “aprendemos pelo prazer, porque gostamos de 

um assunto, de uma mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o 

estímulo positivo podem facilitar a aprendizagem.” Assim, aprendemos porque 

gostamos, os discentes gostam do novo, essas ferramentas tecnológicas em sala de 

aula fazem com que os alunos fiquem curiosos. Ao despertar o interesse eles vão 

aprender espontaneamente, fazendo como que a disciplina de matemática não seja 

rotulada como uma disciplina difícil.  

Portanto, para que as ferramentas tecnológicas despertem o interesse e a 

curiosidade dos alunos que querem aprender, é necessário que os professores 

estejam capacitados para trabalhar com essas novas ferramentas educacionais, 

como os professores questionados ressaltam no quadro 2.  

Lévy (1993, p. 103) diz que, 

 
Mais, que nunca, a imagem e o som podem tornar-se os pontos de apoio de 
novas tecnologias intelectuais. Uma vez digitalizada, a imagem animada, 
por exemplo, pode ser decomposta, recomposta, indexada, ordenada, 
comentada, associada no interior de hiperdocumentos multimídias. É 
possível (será possível em breve) trabalhar com a imagem e o som, tão 
facilmente quanto trabalharmos hoje com a escrita, sem necessidade de 
materiais de custo proibitivo, sem uma aprendizagem excessivamente 
complexa. 
 
 

Os instrumentos tecnológicos possuem diferentes formas de usos, sendo um 

dos principais métodos de transformação da aprendizagem. Os usos das novas 

tecnologias trazem diferentes possibilidades de ensino da matemática no intuito de 

alcançar o aprendizado dos discentes, sendo necessário considerar qual a mídia 

apropriada para atender o proposto da aula. 

Fonseca (1997) reforça, compete ao professor fazer uma análise crítica ao 

definir a proposta e metodologia adequada que utilizará ao ensinar a disciplina de 

matemática, permitindo e adequando a realidade da turma e do espaço escolar. 

Essa análise pode favorecer a inclusão de novas ferramentas, associando a 

necessidade da turma e favorecer uma aprendizagem significativa e prazerosa. 

Dessa forma, é preciso analisar todas as ferramentas que serão usadas como 

recursos didáticos, no momento em que os professores utilizam esses materiais 
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tecnológicos no processo educativo. Podem ser utilizados os livros (didáticos ou 

não), os softwares de simulação, jornais, filmes, vídeos, entre outros.  

Compreende-se que os recursos oferecidos pelas tecnologias educacionais 

são oportunidades e possibilidades de mudança significativa no processo de ensino-

aprendizagem. 

O docente pode utilizar ferramentas educacionais para desenvolver as aulas e 

viabilizar o aprendizado dos alunos, identificando não só os conceitos, mas os 

métodos e atitudes a serem aplicada em classe. De modo que contribua com a 

evolução do processo de ensino e aprendizagem na disciplina de matemática. 

No entanto, como reforça o professor (P4), o docente precisa estar preparado 

e capacitado para utilizar essas ferramentas de forma adequada, para que não 

utilize apenas por utilizar de maneira aleatória, sendo assim, não irá obter resultados 

no aprendizado. 

Assim, é importante que os docentes entendam e saibam fazer uso das mais 

diversas formas das ferramentas tecnologias. Como assevera Kenski (2007, p. 44),  

 

Usamos muitos tipos de tecnologias para aprender e saber mais e 
precisamos da educação para aprender e saber mais sobre as tecnologias. 
A maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo. 
Não são nem o objeto, nem a sua substância, nem a sua finalidade. Elas 
estão presentes em todos os momentos do processo pedagógico, desde o 
planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta curricular até a 
certificação dos alunos que concluíram um curso. 

 

Desse modo, há uma relação entre tecnologia e educação, a depender da 

ferramenta tecnológica que a escola disponibiliza. Assim, podem ocorrer intensas 

transformações no modo de organizar o ensino.  

Os recursos tecnológicos podem colaborar no procedimento pedagógico, 

contribuindo com uma maior possibilidade de informações, diante dos recursos 

presentes na escola. 

