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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo, averiguar a utilização das TIC em 
aulas de Matemática por professores de escolas públicas estaduais de Ensino 
Médio da cidade Jequié-Bahia. A ideia foi verificar como um Professor de 
Matemática do Ensino Médio, de uma Escola Pública Estadual, utilizava 
Tecnologias de Informação e Comunicação em suas aulas e se esta utilização 
transformava ou não o artefato (TIC utilizado) em um instrumento. 
Respaldando-nos para esta verificação na Abordagem Instrumental de Pierre 
Rabardel (1995). Para isso, nos questionamos se a utilização de TIC é feita de 
forma que propicie a construção do conhecimento matemático pelos alunos, da 
turma investigada. O sujeito da pesquisa foi um Professor de matemática do 
ensino médio selecionado a partir de um questionário aplicado a 31 Professores 
que lecionavam matemática em 11 escolas estaduais localizadas na zona urbana 
do município de Jequié-Bahia. Realizamos a produção de dados a partir das 
seguintes estratégias: i) aplicação de questionários, ii) observação direta, iii) 
anotações em caderno de campo e iv) filmagem das aulas no laboratório. Dessa 
forma, observamos durante um bimestre uma turma de 1º ano do Ensino Médio. 
A pesquisa se configura como qualitativa de natureza explicativa e para análise 
dos dados utilizamos a análise microgenética , na qual fizemos vários recortes 
temporais dos vídeos, posterior transcrição das falas e descrição das cenas. 
Analisamos também os roteiros de atividades oferecidos pelo Professor para a 
realização das aulas no laboratório utilizando o computador e softwares 
matemáticos. Utilizamos também elementos da Didática da Matemática Francesa 
(obstáculos didático e epistemológicos e efeitos didáticos) para compreender 
algumas situações que se estabeleceram durante as aulas.   As tecnologias 
analisadas foram os softwares matemático Kmplot e GeoGebra. Como resultado, 
constatamos que as aulas não tiveram um enfoque investigativo e experimental, 
desse modo, os referidos softwares foram, na maioria das vezes, relegados a 
condição de artefato. Constatamos também que a falta do conhecimento prévio 
de alguns conteúdos matemáticos por parte dos alunos dificultou a formação dos 
esquemas de uso e esquemas de ação instrumentada, impossibilitando que os 
programas matemáticos Kmplot e Geogebra alcançassem o status de instrumento. 

 
Palavras-chave: Professor de Matemática. Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Softwares Matemático. Ensino de Matemática. 
  



ABSTRACT 
 
This research had the purpose of ascertaining the use of TIC in 

mathematics lessons by teachers of public schools of secondary education of 
Jequié-Bahia city. The idea was to see how a Middle School Math Teacher, a State 
Public School, used information and communication technologies in their classes 
and this use turned or not the artifact (TIC used) in an instrument. Backing us for 
this check in the Instrumental Approach Rabardel Pierre (1995). For this, we ask 
ourselves the use of TIC is made in a way that is conducive to the construction of 
mathematical knowledge by the students, the class investigated. The research 
subject was a high school math teacher selected from a questionnaire 
administered to 31 teachers who taught mathematics at 11 state schools located 
in the urban area of the municipality of Jequié-Bahia. We perform data 
production from the following strategies: i) questionnaires, ii) direct observation, 
iii) notes in a diary and iv) film school in the laboratory. Thus, we observed over 
a two-month period a class of 1st year of high school. The research is configured 
as qualitative explanatory nature and for data analysis used the micro genetic 
analysis, in which we did several temporary cuts of videos, transcripts of 
speeches and subsequent description of the scenes. We also analyze the activities 
of itineraries offered by Professor for conducting classes in the laboratory using 
the computer and mathematical software. We also use elements of the French 
Teaching Mathematics (didactic and epistemological obstacles and learning 
effects) to understand some situations that were established during class. The 
technologies analyzed were the mathematical software Kmplot and GeoGebra. 
As a result, we find that the classes did not have an investigative and 
experimental approach thus such software have been, for the most part, relegated 
to artifact condition. We also note that the lack of prior knowledge of some 
mathematical contents by the students hindered the formation of schemes and 
use of instrumented action schemes, making it impossible for the mathematical 
programs Kmplot and GeoGebra reached the instrument status.. 

 
Key words: Math Teacher. Information and Communication Technologies. 
Mathematical software. Mathematics Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido a respeito da inserção das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na educação como elemento inovador, 

motivador e facilitador do processo de ensino aprendizagem (VALENTE, 1999; 

BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014; BORBA e  PENTEADO, 2010; VIEIRA, 

2011). Em contrapartida ainda nos deparamos com discursos dos tecnófobos1 

sobre os riscos que a informática poderia trazer a aprendizagem dos discentes, 

tornando-os repetidores de tarefas. 

É crescente o uso das tecnologias informáticas nas escolas, tanto na rede 

pública quanto na rede privada de ensino, durante as aulas. Por isso, surge 

também a necessidade de uma avaliação dessa utilização no sentido de verificar 

se está sendo ou não proveitosa para o processo de ensino aprendizagem. As TIC 

constituem-se em uma forte tendência na Educação e a sua inserção implica em 

investimento nas formações inicial e continuada dos Professores para o uso 

pedagógico adequado às diversas realidades escolares. 

Diversos autores (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014; BORBA e 

PENTEADO, 2010; VIEIRA, 2011; SILVA, 2011; CARRÃO, 2006; VALENTE, 1999 

; DEMO, 2009) são unanimes em relação ao fato de que a escola não pode ficar 

alheia ao processo de informatização,  já que o progresso econômico da sociedade 

está diretamente atrelado ao desenvolvimento do Ensino, da Ciência e da 

Tecnologia. Ao mesmo tempo em que defendem as TIC não apenas como um 

fator de modernização do ensino, mas também como um elemento importante 

para a inclusão social e o desenvolvimento da autonomia a partir do uso 

consciente e crítico sobre a Tecnologia como instrumento para a promoção da 

cidadania, Borba e Penteado (2010, p. 17) afirmam que: 

 

[...] O acesso à informática deve ser visto como um direito e, portanto, 
nas escolas públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de 
uma educação que no momento atual inclua, no mínimo, uma 
“alfabetização tecnológica”. Tal alfabetização deve ser vista 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, 

                                                           
1 De acordo com Demo (2009), Tecnolatria e Tecnofobia são termos dicotômicos utilizados para 
designar, respectivamente, a apreciação em excesso e a não apreciação das novas tecnologias. 
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entender gráficos, contar, desenvolver noções espaciais etc. E, nesse 
sentido, a informática na escola passa a ser parte da resposta a questões 
ligadas à cidadania. 

 

O espaço de aprendizagem não é mais o mesmo, hoje ela ocorre dentro e 

fora da escola com uma velocidade que estreita as fronteiras entre as disciplinas 

ou áreas do conhecimento. A rápida propagação da informação desencadeada 

pelo advento das TIC vem dissolvendo gradativamente as barreiras que 

fragmentam o conhecimento. O Professor está completamente imerso em um 

universo no qual a tecnologia está cada vez mais presente, devendo, portanto, 

estar preparado para compreender e enfrentar a complexidade das 

transformações que surgem neste novo horizonte sem perder de vista a realidade 

dos alunos, fazendo a articulação entre a tecnologia e sua prática pedagógica a 

serviço de um projeto educativo que ultrapasse o domínio instrumental (sem 

deixá-lo de lado). 

Acreditamos nas tecnologias como ferramentas de democratização do 

ensino, ou seja, mais do que dominar a utilização dos equipamentos é importante 

que seja ofertado aos alunos um ensino de caráter crítico que os permita conhecer 

os fundamentos críticos e tecnológicos que servem de base para a informática e 

que esse acesso permita sua interação e inserção nos vários setores da sociedade.   

A necessidade de investigar a utilização de tecnologias nas aulas de 

matemática surgiu de inquietações provenientes da minha vivência em sala de 

aula: Como integrar tecnologias de modo a contribuir de forma significativa para 

o processo de ensino aprendizagem? As tecnologias têm sido utilizadas de que 

forma nas escolas? A formação dos Professores que lecionam matemática dá 

subsidio para a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

em suas aulas? Como Professora de Matemática do Ensino Médio tenho o dever, 

como profissional da Educação, de promover a integração de TIC nas aulas de 

modo a possibilitar uma contribuição significativa no processo educativo, 

priorizando as dimensões crítica e democrática do ensino. O fato é que inserir 

recursos tecnológico na prática pedagógica não é suficiente se não forem levadas 

em consideração as dimensões social, epistemológica e holística implicadas. 

A princípio, o projeto de pesquisa consistia em verificar as concepções que 

os professores que lecionavam Matemática tinham acerca da utilização das 
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tecnologias de comunicação e informação nas aulas de Matemática, isto é, 

verificar se eles utilizavam e qual importância que atribuíam a esses recursos. 

Posteriormente, o meu orientador apresentou-me a abordagem instrumental de 

Pierre Rabardel (1995) e sugeriu que investigássemos a utilização de Tecnologias 

por esses professores a luz dessa teoria. 

Depois de ter realizado muitas leituras que me possibilitaram a 

apropriação da Abordagem instrumental considerei bem interessante a 

perspectiva com a qual o autor caracterizava as TIC de acordo com o status que 

as mesmas ocupavam na atividade do sujeito: artefato ou instrumento. 

Com base nesta apropriação, elaboramos um questionário o qual 

aplicamos aos Professores que lecionavam Matemática nas Escolas Estaduais de 

Ensino Médio de Jequié-Ba (nos restringimos as escolas localizadas na zona 

urbana). Esse questionário continha perguntas acerca das formações inicial e 

continuada, utilização de TIC em sala de aula e possibilidade de participação 

como sujeito da pesquisa. Aplicamos 31 questionários em 11 escolas em visitas 

agendadas para os dias de Atividade Complementar (AC). A partir da análise 

das respostas obtidas com base nos questionários e  dos critérios de exclusão da 

amostra elaborado por nós, só restou um Professor o qual teve suas aulas 

observadas durante todo o II Bimestre do ano letivo de 2014. 

Observamos uma turma deste professor, com 35 alunos matriculados no 

1º ano do Ensino Médio. Fizemos o registro das aulas a partir de anotações em 

caderno de campo e filmagem. Essas aulas seguiam uma linearidade: exposição 

oral, resolução de exercícios e aula em laboratório de informática. Os conteúdos 

previstos para o Bimestre em curso foram função polinomial do 1º grau e função 

exponencial.   

Devido à dificuldade para reservar o laboratório de informática, nele só 

ocorreram duas aulas, sendo que na aula sobre função polinomial do 1º grau o 

Professor utilizou o software Kmplot e na aula sobre função exponencial o software 

GeoGebra (ambos softwares livres). Cabe ressaltar que, por questões 

administrativas da escola, não foi possível utilizar o laboratório de informática 

para finalizar ambas as aulas de modo que vários aspectos referentes aos 

conteúdos deixaram de ser experimentados e visualizados a partir dos recursos 
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oferecidos pelos softwares. 

Cada aula no laboratório foi orientada por roteiro de atividades elaborado 

pelo Professor. Essas atividades consistiram na construção de gráficos de funções 

com auxílio dos softwares e a partir da visualização os alunos registraram suas 

conclusões no caderno. Apesar de todo o processo ter sido mediado pelo 

professor, observamos uma grande dificuldade por parte dos alunos na 

compreensão dos novos conceitos, já que conceitos anteriores pareciam não 

estabelecidos no seu campo cognitivo. 

Finalizadas as observações, iniciamos o processo de análise dos dados 

obtidos. Utilizamos para tal a abordagem microgenética descrita por Meira 

(1994). Fizemos as transcrições das falas e situações captadas a partir dos vídeos 

feitos nas aulas. Para isso realizamos o recorte temporal das cenas em que o foco 

foi a utilização dos softwares para que pudéssemos, dessa forma, analisar seu 

status nas atividades feitas pelos alunos: artefato ou instrumento? 

Na concepção de Rabardel (1995), o artefato é uma ferramenta que pode 

ser material (computador, martelo, máquina, etc.) ou simbólica (objetos 

matemáticos, linguagem, etc.), não se constituindo automaticamente em um 

instrumento eficaz e prático. O Instrumento é uma entidade mista composta pelo 

artefato mais esquemas de utilização elaborados pelo sujeito, ou seja, o artefato 

torna-se um instrumento a partir da ação do sujeito sobre ele, agregando novas 

funcionalidades. O processo no qual o artefato evolui até se transformar em um 

Instrumento é chamado de Gênese Instrumental. 

É neste contexto que a presente pesquisa se constituiu sendo norteada pela 

seguinte questão: O Professor utiliza as tecnologias da informação e comunicação 

de modo a promover a construção do conhecimento matemático pelo aluno? 

No processo de investigação visamos alcançar os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

Averiguar a utilização das TIC em aulas de Matemática por professores de 

escolas públicas estaduais de Ensino Médio da cidade Jequié-Bahia. 

Objetivos específicos: 
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• Mapear as escolas estaduais do Ensino Médio da cidade de Jequié-

Bahia quanto à disponibilidade de recursos das TIC e utilização por alunos e 

professores; 

• Elaborar um perfil sócio demográfico dos professores que lecionam 

matemática nas referidas escolas e fazer também um levantamento quanto à 

utilização de recursos das TIC; 

• Caracterizar o uso de recursos das TIC presentes na prática 

pedagógica de professores que lecionam Matemática; 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos dos quais faremos uma 

breve descrição a seguir. 

A presente pesquisa se configura como qualitativa, de natureza 

explicativa. Por isso, engloba uma série de técnicas interpretativas que objetivam 

descrever e decodificar as partes integrantes de um sistema complexo de 

significados. No desenvolvimento desta pesquisa, fizemos, como se recomenda, 

um recorte temporal-espacial do fenômeno estudado no intuito de traduzir e 

expressar seu sentido. 

Na perspectiva de Denzin e Lincoln (2006, p. 17), 

 

[...] A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o 
observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais 
e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas 
transformam o mundo em uma série de representações, incluindo as 
notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as 
gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve 
uma abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que 
significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários 
naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 
dos significados que as pessoas a eles conferem. 

 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa explicativa tem como objetivo a 

identificação de fatores que contribuem para ocorrência de determinados 

fenômenos. Dessa forma, aprofunda-se no conhecimento da realidade pois 

explica a razão e o porquê dos fatos. 

Utilizamos também o questionário como um meio para a coleta de dados, 

que se constituiu em uma técnica para obtenção de informações e também, de 

acordo com Barbosa (1998), desde que aplicado com critério oferece um bom grau 

de confiabilidade. Como este instrumento engloba as mesmas perguntas para 
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todos os sujeitos pesquisados pode ser utilizado quando se quer medir opiniões, 

comportamentos, atitudes, etc., sendo geralmente utilizado para a obtenção de 

grande quantidade de dados, inclusive para análises qualitativas. 

Outro meio para coleta de dados utilizado foi a observação direta da aula 

de um professor. Utilizamos esse método com o intuito de obter informações 

sobre o fenômeno estudado (resultados, processos, impactos, etc.), que demanda 

segundo Barbosa (1998) certa habilidade do pesquisador na captação e no 

registro fiel da informação. 

A pesquisa foi realizada em escolas estaduais de ensino médio localizadas 

na sede do município de Jequié-BA. Ao todo estão envolvidas 11 escolas 

classificadas como de porte pequeno (até 800 alunos), médio (de 801 a 1600 

alunos) e grande (acima de 1600 alunos), de acordo com o número de estudantes 

atendidos. Como temos uma população relativamente grande de professores de 

Matemática adotamos os seguintes procedimentos para escolha da amostra: 

- No primeiro momento fomos à décima terceira Diretoria Regional de 

Educação (DIREC 13), com sede em Jequié, para obter informações a respeito das 

escolas a serem pesquisadas: Nome das escolas, localização, porte, telefone para 

contato, nome do diretor e quantidade de professores. 

- Em seguida elaboramos um questionário (Apêndice A) com perguntas 

objetivas subdivido em três blocos: no primeiro bloco tivemos como finalidade 

traçar o perfil sócio demográfico do professor; no segundo o objetivo era verificar 

as tecnologias utilizadas pelo professor e no último bloco, procuramos verificar 

o interesse do professor em ser sujeito da pesquisa. 

- Por fim realizamos visitas às escolas, devidamente agendadas por 

telefone com os Diretores e Coordenadores pedagógicos para os dias de 

Atividade Complementar (AC) 2  para a aplicação dos questionários aos 

professores da escola visitada. A AC, por ser dividida por área, foi o dia ideal 

para a visita, visto que neste dia encontramos todos os professores de matemática 

da escola, ou ao menos a maioria. 

                                                           
2 É um espaço intrínseco ao trabalho pedagógico do professor e é destinado ao planejamento e 
organização de suas atividades que podem ser feitos de forma individual ou coletiva. A AC é 
considerado um dispositivo pedagógico de reflexão e formação continuada de professores 
constituindo-se em prol da profissionalização do magistério (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
2013). 
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Elaboramos como critérios de exclusão de professores, da amostra: 

- Não comparecer a nenhuma das reuniões de AC após 3 visitas agendadas 

à escola; 

- Afirmar que não utiliza Tecnologias nas aulas de matemática; 

- Afirmar que não quer participar da pesquisa. 

Dos professores que responderam o questionário, vinte e um mostraram 

pré-disposição em participar como sujeitos da pesquisa. Porém, desse total, após 

análise das respostas obtidas a partir da aplicação dos questionários e aplicação 

dos critérios de exclusão da amostra, os quais apresentamos acima, somente um 

professor se adequou às referidas condições, ou seja, agregou todos os requisitos 

necessários para ser o sujeito o qual teria suas aulas observadas: é licenciado em 

Matemática; o único com pós-graduação na área de tecnologias no ensino de 

Matemática e; o único que além de afirmar utilizar o laboratório de informática 

com mais frequência, manifestou interesse em participar da pesquisa. 

Desta forma, a etapa seguinte consistiu na observação das aulas desse 

professor com registros feitos através de filmagem (videografia) e anotações no 

diário de campo. 

A escola onde ocorreu a observação é considerada de pequeno porte e 

oferece também o ensino fundamental II. Foram observadas duas turmas (uma 

de 1º ano e a outra de 2º ano do Ensino Médio). A primeira possui 

aproximadamente 30 alunos e a segunda 20 alunos. 

Para a análise dos vídeos feitos nas aulas, utilizamos a técnica de análise 

microgenética , descrita por Meira (1994). Na sua perspectiva, a videografia é 

uma ferramenta de grande importância para a análise microgenética, pois traz de 

forma densa os conteúdos gestuais e ações comunicativas. Segundo o autor, este 

tipo de análise não objetiva instaurar leis que irão reger o surgimento de ações e 

sim, identificar os significados dessas ações referentes a atividades e situações 

específicas, a fim de desenvolver uma interpretação coerente, examinando com 

pormenores as mudanças sutis nas relações entre os sujeitos (agentes) e suas 

ações. 

De acordo com Meira (1994, p. 60), essa abordagem microgenética 

interpretativa se caracteriza da seguinte forma: 
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Em primeiro lugar, o exame detalhado de processos cognitivo-
interacionais deve ser enfatizado sem comprometer a compreensão da 
atividade como um todo. Em segundo lugar, esta abordagem é em 
grande parte qualitativa no sentido da ênfase na análise de protocolos 
(i.e., a transcrição das ações e discursos registrados em vídeos, por 
exemplo). Este objetivo está associado, por sua vez, ao uso de 
"exemplos" ou episódios prototípicos na elaboração e ilustração de 
princípios teóricos. 

 

Em suma, a abordagem microgenética interpretativa fundamenta-se de 

forma intensa em mostrar e explicar com detalhes os fenômenos observados em 

narrativas apresentadas, havendo pouco ou nenhum uso de esquemas 

tradicionais de categorização de estratégias. 

No capítulo I abordamos o histórico da inserção da informática educativa 

no Brasil bem como a influência de outros países nesse processo. Buscamos 

também situar como está ocorrendo esse processo nos dias atuais, verificando em 

quais pontos houve avanços e/ou estagnação e se houve investimentos maciços 

por parte do governo em termos de infraestrutura essencial e programas para 

implementar a política de informatização nas Escolas e sua utilização no ensino 

de Matemática. 

No capítulo II discorremos sobre o papel das tecnologias na sociedade do 

conhecimento e a situação do ensino e aprendizagem da matemática nesse 

contexto. A partir da análise dos parâmetros curriculares buscamos também 

verificar a proposta de formação do professor de Matemática para a promoção 

da integração das Tic em suas aulas. No final deste capitulo apresentamos as 

abordagens pedagógicas de formação dos professores para a utilização das TIC. 

No Capítulo III apresentamos a Abordagem Instrumental (1995), a qual 

nos deu subsídios para analisar o uso que o Professor faz das tecnologias em suas 

aulas. Essa teoria trata da gênese instrumental, que é o processo em que o artefato 

assume o status de instrumento a partir da ação do sujeito. Um artefato não é 

automaticamente um instrumento eficaz e prático, ou seja, basicamente o 

instrumento é constituído por um artefato mais os esquemas de utilização 

desenvolvidos pelo sujeito. Discorremos também acerca de alguns elementos da 

Didática da Matemática Francesa, os quais nos ofereceram suporte para a análise 

dos dados através da identificação e enquadramento das situações didáticas 
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ocorridas nas aulas observadas. 

Apresentamos a análise de dados capítulo IV. Subdividimos a análise da 

seguinte forma: análise das respostas obtidas nos questionários, caracterização 

do lócus da pesquisa, disponibilidades das tecnologias (laboratório de 

informática, equipamentos), descrição das aulas teóricas, análise dos vídeos 

feitos nas aulas no laboratório de informática. 

No capítulo V fizemos as considerações finais acerca da pesquisa. 

Concluímos que a Abordagem Instrumental nos deu um bom subsídio para 

análise das aulas, porém fatores tais como a falta de conhecimentos prévios dos 

alunos, problemas administrativos, estrutura física escolar precária, dentro 

outros, se constituíram como entraves para a nossa pesquisa. 

No capítulo I fizemos uma contextualização histórica acerca da inserção 

da informática educativa no Brasil, desde os anos 70 até os dias atuais.  
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CAPITULO I 
BREVE HISTÓRICO SOBRE A INSERÇÃO DA INFORMÁTICA 

EDUCATIVA NA REALIDADE ESCOLAR BRASILEIRA 
 

A Presente abordagem histórica perpassa pelos diversos programas de 

cunho governamental já implantados, instituições envolvidas e eventos que 

nortearam diversas propostas de implantação. Buscamos também verificar de 

que forma os países como a França e os Estados Unidos influenciaram nesse 

processo, já que o primeiro país dispunha de um modelo mundial de educação 

pública de qualidade e o segundo configurava como detentor da hegemonia 

econômica. Procuramos verificar também quais programas persistem, quais 

foram criados e quais ações governamentais que estão em curso para dar 

continuidade ao processo de informatização do ensino. 

 

1.1. Quando tudo começou 

 

Em meados da década de 1950 começou a comercialização dos primeiros 

computadores e a utilização desses recursos na Educação foi igualmente remota. 

Em 1955 e 1958 os computadores foram utilizados em programas de pós-

graduação na resolução de problemas e como máquina de ensinar no Centro de 

Pesquisa Watson da IBM, e, na Universidade de Illinois Coordinated Science 

Laboratory respectivamente. No entanto, o computador era mais usado para fins 

de armazenamento de dados e implementação da máquina de ensinar idealizada 

por Skinner (VALENTE, 1999). 

No entanto, faremos um breve histórico partindo da década de 1970. 

Consideramos a importância da realização de uma abordagem acerca da inserção 

da informática educativa no contexto escolar brasileiro, bem como as motivações 

e programas responsáveis por implementar as propostas de inovação do 

processo de ensino-aprendizagem com o uso de tecnologias. 

A escolha de tal período como marco temporal se deu porque na época o 

governo militar prevalecia em nosso país e era caracterizado por um regime 

centralizador de poder e extremamente autoritário tanto no planejamento quanto 

na implantação de projetos de cunho governamental.  
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Com a inserção da informática da educação almejava-se a autonomia 

tecnológica que, por sua vez, desencadearia o desenvolvimento social, político, 

econômico e tecnológico da sociedade brasileira. Ou seja, uma proposta 

totalmente contrária aos projetos de natureza tecnicista (os chamados projetos de 

Teleducação), descontextualizados e desvinculados da realidade política e social 

e que eram oferecidos naquela época (MORAES, 1997). 