 
3. 2 PRÁTICAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 
 
 

O ensino e aprendizagem vêm passando por um processo de renovação. O 

professor necessita atualizar sua metodologia, pois os conteúdos a serem ensinados 

foram reestruturados diante o contexto social. Os alunos carecem de um 
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aprendizado real e eficaz que o conduz na sua formação de cidadão capaz, ou seja, 

de aplicar esses aprendizados na sua vivencia diária. 

Atualmente, a tendência crítico-social dos conteúdos prioriza o aluno como 

reprodutor do seu próprio aprendizado, o docente deve reconhecer a classe e o 

ambiente escolar, tendo a sensibilidade de desenvolver sua metodologia conforme a 

realidade que se encontra e o conhecimento prévio dos alunos. O professor é o 

mediador nos conhecimentos, pois deve selecionar as informações mais importantes 

a serem trabalhadas e associadas com os conteúdos. 

Quando o ambiente escolar e a realidade do aluno são reconhecidos, tornar-

se mais fácil a prática do ensino-aprendizagem. São variadas as realidades 

existentes em uma classe, sendo assim, quando reconhecido o ambiente, cabe o 

docente elaborar o seu planejamento, a fim de obter um melhor resultado para os 

seus planejamentos no decorrer das aulas. 

Soares (2009, p. 18) enfatiza que,  

 
Podemos explorar as experiências dos alunos pensando em contribuir para 

que entendam melhor sua realidade e possam ser melhor preparados para 

o enfrentamento de seus problemas. Há os que adotam outra perspectiva e 

consideram que a realidade dos alunos serve apenas para exemplificar 

alguns conhecimentos matemáticos, facilitando a sua apreensão. 

 

Nessa perspectiva, é possível delinear a importância de conhecer a realidade 

do educando e explorá-la, ao máximo, para a contribuição de resolução de 

problemas no seu cotidiano. Diante disso, o professor necessita rever suas práticas, 

melhorando sua maneira de ensinar transmitindo com êxito os conteúdos.  

Segundo Moran (2000), ensinar e educar são conceitos diferentes, o ensinar 

organiza várias atividades didáticas, facilitando o entendimento dos alunos nas 

diferentes disciplinas, incluindo à matemática. O educar, como centro principal da 

educação, além de ensinar, auxilia na compreensão e interação da vida, ajudando o 

educando a realizar-se profissionalmente, emocionalmente, intelectualmente, sendo 

assim, contribuindo com as transformações sociais. 

Não há uma fórmula pronta de ensino, mas um aprimoramento do 

conhecimento que precisa estar em constante transformação. Além de estimular o 

interesse dos alunos com metodologias diferenciadas, devem-se utilizar ferramentas 

tecnológicas que contribuam, de maneira significativa, na prática do ensino-

aprendizagem, no intuito de alcançar a qualidade na educação. 
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Mesmo que o ambiente escolar possua grandes avanços tecnológicos, é 

imprescindível a existência da dinâmica de parceria entre o professor e o aluno.  Os 

discentes interagem mais nas aulas e participam ativamente. “A escola também 

exerce o seu poder em relação os conhecimentos e ao uso das tecnologias que 

farão a mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos”. 

(KENSKI, 2007, p. 19). 

As ferramentas tecnológicas educacionais, aplicadas de forma correta, podem 

contribuir para construção de um aprendizado autônomo, o aluno passa ser, 

também, elemento fundamental para o processo de conhecimento e de aprendizado. 

Desta maneira, questionou-se aos professores, sujeitos do estudo, se eles 

fazem uso de alguns procedimentos tecnológicos como ferramenta de ensino, 

quando ministra a aula de matemática.  Suas respostas estarão expostas no quadro 

abaixo. 

QUADRO 03: Procedimentos tecnológicos utilizados pelos professores nas aulas de 

matemática.  

 
PROFESSORES  

Utilização de alguns procedimentos tecnológicos quando 

ministra a aula de matemática.   

 
 

P1 

Não utilizo a tecnologia em sala de aula, pelo fato da escola 

não disponibilizar, mas utilizo jogos e dinâmicas. A tecnologia 

em si não é utilizada.     

P2 Material dourado, TV, aparelho DVD.   

P3 Vídeo, ábaco, jogo de dominó e as mãos.     

 
 

P4 

 Ábaco e dominó que os vejo como uma tecnologia.   Quando o 

computador funcionava, já levei para a sala de computação no 

qual eles faziam continhas e jogos relacionados à matemática. 

 
 

P5 

A escola não disponibiliza. Quando o computador funcionava, 

agente levava para a sala de computação com o planejamento 

no pen drive. Hoje, já temos internet, porém, falta manutenção 

das máquinas, estamos sempre na carência.    

Fonte: Dados de pesquisa, 2016. 

 

Dois professores (P1 e P5) afirmam que não utilizam ferramentas tecnológicas, 

pelo fato da escola não disponibilizar, mas que já levaram os alunos para a sala de 
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informática quando funcionava, pois a escola tem sala de informativa, mas não é 

utilizada por falta de manutenção.   

De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais, (1997), a tecnologia 

encontra-se no nosso dia a dia. O computador pode ser visto como um recurso 

didático que, a cada dia, tornar-se-á imprescindível, sendo uma ferramenta 

tecnológica de muitas contribuições e possibilidades para o processo do ensino-

aprendizagem de matemática, por está constantemente presente nas relações 

sociais. 

A tecnologia é um grande recurso, como forma de despertar o interesse dos 

educandos.  Mas, o docente tem que saber qual a ferramenta tecnológica mais 

adequada para ser utilizada na abordagem do conteúdo.  

 O ábaco foi um dos primeiros recursos usados pelo ser humano para ajudar 

na contagem. Os professores (P3 e P4) dizem que utilizam o ábaco para trabalhar 

unidade, dezena, centena e milhar. Esses educadores usam o recurso didático como 

forma de ministrar os conteúdos sobre o sistema de numeração decimal, 

aperfeiçoando, assim, o aprendizado desse conteúdo. 

Após, foi perguntado aos docentes, se a escola disponibiliza ferramentas 

tecnológicas educacionais como recursos didáticos para ser trabalhado em sala de 

aula, dando suporte para poder exercer um trabalho significativo na aprendizagem 

dos discentes. 
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QUADRO 04: Disponibilidade de ferramentas tecnológicas educacionais para serem 

trabalhadas em classe. 

 
PROFESSORES 

Disponibilidades de ferramentas tecnológicas educacionais 

para serem trabalhadas em classe. 

 
 

P1 

TV, aparelho DVD, data show e computador. Mas, infelizmente, 

o computador não é utilizado por falta de manutenção.    

 
P2 

Material dourado, jogos, TV, DVD, data show e computador. 

Mas, necessita de manutenção.    

 
P3 

Disponibiliza jogos de encaixe, ábaco, livros infantis, TV e 

aparelho DVD.    

 
P4 

 Ábaco, TV, aparelho DVD, data show, material dourado, 

dominó e computador. Mas, infelizmente o computador e outros 

não funcionam. 

P5 Muito pouco. Só o som com pen drive, TV e aparelho DVD. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016. 

 

Percebe-se que, no quadro acima, todos os professores entrevistados 

afirmam que a escola dispõe de algumas ferramentas tecnológicas educacionais.  

Pois, comparando com o quadro 3, quando perguntados se eles utilizam 

alguns procedimentos tecnológicos como ferramenta de ensino, quando ministram a 

aula de matemática, dois deles responderam que não, porque a escola não 

disponibiliza. Sendo assim, constata-se que há uma discordância entre as suas 

falas. 

Borba e Penteado (2007, p.66) salientam que,   

 
Muitos professores desistem quando percebem a dimensão da zona de 
risco. Evitam qualquer tentativa nesse sentido. Muitas vezes assumem e 
justificam essa postura baseados ou no fato de que acham que os 
computadores não são para escola, ou que não estão preparados e não 
encontram condições de trabalho na escola. 
 