Ainda na década de 1970, segundo Carrão (2006), o intenso movimento de 

escolarização forçou mudanças à infraestrutura educacional existente. Havia a 

necessidade de uma rápida formação no ensino fundamental e médio e foi a 

partir daí que surgiram os cursos supletivos com duração de 6 meses a um ano 

em que o Telecurso 2000 era utilizado como Tecnologia de Comunicação em 

Massa juntamente com a TV e o rádio. Ao final desse curso, eram realizadas 

avaliações massificadas e presenciais. Esse forte apelo a 

democratização/massificação motivou a inserção dos recursos áudio visuais na 

escola. 

Segundo Moraes (1997), nesta década de 70, no Brasil, iniciava-se a busca 

pela autonomia de informatização da sociedade, a fim de preservar a soberania 

(independência) nacional, buscando-se estabelecer, posteriormente, uma 

indústria própria. Desta forma, tiveram origem a Comissão Coordenadora das 

Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE), a Empresa Digital Brasileira 

(DIGIBRÁS) e a própria Secretaria Especial de Informática (SEI), esta última 

responsável pela coordenação e execução da política nacional de informática. 

A SEI tinha por finalidade estimular o processo de informatização da 

sociedade brasileira e estava direcionada para a capacitação científica e 

tecnológica para a promoção da autonomia nacional, decorrentes das atividades 

de pesquisa e da consolidação da indústria brasileira. No entanto, para o alcance 

dos objetivos, o processo de informatização não poderia ficar restrito a pesquisa 

e a indústria, tendo que ser aplicada em diversos setores, dentre eles, o setor 

educacional. Uma vez que, a educação era vista como a única capaz de articular 

conhecimento científico e tecnológico com os aspectos culturais da sociedade. 

Em 1975, um grupo de pesquisadores do Instituto de Matemática, 

Estatística e Ciência da Computação, da Unicamp, sob coordenação do professor 
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Ubiratan D’Ambrósio, redigiu um documento recomendando a inserção do 

computador nas escolas de segundo grau. A proposta foi financiada pelo acordo 

Ministério da Educação e Banco Mundial (MEC-BIRD)3, através do convênio com 

o Programa de Reformulação de Ensino (PREMEN-MEC)4. Em julho do mesmo 

ano e do ano seguinte instaurou-se uma cooperação técnica com Seymour Papert 

e Marvin Minsky, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts/Estados Unidos na América (MIT/EUA), criando-se grupos 

interdisciplinares para as primeiras investigações sobre o uso do computador na 

Educação. 

No período de 25 a 27 de agosto de 1981 foi realizado na Universidade de 

Brasília o I Seminário Nacional de Informática na Educação, do qual participaram 

vários especialistas nacionais e estrangeiros para discutir sobre a necessidade da 

realização de uma pesquisa sobre o uso do computador como ferramenta para 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Desse evento surgiram indicações 

que direcionaram o processo de informatização. Este processo seria permeado 

por valores culturais, sociais e políticos da realidade do país e o que prevaleceria 

eram as questões pedagógicas sobre as tecnológicas e o computador seria uma 

ferramenta para auxiliar o docente e não para substituí-lo. 

No seminário Nacional de Informática na educação surgiu a ideia da 

implantação de projetos-piloto nas Universidades públicas engajadas 

(Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e Estadual de Campinas.), em caráter experimental. O resultado dessa 

experimentação serviria de base para execução de uma política nacional de 

informatização da educação em diversas modalidades de ensino.   

Em 1982, o MEC se comprometeu a dar suporte para implementar as 

primeiras pesquisas e investigações na área de informática e educação. No 

                                                           
3 Acordo MEC/BIRD. Segundo Silveira (2009), Acordo MEC-BIRD foi articulado para prover 
cursos de curta duração em diferentes modalidades, de modo a atender à diversificada tecnologia 
industrial de que tanto o Brasil necessitava para seu desenvolvimento tecnológico. 
4 O Programa de Expansão e melhoria do ensino (PREMEN), foi criado para suplementar e 
supervisionar as ações provenientes do convênio estabelecido entre o Ministério da Educação 
(MEC) e a Agencia Norte-Americana de Desenvolvimento (USAID). O PREMEN era composto 
por técnicos norte-americanos e técnicos brasileiros aos quais caberia a função de implantar uma 
escola usando como referência as high school norte-americanas, além de serem responsáveis pelo 
treinamento de professores para as disciplinas vocacionais deste novo modelo de escola que se 
pretendia implantar. 
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mesmo ano foram elaboradas as diretrizes ministeriais para o setor, estabelecidas 

no III Plano Setorial de Educação e Cultura (III PSEC), referente ao período de 

1980/1985. 

No mesmo ano, no mês de agosto, aconteceu o II Seminário Nacional de 

Informática na Educação, na Universidade Federal da Bahia, a fim de buscar 

novos elementos para a criação dos projetos-piloto, reunindo, para tal, 

especialistas das áreas de educação, psicologia, informática e sociologia. Cabe 

ressaltar que o Projeto EDUCOM (Educação com Computador) teve origem 

nesse seminário. 

De acordo com a proposta original, em relação à finalidade do projeto 

EDUCOM, Valente et al. (1983, p. 1) afirma que, 

 

O presente projeto pretende imprimir uma filosofia diferente ao uso do 
computador na educação, nas áreas de Matemática, Física, Química, 
Biologia e Letras (Língua Portuguesa). Segundo esta filosofia o 
computador é fundamentalmente uma ferramenta para a 
aprendizagem, não uma máquina de ensinar. Nesta ótica, a 
aprendizagem que decorre do uso adequado do computador na 
educação é uma aprendizagem por exploração e descoberta, sendo 
dado ao aluno, neste processo, o papel ativo de construtor de sua 
própria aprendizagem, que se caracteriza não com mera absorção de 
informações, mas isto sim, como um fazer ativo. 

 

Chama a atenção que, desde os primórdios do processo de informatização 

da educação, ressaltava-se a importância de compreender que o computador 

seria submetido aos fins da educação, auxiliando no desenvolvimento da 

inteligência dos alunos e desenvolvimento de habilidades em várias 

modalidades de ensino, não um fim em si mesmo, pois nesse caso desencadearia 

um obstáculo material. Este tipo de obstáculo se constitui quando é dada uma 

ênfase maior ao recurso didático que se utiliza(nesse caso a tecnologia) do que ao 

objeto matemático estudado, desviando assim, a função da TIC como recurso 

facilitador e coadjuvante do processo de ensino aprendizagem. 

O documento Subsídios para a implantação do Programa Nacional de 

Informática na Educação foi divulgado em dezembro de 1981 (BRASIL, 1982) e 

trazia em seu bojo o modelo do futuro sistema de informática na educação. Nele 

recomendava-se que as ações fossem centralizadas nas universidades, pois era 

preciso primeiro criar conhecimento técnico científico através de pesquisas na 
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área e só depois socializar com a comunidade nacional. A ideia era constituir 

centros formadores de pessoas qualificadas para atuar na sociedade, superando 

os desafios que estavam por vir. Idealizava-se também a construção de softwares 

educativos pautados em valores culturais, políticos, sociais e pedagógicos do 

contexto nacional. 

No âmbito da SEI, em janeiro de 1983, foi criada a Comissão Especial de 

Informática na Educação e dentre suas funções estava propor as orientações 

básicas para a utilização de tecnologias de informação no processo de ensino 

aprendizagem bem como dar suporte a implementação dos projetos-piloto. Em 

março do mesmo ano, a secretaria executiva dessa comissão apresentou o 

documento Projeto EDUCOM, que concretizou a proposta de implantação dos 

projetos-piloto que seriam de suma importância para a realização das pesquisas, 

com a finalidade de capacitação nacional e de buscar subsídios para uma futura 

política de setor. A SEI deu o parecer favorável e informou o interesse do governo 

na criação desses centros piloto em universidades interessadas em desenvolver 

essas pesquisas através de ações associadas às escolas públicas, de preferência de 

2º grau, estipulando também regras para a execução do projeto. 

No ano de 1984, coube ao MEC operacionalizar o processo de 

informatização da educação nacional, havendo também a transferência do 

projeto EDUCOM para o referido ministério. Dentre os motivos para essa 

transição, alegou-se que aquele era um projeto que envolvia questões de natureza 

pedagógica, escolas e universidades públicas e somado a isso o fator financeiro, 

pois a SEI não tinha verba prevista no orçamento para tal operacionalização. 

Em três de outubro de 1984 foram firmados os convênios entre A 

FUNTEVÊ (Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa)/MEC e as 

Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e Estadual de Campinas, para começar a instaurar os centros pilotos. 

O fim do governo militar, em março de 1985, marcou profundas mudanças 

na administração pública Federal e, com isso, o Centro de Informática do MEC 

(CENIFOR) foi desfeito e os centros pilotos do projeto EDUCOM passaram por 

uma situação financeira complicada, causada pelos descumprimentos 

financeiros do MEC, o que gerou uma disputa interna pela assunção da 
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coordenação do setor. 

Desde o início, o projeto EDUCOM sofreu diversas interferências como: a 

escassez de recursos (mesmo com tantos convênios firmados); tentativa de 

obstrução das pesquisas por grupos que queriam oferecer softwares diversos às 

secretarias de educação, enquanto que o objetivo dos centros era criar softwares 

próprios baseados nos valores culturais, sociais e políticos da realidade brasileira. 

Apesar de tudo o projeto EDUCOM cumpriu seu papel. 

Em abril de 1986, o Comitê Assessor de Informática na Educação 

(CAIE/MEC), sugeriu a aprovação do Programa de Ação Imediata em 

Informática na Educação de 1º e 2º graus (BRASIL, 1987a) que tinha por objetivo 

construir uma infraestrutura de suporte junto às secretarias de educação do 

estado, a capacitação de professores, a produção descentralizada de softwares, a 

integração das pesquisas produzidas nas universidades brasileiras. Pretendia 

também a aprovação de recursos financeiros para a manutenção e 

operacionalização dos projetos e ações em curso. 

Além disso, este programa também apresentou vários projetos no 

sentindo de viabilizar a autonomia tecnológica do país, com o fomento à 

pesquisa, a qualificação de recursos humanos, aplicabilidade da tecnologia e 

difusão da tecnologia da informática educativa. 

Em 1986, por recomendação do Programa de Ação Imediata em 

Informática na Educação, uma comissão de alto nível foi designada para avaliar 

os centros piloto do Projeto EDUCOM e puderam constatar que, de fato, estavam 

realizando as ações propostas apesar da escassez de recursos financeiros. Dessa 

avaliação foi escrito um relatório que solicitava apoio técnico e financeiro para a 

manutenção das atividades, uma maior interação entre os pesquisadores e que a 

pesquisa fosse o principal objetivo desses centros. 

Finalmente, em 1987, o MEC assumiu a coordenação e a supervisão técnica 

do projeto EDUCOM e depois de um longo período de carência, foram injetados 

recursos financeiros para as unidades gestoras dos centros-piloto. 

Com a execução do projeto EDUCOM, em 1986, ocorreu o Primeiro 

Concurso Nacional de software Educativo e foi posto em prática o projeto 

FORMAR, um programa voltado para a formação de professores de diversas 
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secretarias estaduais de educação e escolas técnicas federais, através de cursos 

em nível de especialização oferecidos na UNICAMP nos anos de 1987 e 1989. 

No ano de 1987, ocorreu então A Jornada de Trabalho da Informática na 

Educação (BRASIL, 1987b), em Florianópolis, com a participação de profissionais 

que trabalhavam na pesquisa e produção na área e também de profissionais das 

escolas e empresas que atuavam no setor. Este evento gerou um documento com 

recomendações para elaboração de uma política trienal do setor, que foi 

submetido à aprovação do comitê assessor do MEC. 

A necessidade de gerar conhecimento técnico científico na área de 

informática educativa, fez com que as pesquisas começassem nas universidades 

para sua posterior disseminação na comunidade. A capacitação dos professores 

foi feita através do projeto FORMAR (sediado na UNICAMP) e contou também 

com a ajuda dos centros piloto do projeto EDUCOM. Tratava-se de um curso de 

especialização com carga horária de 360 horas e tinha um caráter modular, 

ministrado de forma intensiva em 9 semanas (45 dias) com carga horária de 8 

horas diárias. O curso era constituído por 6 disciplinas divididas em teoria e 

prática, seminários e conferencias. Ao professor formado cabia projetar e 

implantar junto a secretaria de educação, a qual o havia indicado, um Centro de 

Informática Educativa (CIED), que contaria com o apoio técnico financeiro do 

Ministério da Educação, para fins de concretização dos objetivos traçados, 

enquanto que as secretarias decidiam os rumos da proposta. 

Foram implantados 17 Centros de Informática Educativa (CIED) nos anos 

de 1988 e 1989. Esses centros foram de extrema importância, uma vez que, foram 

os responsáveis pela difusão da tecnologia da informática para as escolas 

públicas, e também, preparadores de uma significativa parcela da sociedade 

brasileira em busca da informatização dessa sociedade (MORAES, 1997). 

Houve também o estabelecimento de convênios de cooperação técnica 

internacional, sendo a primeira realizada com o México no final do ano de 1988, 

financiada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), quando o 

Ministério da Educação elaborou um projeto de cooperação multinacional 

envolvendo inclusive outros países latino-americanos. 

No início de sua atuação na cooperação técnica internacional, o Brasil 
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propôs a realização da Jornada de Trabalho Luso Latino-Americano de 

Informática na Educação, sediada em Petrópolis em maio de 1989. A jornada teve 

como objetivos verificar pontos de interesses comuns para pesquisa e formação 

de pessoas qualificadas e com competência para suportar o futuro projeto 

internacional sob aprovação da OEA. 

O respeito à diversidade cultural e a realidade de cada país foram 

princípios básicos do evento, que contou com a participação de 15 países, 

incluindo Portugal e diversos Países Africanos. Daí originou-se um documento 

que serviu de base para a elaboração de um Projeto Multifuncional de 

Informática Aplicada a Educação Básica, envolvendo 8 países americanos e 

apresentado a OEA em 1989 na cidade de Washington e aprovado para o período 

de 1990-1995. 

No Brasil, o projeto ficou paralisado após 1992 pelo não pagamento da cota 

brasileira que condicionava a sua participação, provocando também a perda da 

liderança Latino-Americana conquistada. 

Todos esses programas e projetos abordados anteriormente prepararam o 

terreno para a criação do Programa Nacional de Informática Educativa 

(PRONINFE), em outubro de 1989, cujo objetivo também era a criação da 

Informática Educativa no Brasil a partir de bases pedagógicas sólidas e a sua 

posterior utilização nos ensinos de 1º, 2º e 3º graus, bem como na educação 

especial. Pregava também a criação de centros para a consolidação e integração 

da pesquisa e a formação e capacitação continuada e permanente de docentes. É 

importante destacar que a tecnologia era subordinada aos objetivos da educação. 

O Primeiro Plano de Ação Integrada (PLANINFE) foi aprovado em 1990 

pelo MEC, para o período de 1991 a 1993. Este, assim como o PRONINFE, 

pregava a importância da qualificação de professores, pois acreditava que as 

mudanças só viriam a partir de um forte investimento na capacitação de recurso 

humanos envolvendo universidades, secretarias, escolas técnicas e empresas 

como a Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Após 5 anos de luta, em 1992, 

foi criada uma rubrica orçamentária específica no orçamento da União para o 

financiamento das atividades no setor. 
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Um fato que chamou atenção é que na área de produção de software 

estabelecia-se a criação de equipes interdisciplinares de produção e avaliação de 

programas educativos computacionais, com competência para verificar os 

aspectos de natureza sociológicas, psicopedagógicas e epistemológicas. 

Defendia-se a aquisição de softwares educacionais por parte de órgãos públicos 

desde que os mesmos passassem pela avaliação das equipes de pesquisa 

qualificadas na área de produção ou avaliação de programas educacionais. 

Incentivava-se também a produção de softwares educativos de qualidade com 

fins de inserção no mercado educacional. 

Em suma, os principais projetos desenvolvidos no país e que foram 

responsáveis por estabelecer a cultura nacional do uso de computadores na 

educação foram os projetos EDUCOM, FORMAR e CIED. 

O projeto EDUCOM trouxe contribuições significativas durante seu 

período de existência, não obstante, os vários percalços como a escassez de apoio 

financeiro, infraestrutura insuficiente, incertezas quanto às políticas de 

concessões de bolsas. Muito se realizou em termos de pesquisa, formação de 

recursos humanos, produção de softwares educativos, teses, dissertações, artigos 

e ensaios publicados, livros e conferências (num período de 5 anos foram 

defendidas 4 teses de doutorado, 17 dissertações de mestrado, 5 livros, 165 

artigos publicados, mais de duzentas conferências e palestras ministradas, além 

de vários cursos de extensão, especialização e treinamento de professores). 

No ano de 1997 o governo federal destinou recursos para a implantação 

do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), começando com 

a distribuição de computadores nas escolas de ensino fundamental e a 

implantação de Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). Estes núcleos eram 

responsáveis pela capacitação de professores e técnicos para o uso das 

tecnologias bem como fornecer suporte técnico e pedagógico às escolas (VIEIRA, 

2011). 

As ações do PROINFO foram então retomadas em 2005, devido a atraso 

nos cronogramas e metas previstas para o ano de 1997 provocado por questões 

políticas e administrativas.  A informatização das escolas públicas foi uma das 

metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação 
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(PDE). 

Além do PROINFO, outras ações vieram sendo estabelecidas pelo governo 

federal com o fim de inserção da informática nas escolas públicas. Dentre essas 

ações estão: Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional, e-Proinfo, Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, Projeto UCA 

(Um Computador por Aluno), Projeto Banda Larga nas Escolas, Mídias na 

Educação, Rede Nacional de Formação de Professores, Banco Internacional de 

Objetos Educacionais. 

Podemos observar ao longo da história, especialmente a partir dos anos 

1940, que o desenvolvimento das mídias (televisão, rádio, telefone, etc.) estava 

diretamente atrelado ao desenvolvimento industrial. As tecnologias penetraram 

em todas as esferas da sociedade e com isso havia a necessidade de formação de 

indivíduos criativos e críticos para o seu uso eficiente a fim de desenvolver a 

economia do país. Dessa forma os aparatos tecnológicos relacionavam-se 

intimamente com os objetivos da industrialização, e, a escola, por se tratar de um 

setor social onde ocorre a formação de indivíduos, ficou incumbida de promover 

essas mudanças. 

Como já mencionamos anteriormente, o interesse em inserir a informática 

na educação surgiu da possibilidade de alavancar a economia de mercado 

atrelada cada vez mais ao processo de desenvolvimento tecnológico. A ideia era 

formar indivíduos capacitados para o uso eficiente das tecnologias, apesar de 

que, idealizava-se também promover mudanças profundas na educação. Deste 

modo, a França, se constituía como referência de qualidade na educação pública 

e os Estados Unidos figurava no mercado mundial como potência hegemônica, 

símbolo do desenvolvimento econômico, ou seja, os dois países englobavam 

características que figuravam dentre os objetivos do Brasil com a tecnologia. 

A seguir, faremos uma rápida caracterização do processo de 

informatização do ensino ocorrido nesses países. 

 

1.2 A inserção da informática educativa no Brasil, França e Estados Unidos: 

diferenças e repercussões 
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No Brasil, a informática na Educação nasceu do interesse de professores 

de algumas universidades influenciados pelo que já vinha acontecendo em 

outros países como a França e os Estados Unidos da América. Os sistemas 

educacionais nesses países sempre estiveram à frente do sistema educacional 

brasileiro, por isso os seus objetivos com a inserção da informática no processo 

de ensino eram bem mais discretos e despretensiosos, ou seja, a finalidade maior 

era fazer com que os discentes se familiarizassem com as tecnologias. 

No Brasil a utilização da informática educativa teve por propósito 

promover uma mudança pedagógica, na qual, as tecnologias não eram o objeto 

de estudo com um fim em si mesmo e sim uma ferramenta para auxiliar no 

processo de ensino aprendizagem. Para a promoção de tal mudança era 

necessária, além de investimento em laboratórios para as escolas públicas, a 

promoção da formação de professores para o bom uso das tecnologias (formação 

inicial e continuada) e também uma grande mudança curricular e de gestão 

escolar. Embora se tivesse claramente a influência do contexto mundial, o 

processo de informatização da educação aqui, percorreu um caminho bem 

particular. 

De acordo com Valente (1999), o uso de computadores em sala de aula se 

dava de forma descentralizada e livre de decisões governamentais. O fato é que, 

o desenvolvimento tecnológico exigia a formação de indivíduos cada vez mais 

qualificados para encarar o livre mercado de grande concorrência (de empresas 

de produção de softwares para universidades e escolas) que motivava a inserção 

do computador na educação. 

Ainda segundo Valente (1999), no começo dos anos 1970 o início da 

informática educativa nos Estados Unidos não se deu de forma diferente do 

Brasil: as tecnologias não eram usadas em larga escala nas escolas de 1º e 2º graus. 

No entanto, nos EUA as Universidades já possuíam experiência com o uso de 

computadores. Surgia o sistema CAIs (Computer Aided Instructions), que consistia 

na instrução auxiliada por computador e eram implementados em computadores 

de grande porte, o que restringiu seu uso as universidades dificultando a 

disseminação desses programas para escolas secundárias e elementares. Essa 

dificuldade foi superada no início dos anos 1980 com o surgimento dos 
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microcomputadores. 

No início dos anos 1990, com a disseminação dos microcomputadores, 

estes passaram a ser utilizados em todos os níveis na educação americana, porém 

nas escolas de ensino fundamental a preocupação era com a alfabetização digital 

em que os alunos aprendiam os conceitos da informática e a utilização 

pedagógica do computador era apenas a forma tradicional com outra roupagem 

e mediadas por softwares educacionais do tipo tutoriais, exercício e prática, 

simulação simples, jogos e livros animados. O custo benefício nesse caso, em se 

tratando de ganhos pedagógicos, é perfeitamente questionável, uma vez que, 

continua se tratando de uma forma de ensino centrada no professor como 

transmissor da informação e o aluno um mero depositário de conhecimentos. 

No que tange a formação de professores, no caso dos EUA, não houve o 

investimento para que a mesma fosse densa e profunda e o que vigorava na 

verdade era a formação tecnicista voltada para o treinamento dos docentes para 

o uso de softwares educacionais em sala de aula. Em alguns casos, profissionais 

da área da computação assumiam o papel da alfabetização tecnológica. 

Não obstante, considerando o final do século XX, as Universidades 

Americanas eram as grandes formadoras de profissionais da área de informática 

na educação, formação esta pautada do modelo tradicional de ensino no qual 

vigora a transmissão de conhecimento. Poucas instituições de ensino americanas, 

nessa época, sabiam de fato explorar as potencialidades do computador no 

processo de ensino aprendizagem (VALENTE, 1999). 

A França, como um país centralizador e planejador, realizou o processo de 

informatização da educação de maneira bem distinta dos EUA. Naquele país a 

escola pública é de boa qualidade, havendo pouquíssimas escolas particulares e 

todos os setores da sociedade (comércio, cultura, indústria, saúde, etc.) interagem 

diretamente com a esfera escolar. 

Dessa forma, conforme afirma Valente (1999), a França foi o primeiro país 

ocidental a se preparar para enfrentar os desafios impostos pelo advento das 

tecnologias no âmbito educacional a fim de que sua política de implantação da 

informática educacional servisse de exemplo para outros países. Com a perda do 

domínio econômico para os EUA, os franceses buscaram obter a hegemonia no 
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mercado de produção de hardware e software e na formação de indivíduos para o 

manejo e produção das novas tecnologias. 

Em suma, a inserção da informática na educação na França, ocorreu de 

forma bem delineada em termos de público alvo, materiais, programas 

computacionais, meios de distribuição, instalação e manutenção dos 

equipamentos nas escolas. 

 Valente (1999) afirma ainda que, o processo de inserção da informática 

educativa na França se deu em três fases: a primeira  se iniciou nos anos 1970 e 

foi até 1976 com o investimento na formação dos docentes a partir de curso 

ministrados em Liceus e com duração de um ano; a segunda fase com início em 

1978 teve como objetivo tornar o computador ferramenta pedagógica no ensino 

de todas as disciplinas e a familiarização dos alunos; e finalmente a terceira fase  

iniciada em 1985 foi marcada pelo terceiro plano nacional Informatique pour Tous, 

que nada mais era do que a inserção maciça da informática na esfera escolar. 

Mesmo com tanto investimento na informatização de suas escolas, o 

grande investimento na formação de professores e a grande preocupação com a 

alfabetização digital dos alunos, a França não promoveu mudanças pedagógicas 

profundas na Educação, pois o computador era utilizado de forma basicamente 

instrumental em atividades como edições de jornais utilizando processadores de 

texto, resolução de equações do 2º grau usando planilhas, ou seja, atividades 

mecânicas que não estimulavam a criatividade e a autonomia dos discentes. 

É um fato que, o processo de implantação da Informática educativa no 

Brasil teve influência de vários países, porém o diferencial é que todo 

conhecimento e técnica foram produzidos no próprio país, fruto de pesquisas 

realizadas entre universidades e escolas públicas. Isto é, as políticas a serem 

implantadas antes passavam por experiências concretas nas escolas públicas, 

passando pelo crivo dos pesquisadores envolvidos. Não havia, portanto, uma 

centralização das decisões como em outros países, já que as finalidades eram 

melhores delineadas. 

Dessa forma, podemos concluir que o maior avanço que se obteve, na 

França e nos Estados Unidos, foi a proliferação dos computadores nas escolas e 

o acesso à informação. No Brasil as mudanças pedagógicas efetivas, ficaram 
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aquém do que se pretendia. 

 

1.3 A informática educativa no contexto atual: avanço ou estagnação? 

 

Podemos observar que, ao longo dos anos, a informação tornou-se um 

fator essencial em termos de desenvolvimento econômico, propagando-se de 

forma cada vez mais rápida a partir da tecnologia computacional. As tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) estabeleceram mudanças em várias esferas 

da sociedade e provocaram a reorganização do pensamento humano. De acordo 

com Vieira (2011, p. 1): 

 

Vivencia-se nas últimas décadas a evolução da tecnologia 
computacional e suas aplicações em vários setores da sociedade. Em 
decorrência dos avanços e inovações tecnológicas, a internet surge e 
revoluciona, entre outras atividades humanas, as relações interpessoais 
e a comunicação entre as pessoas. A informação adquiriu importância 
econômica e a revolução tecnológica é um dos fatores fundamentais 
para as transformações sociais, culturais, políticas e econômicas da 
atualidade. 

 

Diante dessa revolução tecnológica, que também passou a subordinar a 

economia de mercado, exigindo profissionais cada vez mais capacitados para o 

seu bom uso, foi crescente a preocupação governamental de pôr em prática 

políticas públicas de ordem municipal, estadual e federal voltadas para a criação 

de programas e projetos com a finalidade de introduzir a informática na 

educação. Ainda de acordo com Vieira (2011), no Brasil temos uma política 

centralizada nesse sentido a partir da distribuição de computadores e softwares 

nas escolas, cursos de capacitação de professores, conexão de internet banda 

larga. A referida autora questiona também como as escolas receberam essas 

tecnologias e se, de fato, os objetivos contemplam os alunos. 

Já se passaram mais de 30 anos da implantação do projeto EDUCOM e a 

evolução da informática educativa no Brasil caminha a passos ainda muito lentos. 

O fato é que, apesar de existir, por parte do governo, a iniciativa de equipar as 

escolas com computadores e softwares, não há igual preocupação com a formação 

dos professores para a utilização desse equipamento como ferramenta para a 

construção de uma aprendizagem significativa por parte dos discentes. Acontece 
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que os programas e projetos implantados são homogêneos, ou seja, não levam 

em consideração que cada escola tem diferentes realidades sociais bem como 

distintos projetos políticos pedagógicos. 

Ao longo da história, as tecnologias surgiram para realizar cálculos (na 

modelagem computacional aproximada da bomba de hidrogênio, resolução de 

equações diferenciais, etc.) durante a guerra e suprir as necessidades das 

indústrias, no entanto, essas tecnologias evoluíram e foram apropriadas por 

vários setores da sociedade incluindo o setor educacional. Dessa forma, apesar 

de ser um recurso com grande capacidade de armazenamento de dados e de uma 

relativa facilidade de manipulação, não se pode esquecer que o computador não 

foi desenvolvido especialmente para fins pedagógicos e isso exige um uso 

consciente, dinâmico e crítico, ou seja, o discente deve agir, criar e decidir a 

melhor forma pela qual o problema será resolvido, promovendo a construção e 

reconstrução do conhecimento. 

Observamos que ainda, boa parte das escolas, ignora a tendência 

tecnológica imposta pelo mundo tecnológico, na qual a informática é de suma 

importância global. A informática é tida como uma ferramenta restrita a uma sala 

de aula, sob responsabilidade de um só professor em um horário estático e 

imutável, impedindo o desenvolvimento da escola como um todo e deixando de 

oportunizar fortalecimento do processo pedagógico. Segundo Lopes (2004, p. 2), 

“A globalização impõe exigência de um conhecimento holístico da realidade. E 

quando colocamos a Informática como disciplina, fragmentamos o conhecimento 

e delimitamos fronteiras, tanto de conteúdo como de prática.” 

A informática educativa pode ser uma ferramenta integradora do 

currículo, promovendo a quebra das barreiras entre as disciplinas que 

fragmentam o conhecimento. Pode também promover o enriquecimento das 

atividades extracurriculares com a finalidade de estimular e desenvolver as 

funções intelectivas dos alunos. 

Cada escola que resolver adotar a tecnologia computacional deve ter bem 

traçado os objetivos a serem alcançados e as possibilidades de utilização desse 

recurso, tendo em vista que, os efeitos gerados através dessa utilização podem 

ser dúbios. Portanto, não deve ser tomado como a “tábua de salvação” que 



36 

resolverá por si só todos os problemas inerentes ao processo de ensino 

aprendizagem. A tecnologia não é autossuficiente e sim, trata-se apenas de um 

recurso didático que, a depender da exploração de suas potencialidades, 

proporcionará o sucesso ou o fracasso do trabalho.  

De acordo com Carrão (2006, p. 137): 

 

Pode-se afirmar que o uso do computador só funciona efetivamente 
como instrumento no processo de ensino-aprendizagem se for inserido 
num contexto de atividades que desafiem o grupo em seu crescimento. 
Exata inserção não é somente esperada e designada como fator de 
sucesso com o computador, mas, para qualquer que seja a tecnologia 
empregada, emergentes ou de pleno domínio e emprego pela escola, se 
fora do contexto escolar tornam-se inócuas. Espera-se que o aluno 
construa o conhecimento na relação consigo próprio, com o outro, isto 
é, com o professor e os colegas e com a máquina, existindo assim uma 
interação contínua. 

 

O computador tem sido usado na sala de aula como uma ferramenta, ou 

como uma máquina de ensinar? Suas potencialidades estão sendo bem 

exploradas? 

Desde que não seja utilizado como um “caderno eletrônico” o uso do 

computador em sala de aula proporciona um leque de vantagens e dentre elas 

estão: 1. A possibilidade de desenvolvimento de atividades lúdico-educativas 

facilitando o pensamento criativo do discente e a comunicação em um trabalho 

cooperativo; 2. O erro cometido pelo aluno pode ser trabalhado de maneira 

construtiva como estímulo à reflexão e construção de novas situações a partir 

dele e, ainda, por ser apontando pelo computador (e não pelo professor), o erro 

torna-se menos frustrante; 3. Desenvolvimento do raciocínio lógico, pois, não 

sendo o computador um instrumento autônomo o aluno precisa interpretar as 

mensagens lançadas pela máquina e buscar meios para chegar até a solução de 

problemas, ou seja, o funcionamento da máquina está condicionado às suas 

instruções. 

Chamamos a atenção para a necessidade de uma postura autônoma dos 

alunos como sujeitos de sua aprendizagem, como agentes principais na 

construção do conhecimento para que o computador seja apenas uma nova mídia 

educacional inserida no ambiente de aprendizagem com o objetivo de contribuir 

na relação pedagógica (professor-aluno-conhecimento). As TIC nada mais são 
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que ferramentas a serviço dos objetivos pedagógicos e fazem parte de um projeto 

educacional que prepara o aluno para atuar em um novo mundo permeado pelas 

tecnologias, priorizando a formação do cidadão e posteriormente a formação 

profissional. 

Hodiernamente temos a nossa disposição e-mail, internet, processadores 

e editores de texto, banco de dados e uma diversidade de softwares. Surgiram 

novas formas de ler, escrever, pesquisar e de se comunicar em tempo real. Com 

isso, torna-se necessário que professores e alunos desenvolvam sua caixa de 

ferramentas eletrônicas como suporte para estudos, ensino e pesquisa, 

integrando as ferramentas que mais lhe são úteis. 

No contexto da educação brasileira existe uma dicotomia entre o que é 

possível e realizável em uma sala de aula e o que é preconizado em projetos 

oficiais. Assim, observamos atitudes extremas quanto à utilização das Tic: de um 

lado existem aqueles que veem as tecnologias como a solução para os problemas 

da educação e seu desenvolvimento (tecnolatria); do outro aqueles que são 

totalmente avessos e resistem obstinadamente as tecnologias (tecnofobia). 

Na perspectiva de Carrão (2006, p. 246): 

 

Falar sobre tecnologia e implicações pedagógicas requer pensar no 
contexto maior em que a escola de hoje está inserida, nas inúmeras 
inovações, descobertas, produtos e processos que a ciência e a 
tecnologia colocam a nossa disposição e que, com uma rapidez incrível, 
passam a fazer parte do nosso cotidiano, modificando nossos hábitos, 
comportamentos, relações e modos de produção. Portanto, pensar na 
escola atual requer analisar o seu papel frente a essas mudanças e 
entendê-la inserida em um novo espaço tempo social. 

 

Na conjuntura brasileira, a inserção das tecnologias surgiu como 

alternativa para a inclusão dos países em desenvolvimento na economia mundial 

com a produção de bens e serviços e a associação com o capital estrangeiro. Nesse 

contexto social-político-econômico, o modelo tecnicista passou a imperar na 

esfera educacional, onde se preconizou o uso das tecnologias como fator de 

modernização da prática pedagógica e solução de todos os problemas inerentes 

ao processo de ensino aprendizagem. 

É reconhecida a importância da inclusão das tecnologias na educação, 

pois, como fruto da construção humana, faz parte da sociedade e seu uso deve 
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ser democratizado e isentado de mitos. Dessa forma, destacamos a importância 

de uma formação crítica em que o aluno será o sujeito responsável pela produção 

do conhecimento à partir da manipulação, construção e interpretação de novas 

linguagens e formas de expressão e comunicação. O desenvolvimento da 

criticidade permitirá uma utilização mais consciente e autônoma das TIC. 

Como o desenvolvimento tecnológico ainda não chegou a todos, ele está 

intimamente ligado à escola, não em uma condição de imposição de uso ao 

docente e sim em uma dimensão onde a escola fará a mediação entre os 

indivíduos que ainda não tem acesso e as TIC. A educação deverá dominar o 

potencial tecnológico e colocá-lo a serviço do desenvolvimento de um projeto 

político pedagógico que será estruturado no sentido de formar educandos 

autônomos e aptos para o exercício pleno da cidadania. 

A tecnologia pura e simples não garante uma melhoria no processo de 

ensino-aprendizagem sem que haja uma pedagogia e práticas educacionais 

adequadas. Se utilizada de forma acrítica e indiscriminada, pode contribuir para 

a consolidação das divisões de poder, capital cultural, sexo, riquezas, etc. Em 

suma, sem uma adequada metodologia de ensino e a adoção de uma política 

tecnológica seus efeitos podem ser dúbios. 

Atualmente, ainda temos diversas barreiras políticas e econômicas que 

dificultam o processo de implantação de um sistema de ensino informatizado 

com finalidade de melhorar a esfera educacional como um todo e oportunizar o 

acesso à escola a todas as camadas da sociedade. Ainda tem-se que superar 

correntes céticas e tecnófobas para se conseguir um espaço (mesmo que delicado) 

para a tecnologia sem a menor intenção de se apropriar do espaço e da função do 

educador. As tecnologias de informação e comunicação podem criar ou recriar a 

realidade do nosso sistema escolar que ainda segue padrões ultrapassados, não 

tendo ainda se adaptado às transformações da sociedade contemporânea. 

Existem ainda aqueles que consideram a informática educativa como um 

tema sociomidiático ou “da moda”, o qual teria como único objetivo favorecer as 

grandes indústrias da informática para conquistar cada vez mais os 

consumidores, o que em parte é verdade já que o sistema econômico vigente é 

capitalista, o qual sobrevive da busca por mercados consumidores. O fato é que, 
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deve-se explorar o que há de melhor na tecnologia, ”separar o joio do trigo”, e 

utilizar só o que pode trazer benefício à educação como um todo, pautada 

primeiramente na formação do cidadão e, por conseguinte, a formação do 

trabalhador. 

O ministério da Educação com o intuito de melhorar a qualidade do 

ensino, apresentou no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

uma versão nova do Guia de Tecnologias Educacionais no qual consta a descrição 

de tecnologias de educação integral e integrada. O referido guia se propõe a 

auxiliar os gestores a conhecerem tecnologias que possam vir a contribuir com a 

melhoria da qualidade da educação em suas redes de ensino. 

Na verdade, esse guia funciona como um Edital que pré-qualifica as 

tecnologias educacionais inovadoras que possam alavancar o processo de ensino 

aprendizagem. Este Edital tem como objetivos: 

 
• Disseminar tecnologias educacionais em escolas e sistemas de ensino 
a fim de alterar o quadro educacional apresentado por boa parte dos 
municípios brasileiros; 
• orientar a organização do trabalho dos profissionais da educação 
integral e integrada, de diferentes áreas do setor educacional; 
• estimular a criação de tecnologias educacionais por pessoas físicas 
(pesquisadores, professores, etc.), instituições de ensino e pesquisa, 
organizações sociais e demais pessoas jurídicas; 
• fortalecer a produção teórica voltada à qualidade da educação 
integral e integrada, que se concretize por meio da criação de novas 
tecnologias educacionais (BRASIL, 2013, p. 10). 

 

Após a avaliação da implantação e implementação dessas tecnologias 

educacionais (ABC Digital, Conecta Mundo, Educação Emocional através do 

Programa Amigos do Zippy, ENTER JOVEM PLUS: Empregabilidades, 

Tecnologia e Inglês, e-SOM: educar - socializar - orientar – musicalizar, Mesa 

Educacional Alfabeto com Realidade Aumentada, Portal Magma Educacional, 

Tecnologia Educacional Mobile-L, dentre outras.) e constatado que as mesmas 

contribuíram para a melhoria nos indicadores de qualidade da educação básica, 

receberão então certificação do Ministério da Educação (MEC). 

Sobre a inserção das tecnologias na educação o MEC adverte que: 

 

O Ministério da Educação, embora considere importante a utilização de 
tecnologias de qualidade com vistas à melhoria da educação, alerta que 
o seu uso se torna desprovido de sentido se não estiver aliado a uma 
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perspectiva educacional comprometida com o desenvolvimento 
humano, com a formação de cidadãos, com a gestão democrática, com 
o respeito à profissão do professor e com a qualidade social da 
educação. O Ministério da Educação também adverte que o emprego 
deste ou daquele recurso tecnológico, de forma isolada e desalinhada 
com a proposta pedagógica da rede de ensino e da escola, não é 
garantia de melhoria da qualidade da educação. Somente por meio da 
conjunção de diversos fatores e a inserção da tecnologia no processo 
pedagógico da escola e do sistema é possível promover um processo de 
ensino-aprendizagem de qualidade (BRASIL, 2013, p. 10). 

 

No decorrer do documento estão descritos vários projetos e tecnologias 

educacionais em forma de ações pedagógicas com os mais variados enfoques: 

preservação do meio ambiente, incentivo à leitura, formação de professores, 

interação entre grupos, promoção da democracia, dentre outros. Todos eles 

requerem uma estrutura mínima sendo que na maioria existe a necessidade de 

um laboratório de informática. 

Como um “guia”, a proposta parece até interessante, pois tem ações 

voltadas para o desenvolvimento das mais diversas habilidades. O difícil será 

encontrar escolas que possuam essa infraestrutura mínima, profissionais aptos 

para conduzir as ações e o desprendimento de gestores para a implantação do 

projeto em toda a escola e não em turmas pontuais. Como sempre, são 

apresentadas muitas teorias que acabam mesmo ficando no mundo das ideias 

porque não é preparado um terreno fértil e propício para que aconteça a prática 

de fato. 

As novas tecnologias de Informação e comunicação tem produzido uma 

série de mudanças na comunicação, na leitura e escrita na sociedade 

contemporânea. Em consequência disso, as novas práticas sociais de leitura e 

escrita constituem o que chamam de “letramento digital”. Na perspectiva de 

Silva (2011), para que haja letramento digital é preciso que o indivíduo seja capaz 

de responder às demandas sociais a partir do uso dos recursos tecnológicos e da 

escrita em meio digital. Ressalta também que este letramento está diretamente 

ligado à inclusão digital. 

De acordo com dados do IBGE, o Brasil está entre os países com o maior 

índice de analfabetismo (no que tange ao leitura e escrita). A exclusão digital tem 

raízes profundas em indicadores sociais como a baixa renda e/ou sua má 

distribuição geradora de desigualdades sociais. A introdução da informática 
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educativa nas escolas seria o primeiro passo para promoção da alfabetização 

tecnológica (e consequente inclusão digital). A ideia é que todo cidadão possa 

usufruir das potencialidades dos recursos tecnológicos. 

Sabemos também que em nosso país existem muitos segmentos sociais 

marcados pelas desigualdades (mulheres e homens, brancos e negros, Norte e 

Sul). Estamos conscientes de que existe uma boa parcela da população que não 

tem acesso a condições mínimas de sobrevivência como saneamento básico, 

moradia, luz, etc. E que a educação por si só não resolverá o problema. Contudo, 

temos conhecimento de que a educação tem sido um dos maiores fatores de 

ascensão social e melhoria de vida. Deste modo, políticas públicas voltadas para 

a implantação de informática educativa nas escolas, acompanhadas de um 

projeto que viabilize o uso produtivo e eficaz das TIC são premissas básicas para 

a melhoria. 

De acordo com a análise acerca das políticas públicas para a inclusão da 

informática na educação feita por Silva (2011), desde a criação do PROINFO não 

temos uma política ampla, duradoura e consistente no sentindo de integrar as 

Tecnologias de Informação e Comunicação à educação. O fato é que, a inserção 

das tecnologias na escola parece ter servido de moeda de troca eleitoral já que 

sua implantação nunca deixa de ser uma meta prevista no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Como vimos na seção anterior, em que relatamos um breve histórico da 

informática educativa no Brasil, esse período se configurou marcado por avanços 

e retrocessos, criação de portarias, decretos, programas, conselhos, criações e 

cortes orçamentários, etc. Nesse meio tempo, o PROINFO foi criado com objetivo 

primordial de formar professores para o uso das TIC. Com a capacitação de 

recursos humanos, a informatização ocorreria de forma descentralizada. O 

referido programa perdura até hoje, porém seus efeitos estão aquém do que se 

pretendia. De acordo com Silva (2011) os principais motivos são: a falta de 

disponibilidade dos professores de participarem dos cursos de capacitação, o que 

gerou uma resistência ao uso e a subutilização dos computadores; a pequena 

carga horária dos cursos oferecidos e o caráter tecnicista dos mesmos; os 

laboratórios implantados nas escolas sempre com um número de máquinas 
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inferiores ao quantitativo de alunos. Além disso, temos a questão do déficit de 

professores-formadores para trabalhar na formação em serviço. 

Os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), que são estruturas federais, 

ficaram por muitas vezes, sem condições de atuação devido a grande diferença 

existente entre as três esferas do governo: Municipal, Estadual e Federal. O 

PROINFO alcançou parte de seus objetivos, porém a meta principal, que é 

viabilizar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico 

e para a cidadania, ficou relegada a segundo plano. 

Constatamos então que existe um grande abismo entre o discurso oficial 

do governo sobre a inclusão da informática educativa nas escolas e o que de fato 

é oferecido a essas escolas. Além de fornecer equipamentos tecnológicos é preciso 

pensar num projeto pedagógico que viabilize o processo de informatização da 

educação, com adequada formação e suporte aos docentes. 

Na perspectiva de Silva (2011, p. 539): 

 

As novas tecnologias estão influenciando o comportamento da 
sociedade contemporânea e transformando o mundo em que vivemos. 
Entretanto, é fato já comprovado que elas, desconectadas de um projeto 
pedagógico, não podem ser responsáveis pela reconstrução da 
educação no país, já que por mais contraditório que possa parecer, a 
mesma tecnologia que viabiliza o progresso e as novas formas de 
organização social também têm um grande potencial para alargar as 
distâncias existentes entre os mundos dos incluídos e dos excluídos. 

 

Visto que as novas Tecnologias de informação e comunicação são uma 

realidade que invadiram de forma veemente a sociedade e chegaram às escolas 

(somente a algumas escolas) não é o momento de defendê-las ou condená-las, ou 

seja, é preciso utilizá-las de modo a tirar proveito dos seus benefícios para o 

processo de ensino aprendizagem.  

Os objetivos da educação e a função das tecnologias na sociedade devem 

sempre passar por uma avaliação crítica para assegurar que está sendo 

viabilizada uma educação democrática, acessível a todos. Os projetos acerca da 

implantação das TIC não podem se constituir em moeda de troca durante as 

eleições, é preciso sim que se assegurem bases sólidas para a consolidação do 

processo de informatização. Ressaltamos que a formação docente é condição 

essencial para o sucesso desse projeto. 
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No capítulo seguinte abordaremos com mais detalhes a questão da 

formação do professor para o uso das tecnologias.  
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CAPÍTULO II 
O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO E NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

A seguir, apresentaremos algumas abordagens pedagógicas de formação 

de professores para a utilização das TIC bem como procuramos identificar os 

desafios enfrentados na profissão de docente e quais as políticas públicas 

voltadas para formação inicial e continuada que estão em curso atualmente. 

 

2.1 A educação no contexto da tecnologia da informação e Comunicação 

 

Na sociedade contemporânea os constantes avanços tecnológicos têm 

influenciado nos mais diversos setores, estendendo-se dessa forma, ao segmento 

educacional. As Tecnologias da Informação e Comunicação correspondem a 

todas as tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e 

comunicativos. Dentre elas temos: o computador, a internet, tecnologias de 

acesso remoto, TV a cabo, rádio, etc. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação muitas vezes são utilizadas 

por se acreditar que, como ferramentas educacionais, sejam facilitadoras da 

aprendizagem, dinamizadoras do Ensino de Matemática, elemento motivador e 

até como uma forma de fugir de um processo programado tradicional. É de 

extrema importância conhecer de que forma o ensino baseado nessas ferramentas 

é conduzido, observando se as mesmas deixam de constituir um “meio” para 

aprendizagem para se tornar objeto principal. Nesse caso, há uma preocupação 

maior com o material que se utiliza e não com os conceitos matemáticos, 

constituindo-se assim um obstáculo material. 

O Ensino da Matemática, sobretudo no Ensino Médio, parece não 

proporcionar aos alunos uma ideia clara do que realmente é a Matemática, da 

origem de seus conteúdos, do seu significado e, do significado de suas expressões 

e aplicações. Também a linguagem matemática oral e escrita muitas vezes 

desprovidas de significado para o aluno acarreta sérias dificuldades de 

aprendizagem, levando o discente a considerar essa ciência desnecessária e inútil. 
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A Matemática sendo abstrata e geradora de várias emoções, como 

frustrações de expectativas, angústias e até sentimento de inferioridade exige que 

o aluno seja o protagonista na construção do seu conhecimento e para isso é 

necessária a assimilação de conceitos de forma consistente, democrática e crítica. 

Por isso é preciso concretizar essa ciência na comunicação com a realidade, 

tornando-a uma ferramenta de uso cotidiano ao alcance de todos. 

O professor de Matemática não deve ficar alheio à presença das TIC no 

processo de Ensino de Matemática. O uso das TIC poderá possibilitar ao discente 

desenvolver uma compreensão dos conceitos e princípios matemáticos e suas 

diversas áreas curriculares (a exemplo da álgebra e geometria); poderá auxiliar o 

discente a raciocinar com coerência e comunicar com clareza, além de procurar 

reconhecer as aplicações matemáticas no mundo que o cerca enfrentando os 

problemas matemáticos com confiança. Para isso, a abordagem didática 

assumida pelo professor é de fundamental importância para a utilização desses 

recursos com sucesso. 

Atualmente, o conhecimento passou a ter um valor distinto dentro e fora 

das organizações e dos ciclos sociais em um grupo geral. O fato de que, o uso do 

conhecimento poder gerar benefícios para as organizações ou para a sociedade, 

é o ponto de partida da era da informação, que chega às pessoas através do rádio, 

da televisão, pelo uso dos aparelhos celulares, do computador, e da internet, 

tornando a sociedade cada vez mais globalizada, em virtude de muitos 

indivíduos estarem conectados. Nesse contexto, o processo educacional também 

sofre muitas mudanças e tem que se adequar para atender às novas necessidades 

da sociedade. 