 

Assim, pode-se entender a discordância em suas falas, pois, trabalhar em 

sala de aula com as ferramentas tecnológicas educacionais, requer uma 

metodologia muito bem estruturada entre o conteúdo abordado e a ferramenta 

usada, além do professor ter domínio entre as partes.    
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Na atualidade, a tecnologia se encontra presente em todas as exigências da 

sociedade. Portanto, a educação consiste em um das principais instituições sociais 

responsáveis pele formação do cidadão, dispondo de um dos papeis mais 

importantes para o encaminhamento do aluno, perante o seio da sociedade. A 

escola necessita se adequar para acolher esta nova realidade. 

Durante a coleta de dados, percebe-se que os entrevistados utilizam algum 

tipo de ferramenta tecnológica no decorrer das suas aulas. Os professores (P1, P2 e 

P4) afirmam que, a unidade escolar disponibiliza de ferramentas tecnológicas, mas, 

lamentam a falta de manutenção nos computadores da escola. Por conta disso, não 

podem ser utilizados. 

Segundo os conceitos de Kenski (2007), as novas tecnologias de 

comunicação e informação, trouxeram transformações positivas para a educação, 

programas de computadores, vídeos, programas educativos, porém, podem trazer 

implicações na sala de aula, diminuindo esse espaço de ensino-aprendizagem, pois, 

antes se utilizava outras ferramentas tecnológicas como, lousa, giz, livros e a voz do 

professor. Para que essas ferramentas possam trazer benefícios para o aprendizado 

dos alunos, é necessário que sejam compreendida e corretamente utilizadas pelo 

docente.  

Com base nas idéias do autor, fica evidente que não basta usar por usar a 

TV, aparelho de DVD, computador, entre outros. É preciso planejar corretamente a 

tecnologia apta para ministrar os conteúdos. 

A tecnologia disponibilizada pela escola e utilizada pelos docentes traz 

importantes contribuições no processo de aprendizado e rendimento escolar dos 

alunos. É importante que se defina quais os instrumentos didáticos devem ser 

utilizados para dinamizar e aprimorar o entendimento dos discentes, dando 

possibilidades de conquistarem novas formas de construção do conhecimento. 

Todavia, todos os professores incluíram em suas respostas o aparelho de 

DVD e TV, nessa perspectiva Moran (2000, p. 36-37) refere que, 

 
O vídeo esta umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, de 
entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, 
na cabeça dos alunos, significa descanso e não "aula", o que modifica a 
postura, as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar 
essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso 
planejamento pedagógico.  
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Vale ainda destacar que, o docente precisa está atento no momento de 

estabelecer novas pontes de aprendizado entre o vídeo e as outras dinâmicas na 

sala de aula. 

Essas tecnologias se encontram presente no cotidiano dos alunos, eles visam 

como meio de lazer e diversão. No entanto, é possível explorá-los de formas 

diferenciadas, na qual se pode demonstrar uma nova perspectiva de aprendizado. É 

necessário adequá-las para envolvê-los de tal forma que venha a oferecer o 

aprendizado, de um determinado conteúdo, de maneira prazerosa e descontraída. 

Nesse contexto, quando questionados sobre a forma que os alunos reagem 

diante o uso das novas tecnologias educacionais durante aulas de matemática, se é 

percebido diferença das outras aulas que não foram utilizadas essas ferramentas. 

Suas respostas estarão descritas no quadro abaixo. 

QUADRO 05: Percepção dos professores quanto ao interesse e participação dos 

discentes, durante a aula de matemática, quando utilizados ferramentas tecnológicas. 

 
PROFESSORES 

 Percebe-se interesse e participação dos alunos, nas aulas 

de matemática quando utilizados ferramentas tecnológicos, 

diferentemente das que não são utilizadas.  

 
 

P1 

É um incentivo porque para eles é uma coisa nova e, ao mesmo 

tempo, faz parte do cotidiano deles. Pois, hoje em dia, as 

crianças estão muito desenvolvidas com celular, computador, 

entre outros.   