Com base   no que está proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

Não se pode negar o impacto provocado pela tecnologia de informação 
e comunicação na configuração da sociedade atual. Por um lado, tem-
se a inserção dessa tecnologia no dia-a-dia da sociedade, a exigir 
indivíduos com capacitação para bem usá-la; por outro lado, tem-se 
nessa mesma tecnologia um recurso que pode subsidiar o processo de 
aprendizagem da Matemática. É importante contemplar uma formação 
escolar nesses dois sentidos, ou seja, a Matemática como ferramenta 
para entender a tecnologia, e a tecnologia como ferramenta para 
entender a Matemática (BRASIL, 2006, p. 87). 
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O Impacto das novas tecnologias da informação como elemento de apoio 

ao aprendizado demanda um aprimoramento das estruturas educacionais tanto 

na parte física quanto com a formação de recursos humanos. 

A Matemática torna-se, muitas vezes, distante de seus significados e 

objetivos na educação Básica, devido à maneira como é abordada no ambiente 

escolar em que a ênfase é dada somente à simbologia e não ao contexto, ou seja, 

ao fato de ser apresentada como uma ciência isolada e que não está presente no 

cotidiano. 

Vista dessa forma, a Matemática torna-se apenas uma ferramenta de uso 

profissional e científico a ser utilizada somente na escola e não como uma 

linguagem usual e necessária para a vida cotidiana dos estudantes na 

compreensão do universo e da realidade que os cerca. Essa descontextualização, 

muitas vezes, não possibilita a aprendizagem da Matemática, podendo se tornar 

sinônimo de insucesso. 

Segundo Ponte (1994, p. 2): 

 

Para os alunos, a principal razão do insucesso na disciplina de 
Matemática resulta desta ser extremamente difícil de compreender. No 
seu entender, os professores não a explicam muito bem nem a tornam 
interessante. Não percebem para que serve nem porque são obrigados 
a estudá-la. Alguns alunos interiorizam mesmo desde cedo uma auto-
imagem de incapacidade em relação à disciplina. Dum modo geral, 
culpam-se a si próprios, aos professores, ou às características 
específicas da Matemática. 

 

Há a necessidade de se pensar em ações, ou em estratégias pedagógicas 

que permitam um Ensino de Matemática que promova uma aprendizagem 

significativa dessa ciência. A introdução das TIC no ambiente escolar é uma 

alternativa para o desenvolvimento de uma pedagogia estruturada na pré-

disposição de educadores tendentes a didáticas renovadas. De acordo com 

Simoka (2009) a tecnologia e a informação se tornaram elementos fundamentais 

para o desenvolvimento e o crescimento do conhecimento matemático sendo que 

todos os recursos dessa tecnologia fazem com que a comunicação seja feita pela 

máquina, constituindo para o professor uma ferramenta, de grande importância, 

no processo de ensino aprendizagem dos seus alunos. Batista (2006, p. 1) 

preconiza que: 
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Para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, as TIC 
podem oferecer uma grande contribuição, à medida que: i) reforçam o 
papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação; ii) 
relativizam a importância do cálculo; iii) permitem a manipulação 
simbólica. 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(1999), na Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - uma 

das habilidades a serem desenvolvidas em Matemática, dentro do contexto sócio-

cultural do educando, é “utilizar adequadamente calculadoras e computador, 

reconhecendo suas limitações e potencialidades” (BRASIL, 1999, p. 35). Não se 

pode supor que a tecnologia, em si, possa resolver todas as dificuldades de 

aprendizagem. Pois, o enfoque voltado demais para as tecnologias pode não só 

ejetar a informação como também balizar o pensamento criativo do aluno. 

Quando se trata de recursos computacionais utilizados na Matemática 

Baldin (2002) sugere que estes sejam classificados de acordo com o papel 

desempenhado pelo professor e pelo aluno como usuário da informática: numa 

aula expositiva tradicional o usuário ativo é o professor apresentando ilustrações, 

modelagem e outras; numa aula de laboratório o usuário ativo é o aluno na 

realização de exercício de fixação de conceitos, simulações, modelagens e outras 

ações; numa aula diferenciada ambos (professor e aluno) são os sujeitos ativos 

desenvolvendo projetos, aulas interdisciplinares, trabalhos em equipe, resolução 

de problemas entre outras atividades. 

 

2.2 O currículo e a formação do professor de matemática 

 

Falar sobre a incorporação de tecnologias de informação e comunicação 

nas aulas de Matemática perpassa pela questão da formação do professor de 

Matemática. Na concepção de Gonçalves (2006), compreender a formação de 

professores na perspectiva das TIC requer uma análise minuciosa dos esboços 

exigidos para a sua formação inicial e continuada. No geral, os cursos de 

Licenciatura em Matemática são superficiais diante dos desafios da sociedade 

moderna, dissentem do contexto histórico-social, dificultando que os formandos 

confiram intencionalidade prática à suas ações em sala de aula. 
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Ainda sobre a formação do docente, Belintane (2002), afirma que a 

formação inicial para as tecnologias de informação e comunicação é quase 

sempre precária e deficitária devendo-se, portanto, investir na formação 

continuada, nessa área, acompanhada de projeto que permita a inserção da 

tecnologia na sala de aula. Conclui também que a formação continuada 

possibilita a identificação dos conflitos do cotidiano pedagógico e, por 

conseguinte, a reconstrução da prática pedagógica. 

Além de ensinar os conteúdos existentes nos livros didáticos, em sua 

atuação, o professor deve ter como objetivo estimular a criatividade dos discentes 

de modo a desenvolverem estratégias para a resolução de problemas em diversas 

situações de sua vida. As tecnologias de informação podem ser uma via de acesso 

a estas estratégias. Segundo Almeida (2000), a formação desse professor em 

tecnologias informáticas deve ser um processo que o prepare para incitar seus 

educandos a: 

 

Aprender a aprender; ter autonomia para selecionar as informações 
pertinentes à sua ação; refletir sobre uma situação- problema e escolher 
a alternativa adequada de atuação para resolvê-la; refletir sobre os 
resultados obtidos e depurar seus procedimentos, reformulando suas 
ações; buscar compreender os conceitos envolvidos ou levantar 
hipóteses (ALMEIDA, 2000, p. 110). 

 

Existe espaço para a escola na sociedade tecnológica, como afirma Libâneo 

(2001), em um nível que transcenda o caráter de simples transmissão de 

conhecimento e passe a se caracterizar como elemento produtor e socializador de 

conhecimentos significativos, formando para a cidadania, ética e para o mundo 

do trabalho. Ressalta também que, entender os aparatos tecnológicos como 

criação humana e como ferramenta que pode auxiliar o trabalho do professor 

para a melhoria educacional, é o ponto de partida nessa discussão. 

Diante de tantas questões que envolvem os processos de ensino e a 

formação dos professores de matemática, não podemos deixar de analisar e 

discutir as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio 

(PCNEM), elaborados por especialistas técnicos, de onde emanam as orientações 

para o currículo de matemática, a serem seguidas, para atingir objetivos pré-

determinados pela LDB, objetivos estes impregnados de valores políticos, 
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ideológicos e econômicos. Segundo Sousa e Fino (2008, p. 2), 

 

[...] Há muito que o currículo deixou de ser aquela área simplesmente 
técnica, ateórica e apolítica encarregada de organizar o conhecimento 
escolar, tendo por base o pressuposto do não-contexto, por se insistir 
no contexto imaculadamente neutro. 
 

Nos PCNEM a tecnologia é tida como eixo integrador das disciplinas, ou 

seja, permite contextualizá-las com as disciplinas do mundo do trabalho. A 

inserção das tecnologias no ensino médio parece voltada para uma futura 

aplicação na vida laborativa do aluno, sendo função da escola capacitá-lo para 

exercer atividades que atendam às demandas da sociedade globalizada. De 

acordo com os PCNEM: 

 

Dessa maneira, a presença da tecnologia no Ensino Médio remete 
diretamente às atividades relacionadas à aplicação dos conhecimentos 
e habilidades constituídos ao longo da Educação Básica, dando 
expressão concreta à preparação básica para o trabalho prevista na LDB 
(BRASIL, 2000, p. 94). 

 

Em relação às tecnologias Charlot (2005), receia que o advento sociedade 

da informação esteja deixando a sociedade do saber em segundo plano, pois 

segundo ele, a informação só se configura em saber quando impregnada de 

sentido para o aprendiz, refletindo sua relação com o mundo, com os outros e 

consigo mesmo. Completa afirmando que a globalização neoliberal não é um 

processo de conexão mundial e sim um sistema que descarta partes do mundo 

que não são interessantes para a lógica capitalista. 

Ainda segundo Charlot (2005), a educação tornou-se vítima do processo 

de globalização neoliberal tendo em vista que seu tratamento tem sido dado sob 

a perspectiva da lógica mercadológica, ou seja, a educação deixa de se constituir 

em um direito e passa a configurar como uma mercadoria, de modo que, os 

currículos escolares têm sido elaborados para atender a essa demanda em 

detrimento da dimensão humana e cultural da educação. Deste modo, criou-se 

um mercado educativo partindo-se das tecnologias de informação e 

comunicação, instaurando-se, dessa forma, o que ele chama de “exclusão 

digital”. 

Nos parâmetros curriculares nacionais, em seu bojo, as tecnologias de 
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informação e comunicação configuram como meio para a aquisição de uma 

autonomia ainda não alcançada, por docentes e discentes na educação básica, em 

face das rápidas rupturas que ocorrem em decorrência da presença cada vez 

maior da ciência e da tecnologia nas atividades econômicas e sociais. Há também 

o reconhecimento da importância da capacitação de docentes em virtude das 

novas exigências em relação ao tratamento da informação e incorporação de 

instrumentos tecnológicos em sala de aula a fim de atender o que preconiza a 

LDB. 

Com base nos parâmetros nacionais (BRASIL, 2000, p. 13): 

 

[...] Agora, a velocidade do progresso científico e tecnológico e da 
transformação dos processos de produção torna o conhecimento 
rapidamente superado, exigindo-se uma atualização contínua e 
colocando novas exigências para a formação do cidadão. 

 

Nos PCNEM (2000), a autonomia está relacionada a uma proposta 

pedagógica compromissada com a aprendizagem dos alunos a partir da 

utilização eficaz do espaço físico, instalações, equipamento e dos recursos 

humanos. Neste documento defende-se também uma autonomia condicionada a 

necessidade de qualificação dos professores para pôr em prática essa proposta, 

de modo que, durante o processo de ensino aprendizagem em sala de aula o 

docente vá construindo sua identidade profissional, pautada em princípios como 

a ética e a igualdade. 

Mas qual a acepção de autonomia implícita nos PCN? Na concepção de 

Contreras (2002), a autonomia não é sinônimo de agir sem limites, pois a 

profissão docente possui intrinsecamente vários condicionantes tendo em vista o 

caráter social e público da educação. Dessa forma, para que ocorra a qualidade 

no ensino, uma prática autônoma deve levar a reflexão e ao entendimento dos 

percalços que assolam o processo de ensino aprendizagem. 

O que chama a atenção também, neste documento oficial, é a questão da 

boa formação do estudante estar voltada para a sua adequação ao sistema 

produtivo em constantes mudanças devido à inserção cada vez maior da ciência 

e da tecnologia na sociedade. Uma formação condicionada a um fim determinado 

pressupõe uma racionalidade técnica embutida, um algoritmo que levará a 
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formação de um profissional nos moldes estipulados. 

A educação vem seguindo a lógica industrial e um profissional bem 

formado segue um padrão de eficiência, precisão e adaptabilidade, todos esses 

elementos relacionados à qualidade técnica. 

Sobre esse aspecto Contreras (2002, p. 91) afirma que, 

A ideia básica do modelo de racionalidade técnica é que a prática 
profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante 
aplicação de um conhecimento teórico e técnico, previamente 
disponível, que procede da pesquisa científica. É instrumental porque 
supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que se justificam por sua 
capacidade para conseguir os efeitos ou resultados desejados. 

 

Nos PCNEM (2000) as tecnologias de informação e comunicação são vistas 

como sinônimo de bem estar para a população e de desenvolvimento econômico 

para o país. Portanto, a autonomia tecnológica implica em autonomia econômica 

e para isso a qualificação de docentes para a formação de profissionais com 

habilidades para saber usar recurso tecnológico do mundo do trabalho é 

condição básica. 

O ensino da matemática nos parâmetros curriculares adquire uma função 

utilitarista, ou seja, o enfoque axiomático e Euclidiano (do ensino tradicional) dá 

lugar a uma ciência que servirá de suporte para outras. O fato é que a referida 

disciplina aparece nos parâmetros no grupo das ciências da natureza, pois 

auxiliará na descrição, interpretação e previsão de fenômenos naturais. 

Em outros momentos, a matemática aparece como ferramenta para 

resolver problemas não matemáticos. O alcance da aprendizagem significativa 

fica limitado à utilização da metodologia de resolução de problemas que estejam 

no contexto da vida cotidiana dos alunos, de situações relativas ao mundo do 

trabalho ou de outras ciências. Deste modo, preconiza-se o trabalho 

interdisciplinar, sendo que o processo e o produto do ensino devem ser 

permeados e mediados pelas tecnologias. 

Como exposto anteriormente, está proposto nos parâmetros que o ensino 

tradicional da matemática seja substituído por um ensino interdisciplinar, 

baseado na resolução de problemas que levem o aluno a raciocinar, inferir, 

conjecturar e buscar soluções rápidas para os desafios com os quais irá se deparar 

na vida profissional. Traz, em seu bojo, também as tecnologias como elemento 
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essencial à sociedade. No entanto, diante de tantas “inovações”, a formação 

docente (inicial e/ou continuada) dá conta de suprir tais necessidades? Veremos 

adiante que não. Além disso, qual o papel do professor de matemática na 

execução dessas propostas? Veremos também, que o professor é transformado 

em um executor de uma proposta oficial e detentor de uma “pseudo autonomia”. 

De acordo com Gomes (2006), o docente é submetido a uma carga 

excessiva de trabalho, com salas de aulas repletas de alunos, o que dificulta um 

atendimento individual, de modo que é mais “fácil” uma aula expositiva, 

utilizando como recurso didático quadro e giz (ou piloto, ou marcador), com 

resolução de exercícios-modelo e avaliações individuais do tipo classificatórias, 

do que pôr em prática as mudanças sugeridas. Somado a isso temos uma 

formação inicial precária dos docentes e falta de incentivo à formação 

continuada. 

Ainda nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000), 

mais especificamente na parte de ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias, na seção formação profissional permanente do docente é abordada 

a questão da formação continuada do docente em paralelo a seu trabalho em sala 

de aula, em uma dimensão em que exista um intercâmbio entre a escola e a 

sociedade. Pois, sugerem que durante a formação inicial do docente não há 

interação entre a universidade e escolas da educação básica, o que dificulta a 

criação de situações didáticas eficazes, que despertem o interesse do alunado. 

Em análise sobre as políticas educacionais para a formação de Professores 

no Brasil Diniz-Pereira (1999), afirma que ainda não foi superado o modelo de 

formação pautado na racionalidade técnica, com o predomínio da dicotomia 

entre teoria e prática e a ênfase nos conteúdos específicos da área em detrimento 

do conhecimento pedagógico. Complementa que: 

 

As principais críticas atribuídas a esse modelo são a separação entre 
teoria e prática na preparação profissional, a prioridade dada à 
formação teórica em detrimento da formação prática e a concepção da 
prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem 
um estatuto epistemológico próprio. Um outro equívoco desse modelo 
consiste em acreditar que para ser bom professor basta o domínio da 
área do conhecimento específico que se vai ensinar (DINIZ-PEREIRA, 
1999, p. 112). 
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Com relação ao papel do Professor de Matemática nesse contexto de 

mudanças, nota-se que suas ações em sala de aula são limitadas a execução das 

orientações curriculares das quais ele não participou da elaboração. O Professor 

se restringe a uma prática reprodutiva, sem criatividade com utilização de 

técnicas elaboradas para atender determinados objetivos (preparação para o 

mundo do trabalho). Dessa forma, a prática educativa é permeada por uma falsa 

autonomia a qual, muitas vezes, os docentes se submetem para não saírem de sua 

zona de conforto e correrem o risco de assumir maiores responsabilidades 

inerentes ao processo educativo. 

O verdadeiro papel da escola e do professor é formar indivíduos críticos, 

orientando-os para que possam escolher os caminhos que vão trilhar e, 

principalmente, formar pessoas pensantes com habilidade para refletir sobre a 

realidade, agir sobre ela e não aceitar passivamente um tipo de formação 

padronizada e instrumental para suprir demandas do estado. Ser Professor é, 

acima de tudo, um compromisso social, sua práxis tem consequências sociais 

diretas e se torna ainda mais complexa a medida que se tem de conciliar 

exigências administrativas, interesses da comunidade e necessidades dos 

discentes. 

 

2.3. Algumas questões sobre a formação docente: abordagens pedagógicas 

 

Como vimos no capítulo anterior, o processo de formação de Professores 

para o uso das tecnologias, no Brasil, começou no ano de 1983, quando se 

iniciaram as primeiras experiências com a utilização do computador. Esse 

período de formação docente foi permeado por várias abordagens pedagógicas, 

classificadas, de acordo com Valente (1999), como: 

- Abordagem Mentorial : Foi utilizada no projeto EDUCOM. Como em 

1984, ano de sua implantação, não existiam profissionais especializados na área 

de informática na educação, os pesquisadores que se dispunham a trabalhar eram 

de outras áreas (engenharia, computação e outras áreas da educação). Esse 

projeto foi trabalhado em escolas públicas, sendo desenvolvidas atividades de 

pesquisa e formação de acordo com suas peculiaridades. A formação das equipes 
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era feita a partir de reuniões, cursos e oficinas realizadas na própria escola. Era 

caracterizado como um aprendizado em serviço, pautado em compartilhamento 

de experiências. Esse tipo de aprendizagem foi precípuo para a formação das 

equipes dos EDUCOM. Teve como principal vantagem a qualidade e a confiança 

da formação, porém se mostrou ineficiente por atingir um número mínimo de 

pessoas. 

- Abordagem do FORMAR I e FORMAR II: O FORMAR I teve como 

intuito a formação de professores para a implantação dos Centros de Informática 

na Educação (CIED), que eram vinculados às Secretarias Estaduais de educação 

e o FORMAR II pretendia a implantação dos Centros nas Escolas Técnicas 

Federais (CIET) ou Centros no Ensino Superior (CIES). A ideia era difundir os 

conhecimentos de informática para outros centros, de modo que, as atividades 

de pesquisa não ficassem limitadas aos centros do projeto EDUCOM, ou seja, 

almejava-se a massificação da informática educativa em todo território brasileiro. 

O processo de formação foi realizado a partir de cursos de especialização lato 

sensu, com carga horária de 360 horas, ocorridos dos anos de 1989 a 1993. 

Dentre as vantagens dessa abordagem temos: 1. Preparação de 

profissionais para atuação nos CIED ou na Instituição de origem, que propiciou 

uma visão ampla sobre os vários aspectos envolvidos na informática educativa 

tanto do ponto de vista computacional quanto pedagógico; 2. Especialistas de 

todo o Brasil que trouxeram conhecimentos múltiplos e vários tipos de pesquisas 

em informática educativa produzidas em todo território; e por fim, 3. Os cursos 

indicaram a necessidade de cursos de formação nessa área. Como desvantagens 

temos: 1. Cursos realizados fora do local de trabalho e residência dos 

participantes; 2. Cursos muito compactos; 3. Muitos participantes; 4. Os 

participantes ao retornarem para o ambiente de trabalho não encontraram 

condições favoráveis para a implantação da informática; e, 5. Formação 

descontextualizada. 

- Formação baseada no construcionismo contextualizado: Consiste em um 

curso baseado no uso do computador e realizado na própria escola em que os 

professores atuam. Desse modo estes poderiam colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos sob o auxílio de um pesquisador do centro de 
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formação. Assim, docentes e pesquisadores dos centros puderam vivenciar as 

mesmas experiências, havendo um entendimento mútuo das partes e a busca por 

soluções adequadas à realidade em questão. 

Esse tipo de abordagem formativa tem como vantagens: Contextualização 

do conhecimento adquirido pelo professor; Por não deixarem seu local de 

trabalho, os docentes não precisavam abandonar a sala de aula; por estar inserido 

no contexto, o instrutor poderia ser mais eficaz. 

Essa abordagem foi muito utilizada pela equipe do NIED em diversas 

escolas. Tendo como desvantagem a exigência da presença constante da equipe 

do curso na escola para dar suporte ao professor, o que a torna inviável. 

- Uso de Redes no suporte à formação dos professores: Trata-se de uma 

teia formada por vários computadores interligados por cabos de fibra ótica ou 

cabos de telefone, ou seja, redes especializadas para dar suporte a prática do 

professor e a sua formação. O uso de redes permitia a interação entre os 

professores e a busca por informações necessárias para a sua formação, 

auxiliando na construção do conhecimento. No Brasil, temos duas experiências 

nessa formação via rede: uma realizada no Laboratório de Estudos Cognitivos 

(LEC) da UFRGS, que acontece desde 1995 e outra realizada no NIED da 

UNICAMP que se iniciou em 1996. 

- Experiência do LEC na formação de professores a distância: Consiste em 

uma metodologia de formação à distância em que existe um apoio contínuo à 

realização das atividades que o docente executa em seu ambiente de trabalho. Foi 

desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso de 

especialização com carga horária de 360 horas e intitulado “Psicologia do 

Desenvolvimento Cognitivo Aplicada a Ambientes Informáticos de 

Aprendizagem” foi o pioneiro a ser realizado via internet. O Laboratório de 

Estudos Cognitivos “utilizou o método clínico Piagetiano de interação e 

intervenção, adaptado aos ambientes telemáticos de aprendizagem” (VALENTE, 

1999, p. 139). 

- Suporte à formação de professores via rede, realizado pelo NIED: Os 

professores se comunicavam com os pesquisadores dos NIED através de e-mail 

no qual relatavam suas dificuldades em relação ao uso do computador na sala de 
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aula, enviavam planos de trabalhos e relatos de experiência de alunos. Os 

pesquisadores por sua vez, analisavam o material e enviavam sugestões na forma 

de projetos, material de leitura e até sugestões de organização para a implantação 

da cultura da informática na escola. 

Diante de toda essa diversidade de abordagens para a formação docente, 

vale ressaltar que vivemos em uma sociedade na qual as crianças já crescem 

familiarizadas com as novas tecnologias, como a televisão, telefones celulares, 

tablets, computadores, acessíveis até àquelas menos favorecidas financeiramente. 

O fato é que o professor precisa de uma formação que o permita tornar as aulas 

mais interessantes, pois nesse contexto informatizado, aulas tradicionais tornam-

se por demais desinteressantes fazendo com que o docente perca a atenção dos 

alunos para estes artefatos tecnológicos. 

Não basta também que os docentes sejam formados apenas para a 

utilização de determinados softwares educativos, visto que nesse caso eles 

poderão ser facilmente superados por essa geração “globalizada e conectada”. 

Com o surgimento de vários espaços de aprendizagem fora da escola os 

professores cada vez mais se perguntam qual o seu papel como educador, 

pergunta que assola até mesmo aqueles preparados para o uso das TIC. Resta 

promover uma formação crítica em que ele oriente os alunos a processarem as 

diversas informações recebidas transformando-as em conhecimento. 

Em análise feita por Saviani (2011), historicamente a formação de 

Professores tem sido baseada em dois modelos que se contrapõem, são eles:  

- O modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de formação de 

Professores, caracterizado pela preocupação com a cultura geral e com os 

conteúdos da área específica do conhecimento que o docente irá lecionar em 

detrimento da dimensão didádico-pedagógica. Este modelo foi o que prevaleceu 

no decorrer do tempo; 

- O modelo pedagógico-didático de formação de Professores, que só 

considera completa a formação que contempla um eficaz preparo pedagógico-

didático. Neste caso, uma formação apenas voltada para a cultura geral e 

conhecimentos específicos não são suficientes sem uma sistemática preparação 

pedagógica a partir de uma organização curricular. 



57 

O Autor ainda ressalta que no Brasil o processo de formação docente é 

caracterizado ao longo da história pela descontinuidade, embora não tenham 

ocorrido rupturas. A dimensão pedagógica foi aos poucos ganhando espaço, mas 

até hoje não prevalece de forma satisfatória o que mostra a precarização das 

políticas formativas que mesmo estabelecendo algumas mudanças não obteve 

êxito.   

Dentre os vários dilemas citados por Saviani (2011), temos aquele que se 

refere a formação do Professor técnico versus a formação do professor culto. O 

primeiro se caracteriza pelo Professor que entra na sala de aula, aplica regras e 

transmite os conhecimentos a seus alunos e o segundo preza pelas bases 

científicas e filosóficas essenciais para a compreensão do desenvolvimento 

humano e aprofundamento da formação dos discentes. Como a intenção do 

governo é reduzir custos e obter o máximo de resultados, a formação do 

professor técnico seria a opção ideal pelo fato de se realizar a partir de cursos de 

curta duração, a despeito da formação do Professor culto. 

A realidade que está posta é a de que muitos jovens não se sentem atraídos 

pela carreira do magistério, principalmente devido aos baixos salários e 

condições precárias de trabalho. O fato é que nas Instituições de ensino superior, 

os cursos de pedagogia e as licenciaturas são os pioneiros devido ao menor custo 

de implantação e o menor padrão de exigência do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no ato da avaliação. O que nos 

leva a refletir sobre que tipo de curso é oferecido a essa clientela e se os cursos de 

formação de professores atendem as reais necessidades da escola e dos 

professores em formação. Deste modo, o fracasso de nossa educação é 

tangenciado pela formação de docentes em cursos baratos e, consequentemente, 

de baixa qualidade. 

Na visão de Silva (2011, p. 544): 

 

Para melhorar a qualidade da educação, não basta avaliar o aluno. A 
saída é investir no professor. Melhorar os salários, melhorar a 
formação, melhorar as condições de trabalho. Professor precisa ser 
formado em serviço, trabalhando, mas, antes de tudo, é preciso que o 
salário seja compatível com o seu nível de formação e atuação para 
poder atrair pessoas para o magistério. É fundamental que haja muito 
mais investimentos na educação. É uma questão de sobrevivência da 
própria sociedade como um todo. 
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Hodiernamente, ainda temos muitos desafios a enfrentar no que tange a 

política de formação docente. De acordo com Saviani (2011, p. 14): 

 

a) fragmentação e dispersão das iniciativas, justificadas pela chamada 
“diversificação de modelos de organização da Educação Superior”; 
b) descontinuidade das políticas educacionais; 
c) burocratismo da organização e funcionamento dos cursos no qual o 
formalismo do cumprimento das normas legais se impõe sobre o 
domínio dos conhecimentos necessários ao exercício da profissão 
docente; 
d) separação entre as instituições formativas e o funcionamento das 
escolas no âmbito dos sistemas de ensino; 
e) o paradoxo pedagógico expresso na contraposição entre teoria e 
prática, entre conteúdo e forma, entre conhecimento disciplinar e saber 
pedagógico-didático (Cf. Capítulo IX do livro “A pedagogia no Brasil: 
história e teoria”, Capítulo IX, SAVIANI, 2008a, p. 119 - 123); 
f) jornada de trabalho precária e baixos salários. 

 

Quando se trata de inserção de tecnologias na educação, é comum nos 

depararmos com posicionamentos extremos a favor ou contra. Por outro lado, 

não podemos negar que as TIC são uma realidade que veio para ficar e já invadiu 

o setor educacional seja motivada pelos anseios de dinamizar e aprimorar os 

processos de ensino aprendizagem seja para atender as necessidades do mercado 

neoliberal. 

Na perspectiva de Demo (2009, p. 5): 

 

A razão de ser das novas tecnologias é representarem oportunidades 
renovadas de aprender bem, não só indo além do tradicional, mas 
principalmente propondo horizontes inovadores mais aptos a dar 
conta dos novos desafios do século XXI. O desafio pedagógico é o que 
há de mais importante nas novas tecnologias, sem daí seguir que são 
“apenas meio”. Dito de outro modo, se não ocorrer aprendizagem de 
qualidade, nada se inovou ou acrescentou. 

 

Ainda segundo Demo (2009), é mister reconhecer a necessidade da adoção 

de novas formas de alfabetização para que haja adequação da criança desde já a 

realidade social e econômica contemporânea de modo a dar conta dos desafios 

deste século. Destarte, serão formados adultos prontos não só para a inserção do 

mercado de trabalho, mas também para saber viver em sociedade. Sem uma 

inclusão digital estaremos preparando o aluno para uma vida que já passou. Não 

se trata de conferir as TIC um caráter determinista, e sim usá-las para referenciar 
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a organização de nossas vidas já que tanto a educação formal quanto a informal 

são permeadas pelas tecnologias. 

A formulação de políticas públicas eficientes para o processo de aceleração 

da inclusão digital pode desencadear também a inclusão social. Essa deveria ser 

a maior preocupação do Estado no sentido de reduzir as diferenças sociais e 

promover a democratização dos bens de consumo a todos os cidadãos brasileiros. 

Acredita-se que a entrada das TIC pela porta da frente da escola associada 

a um projeto político pedagógico adequado às necessidades da população possa 

reduzir a distância que separa os excluídos dos incluídos. 

Concordamos com Cysneiros (2004), quando ele diz que o docente do tipo 

especialista que transmite o conhecimento ao aluno dificilmente desaparecerá 

sem uma reestruturação profissional, assentada na formação continuada e na 

melhoria das condições de trabalho e remuneração. Sem essa renovação, o 

professor tende a incorporar as tecnologias de informação e comunicação a sua 

prática tradicional, sem maiores mudanças, isso é o que o autor chama de 

“inovação conservadora”. 

Desde o ano de 2001 que o Plano Nacional de Educação já previa cursos 

de formação de professores que contemplassem o uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação e a sua integração à prática pedagógica. Garantia 

também uma adequada infraestrutura para a implantação das TIC nas escolas e 

também de programas de educação à distância em todas as modalidades. 

Segundo dados presentes no portal do MEC, o Ministério da Educação adquiriu, 

distribuiu e instalou laboratórios de informática nas escolas públicas de educação 

básica, sendo as prefeituras e os governos estaduais responsáveis por arcar com 

a infraestrutura das escolas. 

Paiva (2013) descreve alguns programas oferecidos pelo MEC, dentre eles 

temos o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional ( Proinfo Integrado), ofertando conteúdos e recursos multimídias e 

digitais através do Portal do professor, pela TV escola e DVD escola, pelo 

Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. É oferecido 

também o curso de Introdução à Educação Digital (com carga horária de 40 

horas), no qual se ensina como usar o computador e a internet, processadores de 
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texto, apresentações multimídia, pesquisa e análise de informação na web, etc. 

Outro curso disponível é o de Tecnologias na Educação (com carga horária 

de 100 horas), voltado para gestores e professores, oferecendo embasamento 

teórico-metodológicos práticos para que possam compreender o potencial 

pedagógico das TIC e possam planejar estratégias de ensino e aprendizagem para 

promoção de uma aprendizagem significativa. 

Temos ainda o Curso de Elaboração de projetos (com carga horária de 40 

horas), também voltado para professores e gestores, para que possam 

desenvolver projetos a serem aplicados em sala de aula, integrando as 

tecnologias. E por fim, apresenta o Curso de especialização de Tecnologias em 

Educação (com carga horária de 400 horas) que tem como intuito atualizar e 

aprofundar professores e gestores sobre as bases para a inserção das TIC na 

educação. 

O processo de formação do professor para o uso das tecnologias não se dá 

de forma sistematizada no Brasil e sim de modo ainda bastante isolado e restrito 

a ações individuais. Paiva (2013, p. 13) acredita em modelos institucionalizados 

de formação para o uso das TIC e apresenta “um modelo de formação que 

envolve administração, ensino, pesquisa e extensão”. 

No referido modelo, à administração caberia ações como: aquisição de 

equipamentos e softwares; induzir e auxiliar pesquisadores para concorrerem em 

editais de fomento à pesquisa; criação de políticas de uso e manutenção de 

equipamentos e implementação de incentivos (como pagamento de bolsistas 

para auxiliar nas ações de ensino, pesquisa e extensão). Aos docentes caberia a 

inserção das tecnologias de informação e comunicação em suas aulas tanto na 

graduação quanto nos programas de pós-graduação. 

Assim desencadearia a difusão das inovações tecnológicas e influenciaria 

de forma positiva a apropriação das TIC pelos futuros Professores. Dessa forma, 

mais do que incorporar as Tecnologias em suas aulas, aos Professores em 

formação competiria também refletir sobre as práticas sociais mediadas pelas 

tecnologias. A docência estaria então associada a projetos de pesquisa e extensão 

sendo que o produto de todas as ações oriundas dos grupos de pesquisa deve ser 

ofertado à comunidade. 
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Em análise das políticas públicas para a formação de professores, Freitas 

(2007) constata que o processo de profissionalização da carreira docente e de 

formação continuada tem acontecido de forma desigual. O que tem se observado 

é o processo de massificação da formação através de cursos à distância, a fim de 

suprir o déficit de professores de forma barata e rápida, já que o governo não 

prioriza investimentos e recursos orçamentários para isso. 

Freitas (2007), com base na análise de políticas públicas para profissionais 

da educação à partir de ações do governo no período de 2006 a 2010, fala ainda 

sobre as bolsas PROUNI concedidas para alunos oriundos de escolas públicas 

para ingresso em cursos de licenciatura em Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas ou programas de formação da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Cursos estes de qualidade nem sempre desejável. Segundo a autora, esses 

programas produzem desigualdades à medida que exime o Estado da 

responsabilidade de zelar pela manutenção da educação pública de qualidade e 

da formação dos educadores, culminando em dimensões diferenciadas de 

profissionalização: desigualdades entre Instituições de Pesquisa e Instituições de 

Ensino; bem como, existência de estudantes que estudam e pesquisam e aqueles 

que trabalham. 

O modelo de formação à distância, ainda de acordo com a mesma autora, 

é pautado apenas da dimensão prática do trabalho do professor, não dando conta 

da produção de vida material, da organização da escola e da educação, atividades 

que exigem outras habilidades e competências por parte de um educador. 

Contudo, os programas de educação em educação continuada na modalidade 

EAD, aliada as TIC, é atualmente o centro da política de formação em serviço. 

O fato é que, a adoção de alternativas como complementação pedagógica 

em licenciaturas paralelas de 540 horas, ou as mais aceleradas de 120 horas 

destinadas às pessoas com bacharelado em qualquer área, ou a oferta de bolsas 

aos pós-graduandos para atuação em escolas públicas não resolverão o problema 

do déficit de docentes, pelo contrário, só irão contribuir para a 

desprofissionalização  e fragilização da carreira docente, visto que estes cursos 

de complementação  se caracterizam pela flexibilização e aligeiramento da 

formação que , muitas vezes, não habilitam os profissionais para que realizem 
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um trabalho consistente na escola pública. 

A precarização do magistério, os baixos salários e más condições de 

trabalho têm repelido, cada vez mais, jovens dos cursos de licenciatura plena. Em 

pesquisa feita sobre a carência de professores de Ciências e matemática na 

educação básica Araújo e Vianna (2011, p. 820) à partir de estudo quantitativo, 

concluem que: 

 

[...] O país está formando mais (e talvez melhor os) licenciados. 
Contudo, a carência de professores continua a ocupar os noticiários da 
TV, as estatísticas do governo e as salas de aula. A relação causa-efeito 
que associa o aumento das vagas nos cursos de licenciatura à solução 
da carência de professores no Brasil é, no mínimo, limitada. 
Ao observar os resultados da ampliação das vagas nos cursos de 
licenciatura investigados, constatou-se que não houve um crescimento 
proporcional de candidatos ou de ingressos. É importante 
compreender os motivos que levam a população a não optar pelos 
cursos de licenciatura ao se candidatar a uma vaga no Ensino Superior, 
pois não é somente por questões de preferência pessoal que um terço 
das vagas ofertadas tenham ficado ociosas em um país com tão poucas 
oportunidades de cursar uma universidade. 

 

De acordo com os mesmos autores, nos centros de Biologia, 

Departamentos de Matemática e Institutos de Física, encontram-se vários 

estudantes que não querem trabalhar na Educação Básica e acabam optando por 

cursos de Mestrado, prestando concursos pra carreiras diversas, realizando 

outros cursos de graduação como válvula de escape para as más condições 

encontradas nas escolas da educação básica. 

Na perspectiva de Passos e Oliveira (2008), torna-se inviável a 

consolidação de uma educação de qualidade na rede pública de ensino enquanto 

houver a admissão de profissionais não habilitados para o exercício do 

magistério. O déficit de docentes com formação acadêmica específica permitiu a 

atuação na docência de um elevado índice de professores não habilitados, ou seja, 

com Licenciatura em Matemática. Muitos dos quais, são estudantes de outras 

áreas ou profissionais que buscam à docência como alternativa enquanto não 

encontram melhores cargos em suas profissões. 

Dessa forma, as ações do MEC para o processo de formação docente são 

caracterizadas pela implementação de programas de natureza continuada e 

compensatória, destinados a formação a distância de professores leigos, em 
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colaboração com o sistema de ensino, dissimulando uma formação inclusiva e de 

qualidade. 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE) mostra-se desde o início a favor da apropriação dos recursos 

tecnológicos no processo de formação inicial e continuada dos docentes, visto 

que as TIC são elementos de ordem universal que contribuem para a 

consolidação da democracia. Contudo, o processo de formação ainda é pautado 

na técnica e no pragmatismo. 

A seguir, no capítulo III, apresentamos a Abordagem Instrumental a qual 

serviu de base para a análise das aulas observadas. A referida teoria permitiu que 

compreendêssemos o processo de adaptação de tecnologias de informação e 

comunicação nas aulas de matemática do professor observado. Apresentamos 

também as situações didáticas e os tipos de obstáculos na aprendizagem, ambos 

presentes na Didática da Matemática Francesa. 
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CAPÍTULO III 
A GÊNESE INSTRUMENTAL: DIFERENCIANDO UM 

INSTRUMENTO DE UM ARTEFATO PARA POTENCIALIZAR 
O USO DAS TIC NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

A abordagem Instrumental dá subsídios para investigar ações com 

instrumentos no campo social, científico e educacional e   está baseada em 

elementos da Ergonomia Cognitiva a qual estuda as relações entre processos 

mentais e sistemas técnicos. A seguir, faremos uma explanação sobre a referida 

abordagem buscando esclarecer a importância da mesma para a presente 

pesquisa. 

 

3.1 Concepção antropocêntrica versus concepção tecnocêntrica dos objetos 

tecnológicos 

 

No campo das pesquisas sobre interação entre homem e computador 

existe um profundo questionamento sobre as abordagens tradicionais da 

psicologia sinalizando para a necessidade de uma refundação da psicologia nessa 

área. Para a psicologia contemporânea, o estudo das relações dos seres humanos 

com os sistemas antropocêntricos é fundamental para entender a relação 

cognição-ação.  

O trabalho de Rabardel (1995) parte da perspectiva de que as tecnologias 

precisam ser analisadas levando em consideração a dimensão antropocêntrica, 

ou seja, o fruto da tecnologia não é a técnica pura e simples e sim a 

antropotécnica. A visão unilateral, da tecnologia apenas, sem considerar a visão 

antropocêntrica dos objetos e sistemas desencadeia um desequilíbrio e induz a 

uma fraqueza da técnica pela técnica. 

A concepção antropocêntrica consiste na visão de mundo que tem o 

homem como principal referencial e está presente em todos os setores da 

sociedade contemporânea. Em contrapartida, a concepção tecnocêntrica coloca a 

tecnologia como centro da reflexão, enquanto o homem ocupa uma posição 

residual tendo pouco estatuto próprio. 

Ao invés de falar em objetos e sistemas técnicos é mais adequado 
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designarmos de objetos e sistemas antropotécnicos visto que objetos ou sistemas 

produzidos a partir de tecnologias que integram o mundo não devem ser só 

entendidos sob a ótica tecnológica, uma vez que, esses objetos de origem 

antropotécnica são projetados de acordo com o ambiente humano. Dessa forma, 

deve-se parar para refletir sobre a associação do homem com os objetos, e, o 

tempo que o mesmo leva para entender as características e propriedades dos 

objetos. 

Rabardel (1995) faz uma analogia sobre o uso da inteligência artificial por 

comerciantes. As tecnologias devem servir como próteses para suprir as 

deficiências de seus funcionários ou como instrumentos para auxilia-los a 

resolver problemas e lidar com as situações com as quais se deparem? 

No sistema produtivo tentou-se introduzir uma restrição a ação humana 

a fim de garantir uma suposta maior eficiência e segurança. Essa ideologia torna-

se impossível, uma vez que a máquina é uma criação humana e não é 

autossuficiente. Nesse caso, as atividades executadas pelo homem ganham um 

caráter residual, pois a ele caberia à realização de atividades ainda não 

automatizadas. 

Em suma, na concepção tecnocêntrica dominante o homem ocupa uma 

posição residual e tudo é pensado em termos dos processos tecnológicos. Na 

concepção antropocêntrica dominante por sua vez o homem ocupa a posição 

central e as técnicas, máquinas e sistemas são projetados levando-se em 

consideração a perspectiva humanista. Segundo Rabardel (1995), nenhuma 

dessas abordagens são suficientes de forma isolada: se estritamente tecnicista 

coloca o homem em posição limitada e se exclusivamente antropocêntrica não dá 

conta de pensar em sistemas técnicos e suas especificidades. A ideia é 

desenvolver um sistema produtivo que leve em consideração o ponto de vista 

tecnológico e a dimensão humana. 

A abordagem instrumental se encaixa na perspectiva de que os processos 

da tecnologia da informação e os processos de pensamentos e atividades 

humanas não são redutíveis um ao outro. A ideia é pensar máquinas e homens 

em diferentes termos, não para reduzir um ao outro. As análises das atividades 

técnicas devem fazer referência ao homem. 
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Basicamente, a técnica é a forma como alguém fez alguma coisa, ou seja, 

antes de ser realizada, a técnica é concebida com base na construção humana com 

a elaboração de instrumentos eficazes. De acordo com Rabardel (1995, p. 23, 

tradução nossa) “Não há arte sem eficiência e as habilidades humanas 

implicadas”5. A abordagem instrumental compreende a análise de fatos técnicos 

e de fatos psicológicos. Ela contribui também para uma reflexão teórica e uma 

investigação empírica das relações humano-sistemas técnicos centrados no 

homem e vistos com base no envolvimento em atividades e ações reais no 

contexto do trabalho, formação ou vida cotidiana. 

A Abordagem Instrumental surgiu de trabalhos em ergonomia cognitiva, 

a qual trata de processos mentais (percepção, memória e raciocínio) que 

influenciam nas interações entre seres humanos e elementos de um sistema. 

A abordagem instrumental tem o intuito de contribuir para a criação de 

conceitos e teorias intermediárias com base no estudo de relatórios instrumentais 

que os indivíduos mantêm sobre ação com os artefatos e o acesso ao 

conhecimento profundo de umas das formas de relação a assuntos técnicos: a 

relação tradicional. Rabardel (1995) faz uma análise dessas relações, de como elas 

são construídas pelo sujeito e o quanto significa para ele. 

Nessa perspectiva, o referido autor enfatiza que, como os artefatos existem 

e estão presentes nas atividades sendo processados pelas mesmas, eles não 

devem ser analisados como coisas e sim como mediadores de uso. Os artefatos 

não são só meios individuais, são também responsáveis pela divisão de trabalho 

estando incorporados em uma prática social. Dessa forma, os artefatos em 

constante evolução e a reflexão de um estado histórico da prática do usuário 

moldam a prática. Conclui ainda que a introdução do artefato muda não só 

aspectos operacionais, mas também todos os outros aspectos da prática. Por isso 

é que o processo deve ser o tema central da pesquisa e não o artefato em si. 

Sendo assim, existe também a necessidade de uma investigação 

psicológica e das características do homem nas relações específicas com artefatos, 

esta ideia é largamente compartilhada, tanto no campo da vida, quanto no 

trabalho com ferramentas como os computadores. 

                                                           
5 Il n'y a pas de technique sans cette efficacité et les habiletés humaines qu'elle implique. 
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3.2 Mas, o que é um artefato? 

 

O artefato é uma ferramenta que pode ser material (computador, martelo, 

máquina, etc.) ou simbólica (objetos matemáticos, linguagem, etc.), um 

dispositivo material que não se constitui automaticamente como um 

instrumento, necessitando para isso a passagem por um processo de 

transformação. 

Em antropologia, os artefatos se submetem a pequenas transformações de 

natureza humana. Cada artefato foi criado para produzir um efeito de classe, ou 

seja, cada artefato produz um conjunto de possibilidades de transformações do 

objeto de atividades que foram antecipadas e são escolhidos aqueles mais 

suscetíveis a ter um uso concreto. Dessa forma, um artefato incorpora uma 

solução para um problema ou uma classe de problemas colocados socialmente. 

O artefato, geralmente, de uma só vez pode ultrapassar o valor do status 

social que o sujeito vai dar, associando-o com sua ação, e ao mesmo tempo, 

muitas vezes, aparece abaixo das propriedades atribuídas ou efetivamente 

utilizadas pelo indivíduo. A finalização do artefato lhe confere características 

particulares antecipando a utilização em relação a objetos reais sobre os quais é 

possível agir usando-o, incluindo-se também atividades e modos de ação. 

Mais adiante veremos a relação artefato-instrumento a qual parte de uma 

relação instrumental em que a ação do sujeito será o meio para a consolidação da 

mesma. 

O Artefato pode ser centrado sobre a evolução, mudanças no estado dos 

objetos (tangíveis ou não), que são processados pelo sistema no qual está. A 

centralização é menos sobre o artefato como um sistema em execução e mais no 

artefato produzindo transformações do produto, material ou informação tratadas 

no processo. O artefato é assim definido em termos de suas funções, no que 

produz, ou seja, nos termos do que acontece com os objetos, no processamento 

de coisas que ele contribui como um subconjunto de um sistema maior, tal como 

uma unidade de produção ou uma empresa. 

Outra relação do homem e o uso de artefatos diz respeito à relação 
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instrumental. A partir do ponto de vista da pessoa que o utiliza, o artefato conclui 

uma atividade adquirindo um status de meio de ação para o sujeito, o que 

significa que o indivíduo o utiliza para operar sobre um objeto. Nessa 

perspectiva, é a lógica da atividade e o uso que está organizando a abordagem 

da relação instrumental do homem com o artefato. 

 

3.3 A tríade Sujeito, Objeto e instrumento 

 

Mesmo com as diferenças consideráveis entre modelos de artefatos e 

instrumentos, Rabardel (1995) utiliza o modelo triádico composto pelo sujeito, 

pelo instrumento e pelo objeto. O sujeito pode ser um usuário, um aluno, um 

trabalhador, um professor, etc.; o instrumento pode ser uma ferramenta, uma 

máquina, um produto, um sistema, um objeto matemático etc.; e o objeto é um 

construto sobre o qual a ação, mediada pelo instrumento, é dirigida. 

Dessa forma, é proposto o Modelo da Situação das Atividades 

Instrumentais (SAI), apresentado na figura 1, para caracterizar a classe de 

situações instrumentadas. Esse modelo triádico mostra a complexidade e 

multiplicidade das relações e interações entre polos distintos sem relação com o 

modelo de situações bipolares da interação habitual sujeito-objeto. Para além das 

interações diretas sujeito-objeto (S-OD), várias outras interações têm que ser 

levadas em consideração: a interação entre o sujeito e o instrumento (SI); 

interação entre o instrumento e o objeto sobre o qual ele age (IO); e, por fim, as 

interações sujeito-objeto mediadas pelo instrumento (S-OM). Esse conjunto é 

imerso em um ambiente que consiste em todas as condições que o sujeito deve 

considerar na finalização de sua atividade. Cada núcleo e cada um dos nós 

interacionais que acabamos de analisar são eles próprios propensos a interagir 

com o ambiente de forma definida. 
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                  Figura 1 – Modelo S.A.I. 
    

Fonte: Rabardel (1995, p. 53, tradução nossa). 

 

Antes de partir para a observação das aulas do professor, realizamos a 

pesquisa interna envolvendo os softwares a serem utilizados pelo Professor e o 

objeto matemático estudado (no caso as Funções Polinomiais do 1º grau e as 

Funções Exponenciais). Acerca da pesquisa interna, Henriques (2014,p.1) propõe: 

 
A PESQUISA INTERNA é uma sondagem realizada pelo 
pesquisador individualmente (ou por um grupo de 
pesquisadores), sem intervenção de sujeitos externos. Momento 
no qual o pesquisador (ou o grupo) procura compreender 
melhor o seu objeto de estudo. Ele conjectura, problematiza, 
formula hipóteses, questiona-se, define o quadro teórico, os 

objetivos e descreve o percurso metodológico da sua pesquisa. 
 