 
P2 

Quando trazemos novidades eles ficam interessados nas aulas, 

por exemplos, data show, TV e outros.  

 
P3 

Quando leva o concreto percebe-se a atenção e a concentração 

deles. Tem que fazer uma aula diferenciada para ter a atenção 

e a concentração dos alunos.  

 
P4 

 Percebe-se a empolgação, o interesse dos alunos, todos 

querem pegar, mexer, sendo assim, o aprendizado fixa melhor.  

P5 Percebe-se o interesse, tanto faz nas tecnológicas mais 

avançadas, como em qualquer jogo que eles sempre têm 

interesse. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016. 

Atualmente, é percebida a falta de atenção, o desinteresse, o desânimo dos 

alunos nas salas de aulas. Borba e Penteado (2007, p.15) dizem que “muitos 
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advogam o uso do computador devido à motivação e à importância dada aos 

computadores do ponto de vista social, o seu uso na educação poderia ser a 

solução para a falta de motivação dos alunos”. 

Percebe-se, com as respostas dos professores que, com o uso das 

ferramentas tecnológicas educacionais nas aulas de matemática, nota-se o 

interesse, a participação, a atenção e a concentração dos alunos durante a aula. 

Essas ferramentas utilizadas nas aulas de matemática, despertam o 

interesse, a participação, a curiosidade, a atenção dos alunos, pois, mesmo não 

utilizando ferramentas mais avançadas, é possível trazer para a sala de aula, o 

raciocínio lógico, os movimentos e as cores, com o uso das novas tecnologias 

educacionais.  

As mesmas trazem grande contribuição na formação dos alunos, nos 

momentos que são utilizadas, pelos professores, os alunos se sentem estimulados a 

buscar coisas novas. Atualmente, os aparelhos tecnológicos se encontram 

constantemente presentes no nosso dia a dia, como afirma professor (P1) “[...], pois 

hoje em dia as crianças estão muito desenvolvidas com celular, computador, entre 

outros”.    

Esses recursos tecnológicos facilitam o acesso a novos conhecimentos e 

auxilia no momento do aprendizado dos discentes, propondo um conhecimento mais 

estruturado. O emprego desses métodos colabora e transforma as aulas de 

matemática. Como reforça os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
Estudiosos do tema mostram que escrita, leitura, visão, audição, criação e 
aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais 
avançada. Nesse cenário, insere-se mais um desafio para a escola, ou seja, 
o de como incorporar ao seu trabalho, apoiado na oralidade e na escrita, 
novas formas de comunicar e conhecer. (BRASIL, 1997, p.34).  
 
 

O avanço tecnológico permite diferentes formas e usos durante as 

abordagens das aulas, tornando-se um dos principais influentes transformadores da 

sociedade. 

O papel da escola é direcionar as práticas pedagógicas e proporcionar novas 

maneiras de transmitir o conhecimento no contexto educativo, sendo assim, salienta-

se a importância da formação do aluno no processo ensino-aprendizagem. 

Moran (2000) refere que o professor dispõe de muitas alternativas 

metodológicas, dentre elas, a maneira como direciona a disciplina e como se 
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comunica com os alunos, além de, saber o momento certo para inserir um 

determinado tema a ser abordado durante as aulas. Fica a critério de cada docente 

pode encontrar sua forma de adaptar e de associar os vários procedimentos 

metodológicos e ferramentas tecnologias disponíveis no ambiente escolar. 

Todavia, os docentes precisam tornar-se excelentes profissionais da 

educação, no intuito de direcionar as aulas com eficiência na transmissão dos 

conteúdos, introduzindo as ferramentas disponíveis na escola. A atuação do 

professor em sala de aula e a maneira de como emprega os suportes tecnológicos 

que se deparam a sua disposição, definirão as relações entre o conhecimento a ser 

ensinado e o modo de explorar as tecnologias disponíveis, podendo garantir um 

melhor aprendizagem para os alunos.   