Na figura 2 está representado o modelo S.A.I oriundo da Pesquisa Interna, 

relativo a análise e utilização da ferramenta (softwares). O sujeito é o pesquisador 

(mestrando) e o objetos são as Funções citadas anteriormente. Este é o momento 

em que o pesquisador analisa os softwares, destaca suas potencialidades para o 

estudo do objeto matemático proposto, destaca os esquemas de ações 

instrumentadas a serem desenvolvidos e a articulação com técnicas 

desenvolvidas do ambiente papel/lápis. 

 

 

 



70 

 

 

              Figura 2: Modelo S.A.I na Pesquisa Interna 

 

               Fonte: Autoria própria. 

 

A próxima etapa consistiu na Pesquisa Externa, definido por Henriques 

(2014,p.2) como: 

A PESQUISA EXTERNA é uma sondagem que envolve 
sujeitos externos, como público alvo. Momento, no qual o 
pesquisador (ou grupo) aplica os estudos desenvolvidos na 
pesquisa interna. Esta aplicação, teste ou experimentação pode 
ou não envolver seres humanos. A aplicação de uma sequência 
para o estudo de práticas efetivas de estudantes de uma 
instituição, por exemplo, é uma pesquisa externa. 

 

Em nossa pesquisa será necessário que se estabeleçam as seguintes 

interações: sujeito e objeto (S-OD), ou seja, entre os discentes e o conteúdo 

estudado no momento em que necessitarem mobilizar os conhecimentos 

adquiridos anteriormente para a compreensão dos aspectos das funções 

trabalhadas. Cabe ressaltar que esta interação (se ocorrer) será mediada pelo 

instrumento; é preciso também que se estabeleça a relação sujeito-instrumento 

(SI) a partir do instante em que deve existir a necessidade dos alunos conhecerem 

a interface dos softwares, dando os comandos necessários a seu funcionamento e 

os softwares, em contrapartida, devem obedecer a esses comandos para gerar na 

tela do computador os gráficos solicitados; e, por fim, é fundamental a presença 

da interação entre o instrumento e o objeto em que o primeiro torna-se essencial 

para que o segundo se torne mais acessível ao sujeito (mediação epistêmica), ou 

seja, o instrumento deve permitir que o sujeito aja sobre o objeto. Deste modo, os 
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(aspirantes a) instrumentos, softwares matemáticos, em tese, permitirão uma 

melhor compreensão do objeto (funções) pelo sujeito. Dessa forma, o Modelo SAI  

aplicado a  pesquisa externa se constituirá conforme mostra a figura 3 : 

 

              Figura 3 – Modelo SAI na Pesquisa Externa 

 
              Fonte: Autoria própria. 

 

O processo de interação entre homem e máquina não constitui uma 

simples troca de informações, porém deve coordenar dois processos inteligentes 

um localizado no cérebro do operador e outro na máquina. A máquina deve ter, 

portanto, uma representação do operador e do seu universo, do objeto e seu 

universo e uma estratégia para executar as tarefas em cooperação com o operador 

e sob o seu controle. 

A centralização da máquina como máquina é evidente: a máquina deve 

auxiliar as pessoas a executarem tarefas, e estas pessoas devem passar por uma 

aprendizagem para receber essa assistência. A máquina executa duas funções: 

gestão do diálogo com o operador e a condução de tarefas (planejamento). 

Um modelo de três polos das relações homem-máquina-objeto é proposto 

como tripé homem-máquina-objeto, conforme mostra a figura 4: 
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                             Figura 4 – Tripé Objeto-homem-máquina 
                    

 

                                    Fonte: Rabardel (1995, tradução nossa). 

 

- O Polo humano é menos estabelecido em termos de sujeitos como 

componente humano de um sistema maior que excede o qual está inserido; 

- O polo artefato é considerado em termos de sistemas operativos das 

máquinas e de trabalho. Este não se constitui um ponto de vista instrumental a 

respeito dos sistemas como um meio de ação do sujeito; 

- O polo objeto é considerado aquele em que a atividade do sistema porta 

homem e máquina. 

Temos assim as seguintes interações: 

- Diferentes esferas de interação entre homem-máquina. A máquina e o 

objeto estão presentes e permitem distinguir áreas de investigação científica: as 

interações entre homem-máquina, campo de interação humano-computador e as 

máquinas que são objeto da robótica;  

- A interação sujeito-objeto onde o instrumento está ausente é uma das 

lacunas fundamentais. Pode-se inferir que isto é uma consequência da concepção 

de homem e máquina, ambos reduzidos a componentes de um sistema.  

O desenvolvimento da abordagem dessa tríade tecnocentrada dominante 

aparece para nos certificar sobre a gestão do diálogo com o operador da máquina 

e a realização da tarefa. Esse conceito não diz respeito à ação e atividade do 

operador, mas ao processo de execução de uma tarefa que é um sistema como 

um todo. Existe o balanceamento da associação do homem-máquina, este 
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balanceamento pode ser intrínseco a noção do sistema homem-máquina, uma 

vez que se pensou em referência ao processo de transformação para o objeto. 

Tal concepção é bastante útil quando se trata do desenvolvimento de 

soluções tecnológicas. Mas torna-se insuficiente quando se trata a situação do 

ponto de vista do homem envolvido no processo, ou seja, do ponto de vista onde 

o estado do artefato significa para esta ação, uma visão que é necessária para o 

estabelecimento de uma conceituação adequada da noção psicológica de 

instrumento.  

De acordo com Rabardel (1995), a primeira conclusão é de que o esquema 

triádico dá margem a grandes interpretações associadas a uma diversidade de 

visualizações, apesar de terem consistências próprias. A tríade de fato, tem um 

caráter muito geral: são inerentes a diferentes interpretações nas disciplinas e 

variam de tecnologia e engenharia para a psicologia cognitiva através da 

psicologia animal, psicologia e ergonomia. 

Deste modo, a ferramenta é um mediador para ação executada pelo 

sujeito. O Instrumento é o inverso da ferramenta, enquanto o primeiro recolhe a 

informação a segunda é utilizada para executar a ação. 

Para Rabardel (1995), línguas, sinais, mapas, desenhos e diagramas são 

exemplos de instrumentos psicológicos que são mediadores da relação do sujeito 

com ele próprio e com o outro. Desta forma, o instrumento psicológico se 

distingue do instrumento técnico pela direção que a psique orienta sua ação. 

Ainda segundo o autor, o ponto de vista desenvolvido por Vygotsky visa 

distinguir os tipos de instrumentos de acordo com aquilo em que ele permite o 

sujeito agir (o mundo material, a psique própria ou terceiros) e também propor 

uma unidade de análise das atividades instrumentadas: o ato instrumental. 

Rabardel (1995), fala também sobre as concepções de Mounoud e Simondon 

em que o primeiro define instrumento como intermediário entre sujeito e objeto 

e o objeto como sendo apenas um objeto físico no qual irá operar as 

transformações. O segundo vê o instrumento como um mediador entre sujeito e 

objeto. Pontos de vista semelhantes. 

O instrumento assumindo uma ação de intermediário entre sujeito e objeto 

produz, conforme Rabardel (1995), dois tipos de mediação principais: 
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- Na direção do objeto para a mediação do assunto o que é considerado 

como mediação epistêmica onde o instrumento é o meio que permite o 

conhecimento sobre o assunto; 

- Na direção do objeto sujeito a um instrumento prático que é mediado 

através de uma ação transformadora dirigida para o objeto. 

Cabe ressaltar que a mediação é parte da dimensão real da atividade de 

modo que a mediação epistêmica e a mediação pragmática estão em constante 

interação dentro desta atividade. Não é apenas o instrumento o universo 

intermediário, geralmente esta é uma segunda dimensão característica. Temos 

assim diferentes tipos de ações: 

- Transformação de um objeto material com uma ferramenta de mão: 

instrumento de materiais; 

- Tomada de decisão cognitiva: Instrumento psicológico; 

- Interação semiótica com outro objeto ou semiótica: Instrumento 

semiótico. 

Quando funciona, o instrumento é uma operação, sendo operativo no 

sentindo de suportar parte da tarefa. A natureza desse trabalho está relacionada 

com o objetivo da atividade, sendo assim, muito variável. 

O instrumento constitui-se em uma situação de adaptação ao mesmo 

tempo em que se torna independente em face da situação. Assim, o instrumento 

é associado com o assunto em sua ação singular dinamicamente a ele integrado, 

mas também ele é conservado para ser reutilizado em futuras situações de 

mesma classe. É nesse caso que ocorre a oportunidade de uma reconstrução 

sustentável de atividades que são organizadas em ações instrumentais. A partir 

dessa conservação, o instrumento capitaliza experiência acumulada e, neste 

sentido, qualquer instrumento constitui conhecimento. 

Um artefato não é automaticamente um instrumento completo, ou seja, 

ainda necessita de meios fornecidos para implementar as atividades e assim 

atingir as metas previstas pelo usuário (sujeito). Muitas vezes, as utilizações 

mediadas pelo instrumento superam consideravelmente as expectativas. 

Rabardel (1995) traz como exemplo um secador de cabelo que pode também ser 

usado ocasionalmente para secar roupas, descongelar, aquecer um quarto. Por 
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trás de toda essa diversidade de uso, é possível encontrar relativamente estáveis 

e estruturados elementos da atividade e ações do usuário, caracterizados como 

padrões de uso. 

Rabardel (1995) ainda traz a noção de esquemas de Piaget (1936a apud 

RABARDEL, 1995), como um produto da atividade de assimilação: a assimilação 

psicológica em sua forma mais simples. O esquema é uma organização ativa da 

experiência que integra o passado. É uma estrutura que tem uma história e está 

mudando como e quando se adapta a situações variáveis. 

Desta forma, qualquer esquema é uma totalidade, ou seja, um conjunto de 

elementos que dependem entre si e não podem funcionar sem o outro: eles 

integram-se mutuamente. É o significado global do ato que garante a existência 

simultânea de relações constitutivas do esquema como um todo. 

Os padrões de uso ou esquemas de uso (EU) que são padrões associados 

com a utilização de um artefato envolvem duas dimensões da atividade: 

- Atividades relacionadas com as tarefas, ou seja, relativas às 

características de gestão e propriedades do próprio artefato. 

- As principais atividades orientadas à objetos e artefatos que é uma forma 

de meios de realização.  

Rabardel (1995), ainda distingue os esquemas em dois níveis dentro dos 

padrões de uso: 

- Os padrões de uso (EU) podem estar no nível dos esquemas elementares. 

Eles podem ser, por si só, totalidades feitas na articulação de um conjunto de 

padrões básicos. O que caracteriza esses padrões é a sua orientação para a 

segunda tarefa, para ações e atividades específicas diretamente relacionadas com 

o artefato. 

- Os Esquemas de Ações Instrumentadas (EAI) correspondem às 

atividades para as quais os artefatos são meio de realização. Estes esquemas 

incorporam os padrões de primeiro nível (EU). O que os caracteriza é que estão 

relacionados com “tarefas em primeiro lugar” e são constitutivos do que 

Vygotsky chamou de “atos instrumentais”. 

Os Esquemas de Uso (EU), de acordo com Bittar (2011) dizem respeito a 

tarefas relacionadas diretamente com o artefato como, por exemplo, ligar um 
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computador, localizar aplicativos, etc. Os Esquemas de ação instrumentada são 

direcionados ao objeto da ação e vão, gradativamente, se constituindo em 

técnicas para resolver de forma eficaz determinada tarefa. Logo, se o objetivo do 

sujeito é aprender a utilizar as ferramentas de um determinado aplicativo do 

computador, estará então desenvolvendo os EAI. O tipo de esquema envolvido 

vai estar condicionado ao status que ocupa na atividade do sujeito, ou seja, o que 

é um esquema de ação instrumentada para um sujeito pode se tornar, mais 

adiante, um esquema de uso. 

A análise de padrões envolvidos nas atividades e instrumentos não se 

restringe ao sujeito individual. Os atos instrumentais são frequentemente 

realizados no contexto da atividade coletiva, particularmente no ambiente de 

trabalho. Um artefato pode ser utilizado simultaneamente em um grupo de 

trabalho a partir da realização de uma tarefa comum ou partilhada. 

Dessa forma, existe um terceiro nível de esquema a ser considerado: os 

esquemas de atividade coletiva instrumentada (EACI). Quando o coletivo estiver 

compartilhando o mesmo instrumento ou trabalhando com a mesma classe de 

instrumentos, devem se concentrar, em primeiro lugar, na especificação dos tipos 

de ações ou atividades, tipos de resultados aceitáveis, etc. O grupo deve usar, por 

outro lado, a coordenação das ações individuais e da integração dos seus 

resultados como contribuição para o alcance de metas em comum. 

Portanto, os Esquemas de Ações Instrumentadas (EAI) e os Esquemas de 

Atividade Coletiva Instrumentada (EACI), compõem as classes de esquema que 

Rabardel (1995) chama de Esquemas de Uso (EU). O autor ressalta que esses 

esquemas estão em uma situação de dependência mútua visto que a partir de 

esquemas de ação instrumentados podem surgir padrões de atividade coletiva 

instrumentada. 

Cabe ressaltar que os esquemas de utilização podem ter uma dimensão 

privada e uma dimensão social. A dimensão privada é única para cada indivíduo. 

A dimensão social é quando os sistemas são desenvolvidos em um processo em 

que o sujeito não está isolado. 

Os padrões de uso são multifuncionais no sentido que neles se encontram: 

recursos epistêmicos orientados para a compreensão de situações; apresentam 
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pragmática orientada a transformação de situação e obtenção de resultados e; 

possui funções heurísticas na direção e controle das atividades. 

Os padrões de uso são organizadores da ação, aplicação e uso do artefato, 

ou seja, levam em conta as propriedades do artefato. Apesar disso, os padrões de 

uso não se aplicam diretamente, eles devem ser constituídos no contexto 

específico da situação adequando cada procedimento às suas características. 

Sendo assim a singularidade pode ser restrita a uma classe de situações 

familiares onde artefatos associados a padrões de uso, objetos e suas 

transformações são reconhecidos e identificados pelo sujeito. Nos quais, os 

esquemas de utilização têm o poder assimilador que permite a repetição da ação 

estruturante que se adaptam a características variáveis do objeto e do uso em 

situações pertencentes a uma classe. 

A assimilação de novos esquemas para usar novos objetos e artefatos, 

tanto a origem como também a diferenciação e a generalização acomodativa, 

levam ao enriquecimento e ao desenvolvimento de redes de significados do 

sujeito, em que estão intimamente relacionados artefatos, objetos e esquemas de 

utilização. 

Rabardel (1995) considera o conceito de esquemas na perspectiva de 

Piaget o qual concebe que os esquemas são oriundos da atividade de assimilação 

psicológica em sua forma mais simples. Implicam também em uma assimilação 

reprodutiva desencadeada pela tendência de manutenção de uma conduta que 

origina, por sua vez, a repetição e a forma esquemática. Os esquemas são 

pensados também como uma forma organizada das experiências que integram o 

passado constituindo-se em uma história que muda como e quando surge a 

necessidade de adaptar-se a situações variadas. 

Qual é a definição psicológica de instrumento? Rabardel (1995) adverte 

que o instrumento não pode ser reduzido a um produto manufaturado, a objeto 

técnico ou a máquina. O Instrumento é uma entidade mista, sendo sujeito e objeto 

ao mesmo tempo, é um componente que compreende a entidade artefato 

composto, é um componente do esquema. 

Em suma, o instrumento é constituído por dois componentes: um artefato 

(material ou simbólico) produzido por um sujeito ou outro; um ou mais padrões 
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de utilização dos mesmos decorrentes da própria construção do sujeito 

autônomo ou apropriação do já formado SHSU (padrão de uso) externamente a 

ele. O Instrumento não é apenas o objeto associado e relacionável pela ação do 

sujeito para executar uma tarefa ele também é padrão de utilização que vai 

permitir a sua inserção como um componente funcional da ação do sujeito. 

Destarte, a constituição da entidade instrumental é um produto da 

atividade do sujeito. O instrumento não é apenas uma parte do mundo externo 

do sujeito, dado e disponível para ser associado com a ação. Nele existe também 

a construção. 

 

3.4 O que é Gênese instrumental? 

 

Na perspectiva de Rabardel (1995) a gênese instrumental é um processo 

que abarca vários elementos distintos cujas múltiplas formas possuem relações 

de interdependência. A gênese está associada às potencialidades e limitações do 

artefato e as atividades do sujeito como conhecimentos e habilidades. 

Um transferidor, por exemplo, pode ser um objeto sem utilidade e 

significado quando não existem ângulos para medir. A partir do momento em 

que é utilizado para marcar ângulos ele se torna um instrumento útil e eficaz. 

Deste modo, cabe ao sujeito desenvolver habilidades para a identificação de 

problemas para os quais o instrumento será adequado a resolver. 

A Gênese instrumental ocorre na atividade e no uso do mesmo 

instrumento podendo conduzir a ações inusitadas. Como no exemplo 

anteriormente apresentado, o secador de cabelo sendo utilizado para descongelar 

um alimento, ou seja, o artefato foi afastado de sua função original a partir da 

ação do sujeito construindo novos instrumentos. 

Rabardel (1995) destaca que o processo de gênese instrumental se processa 

em cada sujeito de formas distintas, de acordo com o uso que o mesmo faz do 

instrumento. Assim, um instrumento pode ser passageiro a depender das 

características da atividade e do contexto no qual o sujeito estiver inserido. Pode 

também ter uma natureza duradoura e ser utilizado em situações futuras. 
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O referido autor apresenta também as duas dimensões da gênese 

instrumental, a saber: 

- A instrumentação que é orientada para o sujeito e tem relação com o 

surgimento e evolução de esquemas de utilização e da ação instrumental. Nesta 

dimensão as características e especificidades do artefato irão condicionar a ação 

do sujeito para resolver um determinado problema. Esta se configura com a 

relação ente sujeito e instrumento (S - I); 

- A instrumentalização que é orientada para o artefato e tem relação com 

o enriquecimento das propriedades do artefato. Apresenta-se em dois níveis: o 

local (que é passageiro) e o duradouro (que é conservado pelo sujeito). Essa 

dimensão favorece a criação de esquemas de utilização. Também engloba o 

processo em que o sujeito modifica, adapta e produz novas propriedades para o 

artefato de modo que o mesmo supra as demandas a qual se destina. Caracteriza-

se pela interação sujeito e objeto mediada pelo instrumento (S(i) - O). É 

importante ressaltar que ambas as dimensões da gênese instrumental 

(instrumentação e instrumentalização) colaboram para a evolução do 

instrumento bem como para a reorganização e modificação dos esquemas de 

utilização do sujeito. 

A seguir apresentamos o delineamento metodológico da pesquisa. 

Caracterizamos o tipo da pesquisa, os sujeitos, o lócus,  a técnica para análise dos 

dados e o processo de coleta dos dados. Apresentamos também a análise dos 

dados obtidos a partir da aplicação dos questionários e da observação direta das 

aulas. 

 

3.5Alguns elementos da Didática Francesa. 
 

Algumas situações estabelecidas em sala de aula se enquadram em 

elementos descritos pela Didática da Matemática Francesa. São eles: Obstáculos 

didáticos, Obstáculos Epistemológicos e os Efeitos Didáticos (Efeito Topázio, 

Efeito Jourdain e Efeito Analogia).A seguir faremos uma explanação acerca 

desses elementos. 
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3.5.1 A noção de obstáculos na aprendizagem: 
 

Com base nas concepções de Bachelard os obstáculos se constituem na 

transição de um conhecimento pré-científico para o conhecimento científico, 

perpassando pela rejeição de conhecimentos anteriores. Dessa forma, os 

obstáculos não são ocasionados pela falta de conhecimento e sim por 

conhecimento antigos, cristalizados pelo tempo, bloqueando, dessa forma, a 

instauração do novo saber visto como uma ameaça ao equilíbrio intelectual.  

No caso da educação matemática, os obstáculos aparecem com maior 

intensidade no processo de gênese das primeiras ideias. Quando o aluno entra 

em contato com o conceito novo, ocorre uma revolução interna entre o velho 

conhecimento aparentemente estável no seu campo cognitivo e o novo 

conhecimento em fase de elaboração. Para que a aprendizagem ocorra, é preciso 

que haja uma ruptura com saber cotidiano para mergulhar em um saber mais 

vasto e com maiores possibilidades.  

Os obstáculos epistemológicos são obstáculos inerentes a natureza do 

conhecimento e tem raízes históricas e culturais. Esse tipo de obstáculo, no 

contexto da matemática, aparece mais na fase de descoberta de um conhecimento 

e posterior produção e sistematização de demonstrações que, no geral, são 

marcadas por rupturas. A fase final de elaboração do texto matemático passa a 

impressão de uma suposta linearidade no processo primário de descobertas das 

ideias, o que não é verdade. Logo, os obstáculos que surgem na criação de um 

conceito, não aparecem no processo de formalização escrita do saber criado. 

No contexto pedagógico, é mais adequado nos referir aos obstáculos 

didáticos que , nada  mais são, que conhecimentos que se encontram 

relativamente cristalizados no campo cognitivo do aluno, impedindo dessa 

forma, o estabelecimento e desenvolvimento do saber escolar. Os primeiros 

obstáculos são desencadeados pelas primeiras experiências, quando estas são 

realizadas sem maiores reflexões ou sem qualquer crítica. Na esfera pedagógica, 

esses obstáculos estão associados a forma simplificada com que os conteúdos são 
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apresentados nos livros didáticos, nos quais o nível de formalidade não 

corresponde aos desafios do fenômeno cognitivo. 

 

3.5.2. Os efeitos didáticos no cotidiano escolar 
 

No cotidiano escolar, nos deparamos com situações que variam de acordo 

com as condições de cada realidade educacional. Muitas dessas situações 

produzem efeitos não desejáveis no processo de ensino aprendizagem. 

Correspondem a momentos pontuais e bem localizados cuja superação depende 

tanto do professor como do aluno. Cabe ressaltam que os efeitos didáticos, 

descritos por Brosseau, não são fatores determinantes para o impedimento da 

aprendizagem (já que a mesma não pode ser redutível a uma única dimensão) e 

podem ser resultantes de vários aspectos como metodologia de ensino, 

obstáculos, formação do professor, nível dos alunos, dos conceitos, etc. 

Uma das situações didáticas ocorridas em sala de aula é o  Efeito Topázio, 

que  surge quando o aluno se sente bloqueado diante de uma dificuldade em 

resolver um problema. Percebendo essa dificuldade, o Professor, na intenção e 

acelerar o processo de aprendizagem, antecipa o resultado o qual o aluno deveria 

alcançar via esforço próprio. Neste caso, existe uma tentativa de transferência de 

conhecimento do professor para o aluno, ou seja, o aluno acaba utilizando a 

resposta correta no problema não por ter de fato compreendido e sim como 

consequência de um estímulo direto do Professor. Essa postura vai contra a 

didática que preconiza a necessidade do aluno participar ativamente da 

elaboração do seu próprio conhecimento. 

O Efeito Jourdain se caracteriza quando o Professor, para se livrar da 

frustração provocada pelo fracasso do processo de ensino aprendizagem, toma 

para si a tarefa de compreensão que cabia ao aluno que se configura quando ele 

tenta identificar a existência de um saber escolar ou científico em uma simples 

manifestação do aluno, ou seja, uma valorização indevida. Esse Efeito ocorre na 

tentativa do Professor de relacionar o conteúdo estudado naquele momento com 

outros conteúdos já estudados de modo a ampliar o significado para o aluno. O 
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efeito Jourdain é mais grave que o efeito topázio pois o Professor não só antecipa 

a resposta como também reconhece as respostas ingênuas do aluno como 

expressão de um conhecimento escolar válido. 

O Efeito Analogia ocorre quando o Professor utiliza uma analogia entre o 

conteúdo já conhecido pelo aluno e o novo conceito estudado. Esse efeito pode 

constituir-se em um recurso didático eficiente desde que utilizado de forma 

criteriosa no sentido de não recair na redução dos significados dos conceitos 

envolvidos. O uso inadequado da Analogia pode servir de porta de entrada para 

outros efeitos negativos, como o Efeito Topázio e o Efeito Jourdain. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE DADOS, APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

A seguir apresentaremos a análise e discussão dos resultados obtidos. 

Aproveitamos também para caracterizar o lócus da pesquisa, as aula teóricas e. 

no laboratório e a disponibilidade de recurso de TIC. 

 

4.1 Questionários aplicados aos professores 

 

No total aplicamos os questionários a 31 professores em 11 escolas 

estaduais de um total de 12 escolas existentes. Uma escola ficou de fora da 

pesquisa pois, após 3 tentativas, não conseguimos estabelecer contato com sua 

respectiva Direção para agendar as visitas.  

Cabe ressaltar que alguns acontecimentos limitaram a amostra da 

pesquisa tais como: a recusa por parte de alguns professores em responder ao 

questionário e a ausência das reuniões de Atividade Complementar (AC).  

Fizemos uma análise das respostas obtidas com a aplicação dos 

questionários, que forneceram elementos importantes para a nossa pesquisa e 

que serão apresentadas a seguir. 

Relativamente a formação acadêmica dos professores, obtivemos os dados 

que apresentamos no Quadro 1: 

 

Quadro 1- Formação acadêmica dos professores investigados 

Formação Acadêmica Quantidade 

Graduados em Matemática 20 

Graduados em Ciéncias 3 

Graduados em Educação Física 1 

Graduados em Biologia 1 

Graduados em Química 3 

Graduados em Ciências Contábeis e administração 1 

Não informaram 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos vinte professores graduados em matemática, doze realizaram a 

licenciatura na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. Sabe-se que 

o Curso de Licenciatura em Matemática desta Instituição, sediado no Campus de 

Jequié, possui enfoque em informática e, portanto, oferece subsidios para que os 
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professores em formação utilizem tecnologias em suas aulas. 

Deparamo-nos com uma situação muito comum nas escolas: docentes 

e/ou bacharéis atuando fora de sua área de formação, seja para suprir um déficit 

de profissionais licenciados, seja para completar sua carga horária em sala de 

aula, ou até mesmo por falta de oportunidade em sua verdadeira área de 

formação. 

Relativamente à realização de pós-graduação obtivemos os dados que 

organizamos no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Professores com especialização 

Pós-Graduação (especialização) Nº de professores 

Educação Matemática com Novas Tecnologias 1 

Desenvolvimento Regional 1 

Pós-Graduação em matemática (não especificaram o foco)   2  

Não especificaram 3 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observamos a partir do Quadro 2 que apenas 7 (sete) docentes 

informaram ter Pós-Graduação latu sensu (especialização) e dentre estes apenas 1 

professor afirmou possuir especialização na área de Educação Matemática com 

Novas Tecnologias. 

Segundo Belintane (2002), a formação inicial para as tecnologias de 

informação e comunicação é quase sempre precária e deficitária devendo-se, 

portanto, investir na formação continuada, nessa área, acompanhada de projeto 

que permita a inserção da tecnologia na sala de aula. A formação continuada 

possibilita a identificação dos conflitos do cotidiano pedagógico e, por 

conseguinte, a reconstrução da prática pedagógica. 

Relativamente a participação em cursos na área de TIC na Educação 

obtivemos os dados que organizamos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Professores com participação em cursos na área de TIC 

Participaram de cursos na área de 
tecnologias na educação 

Não participaram Não responderam 

17 13 1 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No Quadro 3, observamos que uma parcela significativa dos professores 
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afirma que nunca teve contato com um curso de capacitação na área, o que 

inviabiliza de fato a utilização das tecnologias com segurança e de uma forma 

que promova contribuições no processo de ensino aprendizagem. Dentre os que 

responderam positivamente foram citados os seguintes cursos realizados: 

Mídias digitais; Excel; Informática Básica; como utilizar Tablet e Lousa 

Digital em sala de aula; as TIC na educação, todos esses cursos oferecidos pelo 

Núcleo de Tecnologia em Educação (NTE), os quais não foram caracterizados 

quanto ao enfoque (se o foco foi o uso do computador, de algum software ou 

outras tecnologias). 

A julgar pelo título de alguns cursos fizemos algumas conjecturas sobre 

eles, classificando-os em dois tipos: cursos de Caráter Tecnicista, ou seja, 

promovem uma formação de uso da tecnologia com o fim em si mesmo, com a 

difusão de técnicas de manuseio dos artefatos tecnológicos não estando deste 

modo a serviço de um fim pedagógico (a exemplo dos cursos de Excel e de 

informática básica). 

Relativamente à faixa etária obtivemos os dados que organizamos no 

Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos docentes pesquisados 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Gráfico 1 observamos que a maioria dos professores pesquisados tem 

menos de 40 anos de idade e, portanto, muitos anos para atuação em sala de aula. 

Em geral, acredita-se que a resistência a utilização das tecnologias está mais 
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evidente nos Professores mais velhos, porém, os dados no gráfico mostram que 

isso não se confirma  , visto que há um número significativo de Professores jovens 

que também não utilizam. Destarte, a formação em nível superior recente não 

tem oportunizado mudanças neste quadro. 

Relativamente ao ano de conclusão da graduação obtivemos os dados 

organizados no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Ano de conclusão da graduação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maioria dos professores tem menos de 10 anos de formação, ou seja, um 

período relativamente recente no qual a presença das TIC já se fazia marcante e 

necessária na sociedade. 

Relativamente ao tempo que leciona a disciplina apresentamos os dados 
obtidos no Gráfico 3:  
 
Gráfico 3 – Tempo que leciona Matemática 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observamos que a maioria dos professores tem mais de cinco anos de 

experiência, tempo suficiente para experimentarem, buscarem novos elementos 

a serem incorporados às suas práticas, dentre eles, as tecnologias de informação 

e comunicação. 

Fazendo um cruzamento dos dados dos gráficos 2 e 3, a recente formação 

acadêmica, aliada aos anos de experiência nos leva a inferir que haveria uma boa 

oportunidade de inserção de TIC nas aulas desses professores. Como 

constatamos também que, boa parte dos docentes se formou em serviço, isto é, já 

atuavam como professor durante a graduação (e até antes de ingressar), haveria 

a possibilidade de aplicar e experimentar os conhecimentos obtidos na 

Universidade adequando, o que fosse possível, a sua prática pedagógica. 

Ressaltamos que essa integração ocorreria, em tese, se os cursos de Licenciatura 

dessem subsídio para o uso de Tecnologias. 

Em relação à utilização das TIC em sala de aula, 27 (vinte e sete) 

professores responderam que as utilizam e 4 (quatro) disseram não utilizar. 

Recorrendo ao dado anterior (realização de cursos de capacitação), observamos 

que mesmo aqueles que afirmaram não ter participado de nenhum curso de 

capacitação na área de TIC utilizam alguma tecnologia em sala de aula. Inferimos 

que existe certo interesse por parte do docente em agregar novos elementos à 

prática pedagógica. O que não podemos afirmar é se esse uso é eficaz e se 

realmente traz alguma melhoria no processo de ensino aprendizagem. 

Dentre as tecnologias utilizadas foram citadas: projetor multimídia, TV 

pen drive, Calculadora, software, pen drive, celular, Computador (a mais citada). As 

TIC são uma junção das Tecnologias ou Informática e as Tecnologias de 

Comunicação e dentre elas destacamos alguns recursos como: 

- O Rádio: é uma ferramenta que oferece várias possibilidades 

pedagógicas. Sendo um recurso bastante democrático permite que o aluno seja 

estimulado a ouvir programas, discutir notícias, propagandas, músicas e outros; 

- A máquina fotográfica: Permite a produção de diferentes tipos de 

registros e de materiais pedagógicos. Oferece possibilidades para motivação e 

criatividades dos alunos. 
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- Retroprojetor: Possibilita a propagação de conhecimento por forma 

visual e auditiva. Esse tipo de tecnologia exige que o professor articule a 

transmissão da mensagem com a interação. 

- Televisão e vídeo/DVD: Constituem-se como fontes de informação e 

permitem a incorporação e produção de novas ações e descobertas na construção 

do conhecimento na escola. Os vídeos podem oferecer possibilidades de 

visualização, ilustração, sensibilização, etc. 

- Pen drive: É um dispositivo portátil para armazenamento de arquivos 

digitais (imagens, vídeos, áudios, etc.). Dessa forma, ele recebe dados e armazena 

em outros equipamentos. Permite a reutilização de dados em várias bases 

tecnológicas que podem ser visualizados a partir de televisão e computador. Nas 

escolas é frequente o uso de Tv pen drive. 

- Internet: Como um sistema global de rede de computadores interligadas, 

a internet oportuniza a interação através de e mails, grupos de discussão, fóruns, 

chats além de oferecer uma infinidade de possibilidades para a pesquisa. 

Levando em consideração a utilização do laboratório de informática da 

escola 11 (onze) dos pesquisados disseram utilizá-lo e os outros 20 (vinte) 

afirmaram não o utilizar. Os que afirmaram não utilizar justificaram das 

seguintes formas: laboratórios com equipamentos quebrados; falta de 

monitoramento; inexistência de softwares específicos; números de computadores 

insuficientes; laboratório desativado; poucas aulas para cumprimento de ementa 

não sobrando tempo para a atividade em laboratório; ausência de laboratório. 

Na análise das respostas dadas nos questionários encontramos a seguinte 

contradição: 5 (cinco) professores de uma mesma escola relataram que não 

faziam uso do laboratório de informática porque o mesmo não existia ou estava 

desativado; enquanto 1 docente afirmou utilizá-lo com frequência. Nota-se que 

muitos professores atribuem às tecnologias um caráter secundário ou a utilizam 

apenas para fugir do processo tradicional, ao afirmarem que não sobra tempo 

para desenvolver atividade em laboratório e que priorizam o cumprimento da 

ementa. O fato é que a tecnologia não é vista como um recurso que, quando bem 

utilizado, pode ser um facilitador da aprendizagem. 

De qualquer forma, a situação acima descrita reflete o problema que assola 
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várias escolas do Brasil, associado ao processo de pseudoinformatização da 

escola, caracterizado pelo lançamento da parafernália tecnológica, nas mesmas, 

sem um mínimo critério, sem suporte técnico e sem investimento na formação 

continuada dos professores. Na perspectiva de Maia e Barreto (2012, p. 51): 

 

[...] desde meados da década de 1990 estudos e propostas de incentivo 
ao uso das tecnologias digitais na Educação vêm sendo propagados no 
Brasil. Importante, entretanto, frisar que a ênfase recai sobre a 
disponibilidade de hardwares e softwares nas escolas. Veja-se a evolução 
da relação entre alunos e computadores, em uma década: enquanto em 
2000, como já foi salientado anteriormente, se lançou o projeto visando 
a implantação de 1 computador para cada grupo de 25 alunos, chega-
se em 2010 propondo 1 computador para cada aluno. Entretanto, em 
relação à formação do professor para o trabalho pedagógico com as 
tecnologias digitais, não é possível afirmar ter havido idêntica 
evolução.   

 

De acordo com Altoé e Fugimoto (2009), o processo de formação docente 

não está em consonância com os avanços da tecnologia e muitos professores 

consideram muito complicadas a assimilação e a implantação das mudanças 

pedagógicas implicadas na inserção das TIC na educação, gerando insegurança 

e medo da mudança, já que o novo se configura, neste caso, como uma ameaça e 

desencadeia a necessidade de rever-se. 

Os programas do governo para a capacitação de recursos humanos têm 

obtido resultados aquém do esperado. Segundo Silva (2011) os principais 

motivos são: a falta de disponibilidade dos professores de participarem dos 

cursos de capacitação, o que gerou uma resistência ao uso e a subutilização dos 

computadores; a pequena carga horária dos cursos oferecidos e o caráter 

tecnicista dos mesmos; os laboratórios implantados nas escolas sempre com um 

número de máquinas inferiores ao quantitativo de alunos e; além disso, temos a 

questão do déficit de professores-formadores para trabalhar na formação em 

serviço. 

Os que afirmaram utilizar as TIC especificaram que usam o laboratório: 

para trabalhar com jogos; para auxiliar nas aulas de matemática e possibilitar o 

acesso aqueles alunos que não possuem computador; por ajudar no processo de 

ensino; como instrumento de pesquisa; inovação das aulas e motivação; pesquisa 

e jogos; para aulas com softwares. Notamos indícios de uma utilização 
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instrumental em alguns relatos (como por exemplo, o computador como 

ferramenta de pesquisa). 

Constatamos, nesta análise inicial, que nas escolas pesquisadas, ainda há 

muito que se fazer para reverter o quadro constituído pelo processo de formações 

inicial e continuada deficitário, infraestrutura sucateada e condições precárias de 

trabalho. 

A próxima etapa consiste na análise dos vídeos realizados nas aulas do 

professor observado. 

 

4.2 Caracterização do Colégio Estadual pesquisado 

 

O Colégio onde realizamos as observações das aulas, está localizado em 

um bairro periférico da cidade de Jequié-Ba, oferece Ensinos Fundamental e 

Médio e atende a um público de baixa renda.  

Com base no censo 2012 quanto à infraestrutura a escola possui: cinco 

salas de aula, um laboratório de informática, cozinha e banheiro dentro do 

prédio, água filtrada, água da rede pública, energia da rede pública, esgoto da 

rede pública, depósito de lixo destinado à coleta periódica, e acesso a internet 

banda larga. Em relação a equipamentos a escola dispõe de: Tv, leitor de vídeo 

cassete, leitor de DVD, retroprojetor e impressora. Não possui biblioteca, 

laboratório de Ciências e nem sala de professores. 

 

4.3  Quanto ao uso do laboratório de informática e recursos multimídia 

 

O Laboratório de informática da escola, na época da pesquisa, possuía 10 

(dez) máquinas, sendo que apenas 7 (sete) estavam em bom estado de 

funcionamento. Por isso, durante as aulas neste laboratório era necessário que o 

professor dividisse as turmas em dois grupos (às vezes três grupos), ficando uma 

relação de dois alunos por computador. Enquanto um grupo alunos assistia aula 

no laboratório de informática, os demais ficavam na sala de aula aguardando sua 

vez. 

O Professor tinha muitas dificuldades para reservar o laboratório, pois 
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muitas vezes ele estava sendo utilizado para outros fins, além do fato das chaves 

ficarem sempre nas mãos do diretor, o que também dificultava o acesso. Quando 

o professor conseguia fazer a reserva do local, muitas vezes, no momento da aula, 

as chaves não se encontravam na escola. 

Outro elemento que também dificultou a realização das aulas no 

laboratório de informática, é que o sistema operacional Linux instalado nos 

micros, algumas vezes, prejudicava a utilização dos softwares, pois segundo o 

Professor tal sistema não suportava todas as funções dos programas matemáticos 

utilizados por ele. 

Quando o Professor não conseguia reservar o laboratório, reservava então 

o Datashow, o qual instalava em seu computador pessoal a fim de mostrar as 

construções feitas com o auxílio do software a seus alunos. Cabe ressaltar que 

este Datashow utilizado pertencia ao programa “Mais Educação”, visto que o 

equipamento da escola estava há tempos com a lâmpada queimada. Dessa forma, 

este projetor multimídia ficava trancado na sala do Diretor o que também 

impedia o fácil acesso. A prática do diretor de ficar com a posse das chaves do 

laboratório era corriqueira na escola e o mesmo justificava que isso se fazia 

necessário para a preservação dos equipamentos. Porém, as atividades 

pedagógicas eram bastante prejudicadas pois, muitas vezes, o planejamento das 

aulas do dia era todo feito com base na utilização de alguma dessas tecnologias, 

sendo o professor obrigado a mudar o plano em cima da hora.  

Quando o professor não conseguia reservar o laboratório de informática 

ou Datashow, a solução que encontrava era chamar os alunos em grupos de 3 ou 

4 em sua mesa e fazer as construções em seu computador pessoal mostrando o 

passo a passo, explicando aos alunos todas as etapas do que estava sendo 

trabalhado, fazendo indagações e as vezes colocando-os para fazer também. 

 

4.4 Aulas teóricas 

 

Foram observadas durante um bimestre as aulas de Matemática de uma 

turma de 1º ano do Ensino Médio, na qual estavam matriculados 35 (trinta e 

cinco) alunos, mas apenas 30 frequentavam. 
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As aulas teóricas sempre transcorriam da mesma forma: O professor 

realizava os apontamentos no quadro, explicava e em seguida apresentava a 

resolução de exemplos. Apesar dos constantes questionamentos do professor, a 

turma era (no geral) apática havendo a participação pontual de alguns alunos. 

Talvez a presença de um observador durante as aulas tenha influenciado o 

comportamento dos alunos. Isso constitui umas das desvantagens desse método 

de coleta de dados pois o mesmo interfere na rotina da sala de aula pelo menos 

nas primeiras semanas. 

Sempre ao final da explanação do conteúdo, o docente distribuía uma lista 

contendo diversos exercícios a serem resolvidos durante a aula e concluídos em 

casa, muitos pautados na repetição e nem sempre contextualizados. Na aula 

seguinte, o professor fazia a correção das práticas dos alunos com base na lista 

de exercício proposta, procurando sanar as dúvidas que sempre apareciam. Os 

alunos possuíam livros didáticos, porém, não eram utilizados por eles. 

 

4.5As aulas no laboratório de Informática 

 

Após o processo anteriormente citado referente às aulas teóricas, o 

professor encaminhava os alunos para aula prática no laboratório de informática 

a fim de consolidar o que foi visto, observar o nível de compreensão dos alunos 

e, porventura, levá-los a fazer conjecturas. 

 

4.6 Análise dos vídeos das aulas no Laboratório de Informática 

 

A seguir apresentamos a análise dos vídeos feitos durantes as aulas do 

professor observado em sua turma do 1º ano do Ensino Médio. Salientamos que 

observamos algumas aulas da turma do 2º ano do Ensino Médio as quais 

interrompemos, pois, essas aulas de Matemática não foram contempladas com o 

uso de tecnologias.  

Os conteúdos previstos para o II bimestre (período da observação) 

consistiam sobre o estudo de funções polinomiais do 1º grau e Funções 

exponenciais, de modo que as aulas realizadas no laboratório foram relacionadas 
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a estes objetos matemáticos. 

 

4.6.1 Aula 1: Função polinomial do 1º grau 
 

A função Polinomial do 1º grau é uma Função F: R→R da forma F(x)=  ax+b 

, onde a e b são número reais e a≠ 0 . O significado de Função é intrínseco à 

Matemática, permanecendo o mesmo para qualquer tipo de Função. Dessa forma, 

a Função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada 

expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável x assume. O referido 

conteúdo matemático é de suma importância pois aparece em todos os níveis da 

educação básica e está presente em várias situações do cotidiano.   

Munidos de um roteiro de atividades o professor levou os alunos para aula 

referente ao conteúdo de função polinomial do primeiro grau no laboratório de 

informática onde utilizou o software matemático Kmplot. 

O software Kmplot é ideal para uma proposta de educação baseada na 

construção do conhecimento. Adequado ao sistema operacional Linux, este 

programa é utilizado para a construção de funções em coordenadas cartesianas, 

equações parametrizadas e as funções em coordenadas polares. Permite que 

sejam representadas várias funções ao mesmo tempo e combiná-las para a 

formação de outras funções. Possui também recursos que possibilitam 

compreender as relações entre as funções matemáticas e sua representação 

gráfica em um sistema de coordenadas. Dessa forma, a partir da construção dos 

gráficos, os discentes vão gradualmente percebendo as características das 

funções. 

Neste contexto, identificamos a presença da tríade sujeito-objeto-

instrumento e suas relações. Temos como sujeitos os discentes/docente, o 

(aspirante a) instrumento utilizado é o software Kmplot, e, o objeto que está 

sofrendo a ação do sujeito é o conteúdo matemático aqui representado pela 

função polinomial do primeiro grau. 

Com base na perspectiva de Rabardel (1995), identificamos a interação 

sujeito e objeto (S - OD) estabelecida entre os discentes e o conteúdo estudado no 

momento em que necessitam mobilizar os conhecimentos adquiridos nas aulas 
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teóricas sobre a função polinomial de primeiro grau. Cabe ressaltar que esta 

interação é mediada pelo instrumento; identificamos também a relação sujeito-

instrumento (SI) a partir do instante em que existe a necessidade dos alunos 

conhecerem a interface do programa, dando os comandos necessários a seu 

funcionamento e o Kmplot, em contrapartida, obedece a esses comandos gerando 

na tela os gráficos solicitados; e por fim, notamos a presença da interação entre o 

instrumento e o objeto, interação essa em que o instrumento torna-se essencial 

para que o objeto se torne mais acessível ao sujeito (mediação epistêmica), ou 

seja, o instrumento permite que o sujeito aja sobre o objeto. Deste modo, o 

instrumento, software matemático Kmplot, permite uma melhor compreensão 

do objeto função polinomial do primeiro grau, pelo sujeito aluno. 

O professor solicita que os alunos construam os gráficos das funções f(x)= 

2x - 4  e g(x)= - 4x + 3 para posterior identificação dos seus respectivos coeficientes 

angulares e se elas também eram crescentes ou descrentes. 

Ele questiona aos seus alunos:  

 

A intenção da primeira atividade é que vocês estudem o que? O que 
vocês acham? Essa primeira atividade é para a gente descobrir o que? 
Hein? Falem alto! (Professor). 

 

A partir da visualização dos gráficos que apareceram na tela e através de 

questionamentos, o professor estabelece as condições iniciais para que os 

discentes mobilizem seus esquemas de uso. 

Os alunos ficam em silêncio e o docente indaga mais uma vez: 

 

Perguntou duas ou três vezes a mesma coisa, não? Perguntou o quê? O 
quê que repetiu na pergunta? (Professor). 
 
Apareceu negativo duas vezes (Alunos). 
 
Crescente ou decrescente (Alunos).  

 

A partir dessas falas percebemos que os alunos começam a participar, 

colocando os esquemas de uso em ação, mas talvez algum obstáculo 

epistemológico tenha os impedido de formar esquemas eficientes e adequados à 

situação. O docente continua estimulando: 
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Tem mais do que isso aí, não tem? [...] O Intuito é esse, chegarem a 
alguma conclusão. Qual a conclusão que você chegou? (Professor). 
 
Crescente ou decrescente (Aluno1). 
 
Como você descobriu isso? Tem como descobrir isso aí? Hein? Tem 
como descobrir isso ou não? Ao digitar tem como você descobrir aí? 
(Professor). 

 

Neste momento o professor sugere que os alunos observem o que 

aconteceu com os gráficos na tela ao digitar a lei de formação das funções. O 

software  apareceu como mediador entre o aluno  e a função construída. Trata-se 

então da relação Sujeito-Objeto mediada pelo Instrumento. 

 

Eu acho que sim (Alunos). 
 
E como descobre isso aí? Como você pode digitar uma função e ter 
certeza que ela é crescente? E que ela vai ser decrescente? Agora é 
pensar um pouco [...] (Professor). 

 

Em seguida o professor se dirige a um aluno específico e indaga: 

 

Como você pode concluir que uma função aqui vai ser crescente ou 
decrescente? (Professor). 
 
Colocando menos (Aluno1). 
Menos o quê? Menos tem o que a ver com isso? O que menos faz? 
(Professor). 
 
Quando o valor de ‘a’ é maior professor (Aluno2). 
 
Maior? Você começou bem no início, primeiro respondeu o que eu 
estou te perguntando, só que esqueceu o que você falou (Professor). 
 
Não! Porque falou que decrescente é quando é negativo e crescente é 
quando é positivo (Aluno1). 
 
O que é negativo e o que é positivo? (Professor). 
 
A função (Aluno1). 
 
Sim! Eu sei, mas algo é positivo ou algo é negativo (Professor). 
 
O coeficiente angular (Aluno2). 
 
Junta o que seu colega falou e o que você falou [...] Ele falou que o 
coeficiente angular é o valor que tem que ser positivo ou negativo [...] 
Se for positivo a função é o quê? (Professor). 
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Crescente (Alunos). 
 
E se for negativo? (Professor). 
 
Decrescente (Alunos). 
 
A intenção é que vocês cheguem a alguma conclusão, a gente não faz 
nada a toa, sempre pensando. O Intuito aí é fazer simulação [...] 
(Professor). 

 

Notamos que durante esses últimos diálogos houve a mediação do 

professor através de questionamentos e essa mediação fez com que cada aluno 

desenvolvesse Esquemas de Ações Instrumentadas (EAI) gerando respostas 

graduais que se completaram e deram conta da questão inicial colocada, 

desencadeando o que Rabardel (1995) chama de Esquemas de Atividades 

Coletivas Instrumentadas (EACI). 

 

Sem precisar digitar, quem pode falar um exemplo de função que seja 
crescente, função afim, que seja crescente, sem precisar digitar. Inventa 
uma aí na cabeça e sem ser as que vocês já fizeram também (Professor). 
 
f(x)= 7x + 6 (Aluno1). 
 
Isso! Agora inventa uma decrescente aí (Professor). 
 
f(x)= - 5x + 2 (Aluno2). 
 
Eu não posso falar pra vocês, vocês tem que perceber as coisas. Vamos 
fazer mais outra (Professor). 

 

Percebemos nesses diálogos, que o professor buscou verificar se os alunos 

tinham de fato compreendido os conceitos vistos, ao pedir que eles criassem 

funções, sem o auxílio do computador e software. Fica clara na ação do professor 

a importância de não limitar o pensamento criativo do aluno e nem o tornar 

dependente da tecnologia para lidar com situações. A tecnologia nunca deve ser 

usada com o fim em si mesma e sim como um recurso que auxilie no processo de 

ensino aprendizagem. 