No ambiente educacional, os meios de comunicação tecnologias dispõem 

diferentes maneiras para que as pessoas possam se relacionar com os 

conhecimentos e o aprender.  

De acordo com Kenski (2007), as tecnologias educacionais não se tratam, 

somente, de novos recursos disponíveis para serem inseridos nas salas de aulas, 

mas de uma apropriada modificação que ultrapasse, até mesmo, os espaços físicos, 

no qual se ocorre à educação. A forma de se conduzir a aula, a dinâmica e a 

habilidade de estruturação das tecnologias permitem todos os indivíduos que 

participam de um momento educacional em conexão.  

Cada professor necessita encontrar uma maneira de se comunicar e sentir 

bem com a sua turma, propondo aos alunos uma aprenderem significativamente e 

diversificar a maneira ao conduzir as aulas. 

 

3. 3 FORMAÇÕES DO PROFESSOR PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA E AS 

NOVAS TECNOLOGIAS 

 

A matemática está presente em todo o contexto social. Assim, é necessário o 

aprendizado e o entendimento da disciplina para o desenvolvimento intelectual do 

aluno. É importante que os alunos compreendam a linguagem matemática desde os 

anos iniciais. 

Quando questionados sobre a formação em licenciatura em pedagogia e se 

na sua formação houve uma disciplina direcionada a área de matemática nas séries 
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iniciais no ensino fundamental, todos os entrevistados disseram que são licenciados 

e que tiveram no currículo a disciplina de metodologia da matemática. 

No entanto, os professores tendo uma formação qualificada, devem está 

aptos para desenvolver a aula de matemática e fazer com que os alunos 

compreendam o assunto e relacione com seu cotidiano, para que, assim, possam 

transmitir o aprendizado significativo.  

Fonseca (1997) menciona que, para uma melhor aprendizagem do discente, 

podem-se utilizar as situações diárias dos alunos nas práticas pedagógicas. Quando 

os alunos se envolvem com o fazer e o pensar matemático o aprendizado torna-se 

mais significativo, trazendo relevantes contribuições para o desenvolvimento da 

autonomia, do pensamento, da tomada de decisão, em fazer descobertas e se 

comunicar. 

O professor quando direciona as suas práticas aos métodos do cotidiano dos 

alunos, é preciso de planejamento, análise e organização dos conteúdos que serão 

abordados em classe que gerem condições significativas e desafiadoras para os 

alunos.         

Para Soares (2009, p. 19), “a educação tem por finalidade contribuir para que 

as pessoas aprendam a reconhecer seu papel no mundo e superem alienação.” 

Mas, para que a educação consiga obter sua finalidade, os professores 

devem compreender que a prática do ensino de matemática não é mais apresentar o 

conteúdo oralmente seguido de exercícios para fixar a aprendizagem, afirmando 

que, assim, os alunos tenham apreendido pela reprodução, a tendência atual 

redefine o papel do aluno e do professor. O aluno passa a ser protagonista da sua 

própria aprendizagem e o professor é o organizador da aprendizagem, o mediador e 

também o consultor, no qual fornece as informações necessárias, as quais o aluno 

não tem condições de obter sozinho, para os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

(BRASIL, 1997). 

A formação do professor é um ponto importante para que ele possa entender 

o processo do ensino-aprendizagem e exercer sua função de forma competente. 

Pois, suas práticas podem trazer péssimas consequências na formação dos alunos. 

Assim, como a sociedade, a educação está em permanentes transformações, 

o docente deve estar constantemente ampliando seus conhecimentos para 

acompanhar as exigências da sociedade. 
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Muitos reconhecem que a forma como estão atuando não favorece a 
aprendizagem dos alunos e possuem um discurso que indica que gostaria 
que fosse diferente. Porém, no nível de sua prática, não conseguem se 
movimentar para mudar aquilo que não os agrada. Acabam cristalizando 
sua prática numa zona dessa natureza e nunca buscam caminhos que 
podem gerar a incerteza e imprevisibilidade. Esses professores nunca 
avançam para o que chamamos de uma zona de risco, na qual é preciso 
avaliar consequência das ações propostas. (BORBA E PENTEADO, 2007, 
p. 56-57).        

  
O professor, ao realizar suas aulas, necessita estar atento ao desenvolvê-la, 

revendo suas práticas, de forma que as mesmas colaborem no aprendizado do 

aluno.  

Na escola em questão os docentes precisam descobrir meios e caminhos 

para que possam direcionar o ensino de matemática de forma diferente, deixando o 

comodismo de lado, saindo da zona de conforto, buscando realizar novas 

abordagens para transformar suas práticas. O discente precisa ter a oportunidade de 

compreender alguns conceitos matemáticos, conceitos esses que sejam utilizados 

nas suas vidas.   

Conforme Fonseca (1997, p. 55), “a ação do professor, em sua prática 

pedagógica, traz implicações na formação de seus alunos. Por isto, seus objetivos e 

metas precisam estar bem definidos. São eles que norteiam o que ensinar e como 

ensinar”. 

A essa reflexão pode-se considerar que não há um método detalhado de 

como ensinar, mas um aprimoramento do conhecimento e uma formação 

profissional que precisa ser contínua, visando o aprimoramento na formação do 

aluno. 

Ao final da entrevista, questionou-se aos professores, sujeitos do estudo, se 

há disponibilidade por parte da Instituição sobre o uso de novas tecnologias 

educacionais e promoção de uma formação continuada. Todos afirmaram que a 

escola não disponibiliza cursos como formação continuada nessa área. Ressalta-se 

que apenas três docentes fizeram o curso por conta própria em entidade particular, 

direcionada a essa área.  

A formação e capacitação do professor direcionada à utilização das novas 

ferramentas tecnológicas dispõem de melhores resultados no ensino-aprendizagem 

dos discentes. Essas ferramentas bem conduzidas nas salas de aulas facilitam o 

entendimento dos conteúdos propostos pelo docente, dessa forma os alunos sente-

se estimulados melhorando o seu interesse pela a aula.   
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Mas, para isso o professor deve saber utilizá-la de forma adequada e está 

preparados para usá-la, como as professores entrevistados afirmam no quadro 2. O 

professor deve se aperfeiçoar continuamente para poder fazer um bom trabalho e 

consequentemente um ensino de qualidade.   

Então, para que esses recursos tecnológicos possam contribuir no processo 

de ensino-aprendizagem, os professores devem usar algumas dessas novas 

ferramentas tecnológicas para direcionar as suas metodologias.  

O qual pode auxiliar o trabalho pedagógico, dando possibilidades aos alunos 

interações, direcionando as informações e aprimorando os seus conhecimentos. 

Dessa maneira, é fundamental que os docentes conheçam como se faz uso 

dessas novas tecnologias, como ferramenta pedagógica, investindo na sua 

formação, através de cursos de capacitações e/ou formação continuada. 

Esse processo de formação possibilita a superação dos desafios que o 

professor percorre durante seu percurso que permanece em sala de aula, tornando-

o mais reflexivo para a utilização dos recursos tecnológicos na formação do 

indivíduo.   

Com o seu aperfeiçoamento através de uma formação continuada, o 

professor possibilita ao educando o acesso e processamento das informações 

adequadas, adquirindo o conhecimento proposto pela escola. 

Conforme Kenski (2007, p. 51), “cada vez mais, é preciso que haja uma nova 

escola, que possa aceitar o desafio da mudança e atender às necessidades de 

formação e treinamento em novas bases”. 

Nos últimos anos acorreram mudanças no processo de ensino-aprendizagem, 

por influência dos novos paradigmas educacionais. Assim, necessita-se de uma 

nova escola e profissionais competentes e capacitados.  

Portanto, não basta apenas a graduação, é necessário que este profissional 

da educação esteja constantemente atualizado, participando de congressos, cursos 

de especialização, formação continuada e outros. Sendo assim, buscar mudanças 

com qualidade e, consequentemente, formar indivíduos críticos flexivo para a 

sociedade.      
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em relação ao que foi exposto durante toda a realização da pesquisa, é 

importante deixar explícito que a finalidade do estudo não é certificar que as novas 

tecnologias (TICs) vão solucionar a situação que a educação se encontra 

atualmente na escola analisada. 

A inquietação do estudo se deu pelo fato de como os professores e a escola 

subtilizam as novas tecnologias, como ferramentas educacionais e entender qual a 

concepção dos professores sujeito da pesquisa sobre o uso da mesma no processo 

de ensino-aprendizagem na disciplina de matemática.  

Através da entrevista foi possível promover alguma reflexão, para que se 

torne acessível o uso dessas ferramentas educacionais na prática pedagógica, não 

se delimitando, apenas, aos livros didáticos, lápis, lousa e outros.  

Foi possível perceber, com a realização da pesquisa que os docentes, sujeito 

do estudo, possuem um conhecimento teórico prévio sobre as novas tecnologias 

educacionais, apesar de não terem uma disciplina direcionada ao uso das TICs na 

sua formação.  

É importante que os professores busquem uma constante atualização ou uma 

formação continuada para estarem inseridos no novo cenário educacional e social, 

pois não basta apenas à teoria, essa teoria tem que ser interligada com a prática. A 

escola e as políticas públicas devem servir como base de apoio e assistência as 

práticas docentes pedagógicas. 

As ferramentas educacionais possibilitam aos professores conduzir aulas 

diferenciadas, propicia a novas práticas e fomentam novos práticas. Enfim, inserem 

os alunos nos novos meios de aprendizagens. 

Diante das bases teóricas que fundamentaram o estudo e os relatos dos 

professores sujeitos do estudo, percebe-se que as novas ferramentas tecnológicas 

educacionais podem ser consideradas como recursos metodológicos essenciais 

para a prática do ensino matemático.    

Destaca-se que essas ferramentas, encontram-se presentes na vida cotidiana 

dos discentes. Entretanto, os professores devem planejar a utilização das mesmas, 

em classe, para que sejam, necessariamente, denominadas de ferramentas 

tecnológicas educacionais. 
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Conduzindo-as de forma a contextualizar os seus conteúdos propostos, nas 

aulas de matemática, buscando desmistificar a disciplina difícil e complexa a ser 

compreendida. 

As tecnologias educacionais devem ser utilizadas em classe, diante uma 

perspectiva de avanço na compreensão e desempenho na disciplina, tornando um 

indivíduo crítico e reflexivo, de forma que venha a contribuir na sua desenvoltura 

perante a sociedade.  
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA  

 

Prezado (a) professor (a) somos estudante do 7º semestre de Licenciatura em 

Pedagogia da Faculdade Maria Milza (FAMAM) de Governador Mangabeira, e 

estamos realizando uma pesquisa. Necessitamos de sua atenção para responder 

alguns questionamentos. Com esta entrevista pretendemos verificar as concepções 

dos professores sobre a utilização das novas tecnologias (TICs) no processo ensino-

aprendizagem da matemática. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

1. Nome (opcional).  

2. Qual o seu entendimento sobre o uso das novas tecnologias (TICs) para a 

prática docente? 

3. Na sua formação houve uma disciplina direcionada a área de matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental? 

4. A entidade mantedora disponibiliza cursos para o aperfeiçoamento do uso das 

novas tecnologias, como medida de formação continuada? 

5. Quando ministra a aula de matemática, você faz uso de algumas ferramentas 

tecnológicas? Cite algumas? 

6. Qual a sua concepção sobre o uso das novas tecnologias educacionais como 

ferramenta de ensino e aprendizagem no ensino de matemática? 

7. A escola disponibiliza ferramentas tecnológicas para serem trabalhadas em 

classe? Quais? 

8. Durante a aula de matemática, quando utiliza algumas ferramentas 

tecnológicas, é percebido o interesse e participação dos discentes, diferente 

das aulas que não foram trabalhadas com as novas tecnologias?    
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