Ao fim dessa primeira etapa, o docente pede que os alunos escrevam suas 

conclusões a respeito da atividade. No geral, todos os questionamentos foram 

feitos com base na comparação de funções. 

Na atividade seguinte, o professor solicita que os alunos mantenham o 
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gráfico da função f(x)= 2x - 4 e criem mais dois gráficos, alterando apenas o valor 

do coeficiente angular mantendo os sinais positivos e por fim avaliarem se essas 

novas funções são crescentes ou decrescentes. O mesmo ele pediu que fosse feito 

com a função f(x)= - 4x + 3, só que dessa vez, mantendo os coeficientes angulares 

negativos. 

 

Comparem essa com isso, isso e isso (apontando para as funções no 
quadro). Tem coeficiente angular e linear, ele tá perguntando sobre o 
angular, qual dos dois aqui é angular, é o 2 ou o -4? Ãh?! (Professor). 
 
O 2 (Aluno2). 
 
Esse 2 é positivo ou negativo? (Professor). 
 
Positivo (Aluno1). 
 
Positivo né? Foi a primeira pergunta. Aí vai perguntar no outro, qual o 
angular desse aqui agora? (Professor). 
 
Negativo (Aluno2). 
 
É [...], -4 é negativo. Daí você tem que inventar mais duas funções, mais 
duas dessas e mais duas dessas (apontando para o quadro) mantendo 
positivo para esse aqui. Daí, fizeram aqui esse exemplo f(x)= 2x - 3 e 
fizeram outro exemplo f(x)= 4x - 2, vocês têm que comparar essa aqui 
com essa aqui (apontando para cada uma das duas funções ao lado) e 
também tirar conclusão se é crescente ou decrescente [...] Essa aqui é 
crescente ou decrescente? (Professor). 
 
Crescente (Aluno1). 
Agora vocês vão concluir a relação disso aqui ser crescente ou 
decrescente... tem relação ou não tem relação? Vão concluindo agora aí 
(Professor). 

 

Neste caso, a atividade é parecida com a anterior, só que agora o Professor 

acrescenta mais funções a serem comparadas com funções anteriores. Deste 

modo, os discentes são levados, a partir da comparação, a buscar padrões 

estabelecidos, perceber as semelhanças existentes e as causas de tais fatos 

ocorrerem. Para que tudo isso ocorra, eles vão utilizar os esquemas de uso já 

desenvolvidos anteriormente. 

Em determinado momento da aula, uma aluna se dirige ao professor para 

mostrar sua atividade e tirar dúvidas: 

 

Você tá fazendo aqui, positivo e crescente, mas quem tem que ser 
positivo? O 1 não é? Mas o 1 representa quem? (Professor). 
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Que ele é positivo ou negativo (Aluna). 

 

Evidencia-se a dificuldade da aluna em lidar com alguns elementos da 

função polinomial do primeiro grau. Ela faz a conexão de que “se for positivo a 

função será crescente”, mas não consegue identificar o que tem que ser positivo 

e qual o significado de ser crescente. 

 

Não! Esse 1 representa alguma coisa. Veja a atividade, olha o que está 
sendo perguntado. O que é que tem que ser positivo? É o 2, e o 2 é 
quem? (professor entrega a lista a aluna e ela se senta) [...] Não adianta 
sair daqui sem entender isso. Lê isso aqui, vocês estão concluindo mas 
falta fechar a conclusão (Professor). 

 

Na minha posição de observadora, acredito, que esta seria uma boa 

oportunidade para que o professor tirasse a dúvida da aluna manipulando o 

software, tentando construir com ela os conceitos dos elementos dos quais ela 

estava com dificuldade de identificar. Dentre os elementos aos quais nos 

referimos, observamos grande dificuldade da aluna na identificação dos 

coeficientes angular e linear, crescimento e decrescimento de funções e também 

dificuldade de relacionar as formas algébricas e geométrica das funções. O 

Kmplot permite a construção de uma ou mais funções no mesmo plano 

cartesiano, de modo que o professor poderia ter usado essa funcionalidade para 

mostrar, até mesmo por comparações, as características, semelhanças e 

diferenças entre funções crescentes e decrescentes, mostrar funções que têm seus 

coeficientes angulares e lineares alterados a partir do recurso de animação, 

fazendo observações a partir disso, procurando identificar as alterações 

algébricas e geométricas ocorridas. Sua postura em mandá-la observar as 

atividades anteriores, relegou o programa matemático a um mero artefato, pois 

suas potencialidades não foram exploradas para mediar o processo de ensino. 

Sobre as mídias mais tradicionais (lápis, papel, giz colorido, quadro), Borba e 

Penteado (2010) ressaltam que é de suma importância que o docente avalie qual 

mídia será mais adequada para determinada proposta, destacando também que 

o uso de tecnologias de informação e comunicação não descarta a possibilidade 

de uso de outras tecnologias. 
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O Professor solicitou que os alunos plotassem gráficos de funções 

polinomiais do primeiro grau, quaisquer. 

 

O intuito dessa (atividade) daí é vocês chegarem a conclusão do motivo 
de crescer e decrescer, vocês têm que concluir, eu não vou falar para 
vocês (Professor). 

 

A essa altura é visível a dificuldade dos alunos em identificar os 

coeficientes angular e linear da função polinomial do primeiro grau. Cabe 

ressaltar, que seria mais interessante se o Professor tivesse a sua disposição um 

computador conectado ao Datashow, pois seria mais fácil fazer o 

acompanhamento com os alunos, principalmente em casos de dúvidas 

persistentes e gerais. 

Nessa condição, o docente poderia até utilizar recursos mais avançados do 

programa, como por exemplo, fazer animações a partir da variação dos 

coeficientes. Mesmo em uma aula no laboratório de informática, observamos que 

o recurso didático principal ainda era o quadro branco. O computador/software 

foi, por muitas vezes, limitado à condição de artefato. Como observadora, 

acredito que o professor poderia ter feito uma melhor integração entre o 

ambiente computacional com o ambiente papel e lápis na resolução das 

atividades, como por exemplo solicitar que os alunos construíssem no papel os 

gráficos que foram feitos no computador a fim de que pudessem fazer 

comparações, realizar conjecturas e assimilar melhor os conceitos vistos. No 

ambiente papel e lápis os alunos só anotaram suas conclusões acerca das 

atividades. 

Enquanto isso, os alunos fazem a atividade observando os gráficos 

plotados para responderem e justificarem as questões da lista. Aliada a 

dificuldade de assimilação do conteúdo, ficou clara a dificuldade de escrita deles, 

mesmo em situações nas quais o professor falava toda a resposta, existiu a 

dificuldade em estruturar as ideias. 

Devido às dificuldades aqui relatadas com relação à reserva do laboratório 

de informática, não foram realizadas outras aulas como essa para finalizar o 

conteúdo, abordando também sobre o coeficiente linear, zero da função, 
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domínio, imagem, etc. 

 

4.6.2 Aula 2: Função exponencial 

 

A função exponencial é uma função F: R→𝑅+
∗  tal que f(x)= 𝑎𝑥 em que a ∈ 𝑅 

,com a>0 e a≠ 1. O número a é chamado de base da função. A mesma expressa 

um crescimento ou um decrescimento característico de alguns fenômenos 

naturais bem como tem uma grande aplicabilidade na Matemática Financeira 

(juros compostos). Quando o objeto matemático Função é proposto para os 

alunos, é importante que o Professor esclareça a relação de interdependência 

entre as variáveis envolvidas. Muito mais do que aprender a resolver equações e 

construir gráficos, os alunos devem buscar as relações implícitas no contexto dos 

problemas a serem resolvidos, buscando estudar e caracterizar o comportamento 

variacional da Função Exponencial.   

A próxima aula, com a mesma turma do 1º ano do Ensino Médio, realizada 

no laboratório de informática que analisamos abordou o conteúdo de função 

exponencial. Dessa vez, o Professor utilizou o software GeoGebra. 

O GeoGebra é um software dinâmico que combina, Álgebra e Geometria. 

É um programa livre que permite tanto a realização de construções geométricas 

utilizando pontos, retas, segmentos de reta, polígonos quanto estudo de funções, 

equações, coordenadas, dentre outros. Sua vantagem está na possibilidade de 

fazer alteração em objetos após finalizada a construção, bem como a manipulação 

de figuras. Tem disponível no seu pacote interfaces que permitem ao usuário 

representar em um mesmo ambiente virtual características geométricas e 

algébricas de um mesmo objeto. Já existem versões que permitem a visualização 

em três dimensões (3D). 

Identificamos a presença da tríade Sujeito-Objeto-Instrumento bem como 

suas relações. O objeto foi constituído pelo conteúdo de função exponencial e o 

(aspirante a) instrumento é o software GeoGebra. 

O Professor pede para os alunos construírem os gráficos de algumas 

funções exponenciais utilizando o software GeoGebra, e em seguida que 

identificassem as semelhanças entre eles. 
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Todos estão ligados a 1 e cada um está de uma cor (Aluno1). 

 

Nesta fala, percebemos a dificuldade do discente com os termos e 

conceitos, ou seja, ele conseguiu notar a semelhança entre os gráficos, mas por 

algum motivo, talvez por um obstáculo de natureza epistemológica, não soube 

justificar ou designar as semelhanças, conforme pedido pelo Professor. 

 

Mas isso (a cor) é só pra diferenciar (Professor). 

 

O Professor constrói o mesmo gráfico no quadro, com várias curvas de 

funções diferentes. 

Tá igualzinho (Aluno1). 
 
Todos passam por um ponto fixo. Esse 1 aqui é o valor de x ou de y? 
Vocês falaram que passa por 1 mas tem que especificar que 1 é esse 
(Professor). 
 
+1 (Alunos). 
 
+1 o quê? (Professor). 
 
Um positivo (Aluno1). 
 
y (Aluno2). 
 
Isso aqui é um ponto e todo ponto vem de uma coordenada, que tem 
seu x e seu y. Então x vale quanto no gráfico já que y é 1? (Professor). 
 
Vale zero (Aluno1). 
 
Então o ponto é (0,1) (Professor). 

 

Em Matemática muitos conteúdos estão associados, de modo que a 

aprendizagem de um condiciona a aprendizagem de outros. Neste caso, os 

conceitos de pontos, coordenadas e pares ordenados e toda a parte introdutória 

do conteúdo de função, teoricamente, já foram vistos anteriormente e mesmo 

assim, os alunos não conseguiram identificar esses elementos frente ao novo 

conteúdo estudado (função exponencial). De acordo com Pais (2008, p. 53): 

No caso ideal em que a aprendizagem acontece com sucesso, os 
conhecimentos anteriores são adicionados uns aos outros e 
incorporados a nova situação. Assim, ocorre uma parte do processo 
cognitivo que consiste no conjunto de procedimentos de raciocínio 
desenvolvidos pelo sujeito para coordenar as adaptações necessárias 
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para que as informações precedentes sejam incorporadas em uma 
situação de aprendizagem, sintetizando o novo conhecimento. 
 
Ah rapaz, entendi! (Aluno1). 
 
É coordenada porque tem dois valores, é um par ordenado, você tem a 
abscissa e a ordenada (Professor). 

 

No momento, em que o Professor se dirigiu ao quadro para explicar sobre 

o ponto e suas coordenadas, ele considerou que o software não daria conta de 

auxiliá-lo nessa tarefa. Neste caso, o Professor não soube aproveitar as 

possibilidades e o dinamismo do programa matemático, relegando o mesmo a 

um artefato. Um motivo para isso ter acontecido, pode ter sido o fato do Professor 

não ter disponível um computador conectado a um projetor multimídia. Isso 

dificultou sobremaneira que a aula fosse mais dinâmica, a partir de um 

acompanhamento mais intenso e eficaz levando, na maioria das vezes, a uma 

subutilização do software. 

Após essa discussão, o Professor pediu que os alunos justificassem tudo 

por escrito. 

No exercício seguinte o Professor pede que os alunos abram uma nova 

janela no programa de modo que construíssem os gráficos das funções 

apresentadas na lista do exercício anterior. 

 

Quem já fez vai observando o que estão notando aí (Professor). 
 

Mais uma vez o Professor percebe que os alunos estão tendo dificuldades 

na conclusão e se dirige ao quadro, reproduzindo as respectivas leis de formação 

no quadro. Em seguida questiona: 

 

Vocês perceberam alguma coisa semelhante entre esses três gráficos? 
(Professor). 
 
Tudo elevado a x (Aluno1). 
 
Mas aí tem que ser (Professor). 
 
Todos passam pelo 1 (Aluno1). 
 
Isso foi o que a gente viu antes [...] (pausa de 10 segundos). Nada? Então 
façam só aí (apontando para a lista de exercício), façam só a letra D 
juntos com elas aí (indicando as funções no quadro). Vocês não 
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perceberam o que eu quero ainda (Professor). 
 
Estão todos seguindo a mesma reta (Alunos). 
 
Não é isso não [...]. Digita aí só a letra D junto com elas, vê se vai mudar 
alguma coisa (Professor). 

 

Ao pedir para os alunos construírem os gráficos de três funções, as quais 

tinham como característica comum o fato de serem crescentes. O Professor 

percebeu que os alunos não estavam chegando a uma conclusão esperada. Desta 

forma, solicitou que os alunos plotassem a função referente à letra D que, sendo 

a única decrescente, facilitaria a visualização de tais características. 

Neste caso, podemos considerar que o GeoGebra foi utilizado como um 

instrumento, pois a representação das várias curvas no mesmo plano cartesiano 

e a análise do gráfico permitiu que os alunos fossem construindo seus esquemas 

de ação instrumentada a partir da investigação e experimentação para posterior 

construção das conclusões. Enfim, o docente não deu respostas prontas e 

acabadas, foi apenas o mediador. 

 

Mudou a trajetória, tá tudo na mesma trajetória (Aluno1). 
 
Mudou alguma coisa? (Professor). 
 
Mudou a trajetória (Aluno1). 
 
A cor (risos) (Aluno2). 
 
Por que mudou? (Professor). 
 
Porque é zero (Aluno1). 
Bora, Bora, presta atenção! (fala se dirigindo ao quadro). Olha, olha, 
presta atenção! Digitaram esse, esse e esse (apontando para os gráficos 
no quadro?), notaram a diferença? (Professor). 
 
Não! (Alunos). 
 
Quando digitou esse (apontando o gráfico no quadro) teve diferença, 
não teve diferença? Por que será que deu essa diferença? (Professor). 
 
A direção (Aluno1). 
 
Negativo (Aluno2). 
 
Porque ele é menos Professor, ele é menor (Aluno3). 
 
Menor como? (Professor). 
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Porque ele é [...] Oh meu Deus [...] esqueci o nome da palavra [...] é 
porque [...] (Aluno1). 
 
Você tá quase chegando lá [...] (Professor). 
 
É porque, não é negativo não, é porque tem zero vírgula (Aluno1). 
 
Porque o número é decimal, isso que você quer falar (Professor). 
 
Aêeeh!! (Alunos). 
 
Mas esse também é decimal, por que não ficou igual? (Professor). 
 
Porque o daí não começa com zero (Aluno1). 

 

Considerando as respostas dadas posteriormente, percebemos que, de 

fato, o artifício utilizado pelo Professor, surtiu resultados evidenciando as 

características divergentes e convergentes das funções. Os alunos começaram a 

fazer conexões significativas, porém, mais uma vez, a falta de conhecimentos 

prévios (números decimais, intervalos numéricos) impediu momentaneamente 

as conclusões e a consolidação de novos conceitos. 

Na perspectiva de Pais (2008), um novo conceito é construído a partir de 

noções fundamentais ou conceitos formulados anteriormente, através de uma 

síntese comandada pelo sujeito levando em consideração que existe uma extensa 

e complexa cadeia de criações que precedem os novos conceitos. 

Após essa discussão, os alunos chegam ao ponto que o professor queria, 

então ele se dirige ao quadro e abre um parêntese na aula para falar de intervalo 

real, para deixar claro que a base ‘b’ da função assume valores nos intervalos 0< 

b <1 ou b >1. Os conteúdos matemáticos sempre necessitam de conhecimentos 

prévios, nesse caso houve a necessidade de uma “revisão” para que os alunos 

conseguissem estruturar os esquemas de uso necessários à resolução dos 

exercícios e compreensão dos novos conceitos. 

Os conhecimentos prévios deveriam constituir-se como esquemas de uso 

se já estivessem estabilizados no plano cognitivo dos alunos. Neste caso, os 

conceitos como crescimento e decrescimento de funções, intervalos reais, 

números decimais já seriam inerentes ao processo de aprendizagem do novo 

conteúdo e utilizados automaticamente para esse fim. 

Em seguida o Professor pede: 
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Abram uma nova janela e façam os gráficos com a (as funções dos itens) 
D, E, F, já estamos quase concluindo (Professor). 
 
Todos passam pelo 1 (Aluno1). 
 
Isso a gente já tinha visto já. Isso agora não precisa para a gente mais 
não, vamos anotar outras coisas agora (Professor). 
 
Todos estão vindo do negativo para o positivo (Aluno2). 

 

Essa questão é semelhante a anterior, com a diferença que dessa vez as 

funções são decrescentes. Apesar disso os alunos continuam com os mesmos 

obstáculos apresentados anteriormente, dando respostas semelhantes. Devido ao 

déficit dos conhecimentos prévios a representação gráfica no programa e a rápida 

revisão não deram conta de auxiliá-los na construção dos esquemas de ação 

instrumentada. 

O Professor reproduz as funções referentes às letras D, E, e F no quadro. 

 

O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: já achou a questão do 
0 e 1 né? Do decimal? Então, todos esses ficaram na mesma direção, ou 
trajetória como vocês estão falando? Todos ficaram não é? Como aqui 
também todos ficaram não é? E entre esses são diferentes trajetórias 
entre um e outro [...]. O que é que faz mudar? Qual a diferença dessa 
parte aqui pra essa parte aqui? (o professor fala mostrando dois blocos 
de funções: um bloco com as bases no intervalo 0< b <1 e o outro com 
b >1) (Professor). 

 

Neste caso o professor incorreu em um efeito didático apresentando por 

Brosseau e descrito por Pais (2008), chamado de efeito analogia. Ocorre quando 

se utiliza uma analogia entre um conceito já conhecido pelo aluno e o conceito 

estudado. As noções “mesma trajetória” e “mesma direção” usadas pelos alunos 

e reforçadas pelo Professor para explicar característica comum entre funções 

crescentes e funções decrescentes, na verdade são termos utilizados em física, 

mais especificamente no conteúdo de cinemática. O Professor usou trajetória e 

direção como sendo sinônimos, o que está incorreto pois trajetória diz respeito 

ao caminho percorrido por um móvel e este caminho nem sempre tem uma 

direção definida (vertical ou horizontal). Desse modo, o aluno chega a um 

suposto entendimento, não porque tenha de fato aprendido, mas pelo fato de 

conhecer situações semelhantes. O que pode ter desencadeado esse efeito foi o 
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fato de o Professor ter se deparado com a dificuldade que os alunos tiveram em 

entender a definição formal de crescimento e decrescimento de uma função, após 

tentativa frustrada de uma revisão. 

Mais uma vez o software é relegado a segundo plano. O Professor acaba 

reforçando termos inadequados como, “mesma trajetória ou mesma direção”, 

para descrever as semelhanças entre as curvas, nos dois gráficos. 

 

Rapaz é isso mesmo, o negócio do zero na frente (Aluno1). 
 
 É (Aluno2). 
 
O zero na frente? Todos que tem uma vírgula e um zero na frente, são 
algumas entre 0 e 1 tá? (Professor). 
 
E é por ele ser menos também professor, que tem que ter zero na frente 
(Aluno1). 

 

Aqui o aluno confunde números decimais com números negativos 

 

Então, qual a pergunta aí? [...] pronto [...] então respondam qual a 
características comum aos gráficos que vocês fizeram antes né? Então 
vamos pensar aqui primeiro para escrever a coisa certa [...]. Então, essa 
daqui você tem a função b elevado a x. Essa é a função que tá se 
trabalhando aí. Esse b tá entre 0 e 1, não é isso? Então se for o valor 
maior do que zero e menor do que 1, vai ter gráfico semelhante nesse 
sentido (apontando para o gráfico). E aqui, você conclui o que aqui? 
(professor fala apontando para o quadro). Desses aqui, o que é que tem 
a ver com isso aqui e isso? (fala apontando para o intervalo 0< b <1 e as 
funções). Tem alguma coisa a ver? Entre 0 e 1 já fechou, vamos ver aqui 
agora ó. Se você digitasse f de x igual a 3 elevado a x, ficaria parecido 
com esse ou com esse? (Fala apontando para duas funções uma no 
intervalo 0< b <1 e outra no intervalo b >1) (Professor). 

 

Neste caso, o professor incorre no efeito topázio Pais (2008), que acontece 

quando ele antecipa um resultado o qual o aluno deveria alcançar a partir do 

esforço próprio. Essa postura vai contra uma aula de caráter investigativo e 

experimental que tem como foco a construção do conhecimento pelo aluno e não 

a tentativa de transferência de conhecimento do plano intelectual do professor 

para o aluno. O professor mostra aos alunos as características dos gráficos de 

funções decrescentes. Posteriormente acaba induzindo a resposta a respeito das 

características das funções crescente no momento em que faz a comparação entre 

os gráficos que ele mesmo desenhou no quadro para os intervalos 0<b<1 e b>1. 
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Mais uma vez o docente pede que os alunos construam o gráfico de uma 

função crescente no Geogebra e pede para que comparem com os gráficos feitos 

no quadro. Neste caso, os alunos são levados a fazer a associação da função em 

suas formas algébricas e geométrica, o que se configura como uma das 

possibilidades que o software oferece. 

 

Com o de cá, com o A (Aluno1). 
 
Por que? (Professor). 
 
Porque não tem zero (Aluno1). 
 
Porque não tem zero? Não é zero vírgula? (Professor). 
 
É zero vírgula (Aluno1). 
 
É aí, vai ser depois de quê que vai que vai começar a valer? (mostrando 
o intervalo 0< b <1) (Professor). 
 
E também não tem parêntese (Aluno1). 
 
Não! (Professor). 
 
Depois do 1 que começa a valer (Aluno2). 
 
E o que é algo depois do 1? (Professor). 
 
Positivo (Aluno1). 
O que vem depois do 1? É o quê? (Professor). 
 
Decimal positivo (Aluno1). 

 

Aqui detectamos que os alunos têm grandes dificuldades com a reta real, 

o que acaba dificultando a compreensão do novo conhecimento. 

 

Positivo eu sei, mas eu quero saber, nessa intenção de comparação (fala 
apontando para o intervalo 0< b <1), compare aí, é maior, menor ou o 
quê? (Professor). 
 
Maior (Aluno1). 
 
Depois do 1 é maior, não tenha dúvidas disso (Aluno2). 
 
Então você vai ter esse b maior que 1 e aqui vai ser b entre zero e 1. 
Pronto, então fechou aqui: para b >1 você tem um comportamento, para 
0< b <1 tem outro comportamento. Que comportamento é esse que você 
acabou de falar aí? Que vem do positivo e negativo né? (Professor). 
 
Isso! (Aluno1). 
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Mais uma vez o professor utiliza termos incorretos para designar as 

caraterísticas dos gráficos das funções nos intervalos 0<b<1 e b>1 (“vem do 

positivo e negativo né? ”). 

O Professor dirigiu-se ao quadro desenhou uma curva e questionou se esta 

estava crescendo ou diminuindo. 

 

Tá crescendo (Aluno1). 
 
Tem certeza? (Professor). 
 
Se tá indo pro positivo tá crescendo (Aluno1). 
 
Mas começou aonde? (Professor). 
 
No negativo (Aluno1). 
 
Como é que você faz essa comparação... lembrem disso aqui 
(Professor). 

 

O Professor novamente abre um parêntese na aula para explicar a 

definição de função crescente e função decrescente. Após a explicação pede que 

os alunos justifiquem as questões da lista com base em sua explicação, a qual eles 

parecem ter entendido. O que pode ter sido um falso entendimento se 

considerarmos que houve o efeito topázio. 

 

A letra B a resposta é desse tipo aqui, a letra C já é a de lá, não respondi 
não (Professor). 

 

Aqui observamos que há uma sequência de questões semelhantes, de 

modo que a todo o roteiro de atividade foi pautada na repetição. 

 

Qual a pergunta? Vamos responder juntos, qual a pergunta da letra B? 
O que vocês acharam que as funções tiveram em comum? A, B, C? Volta 
para o desenho, está diminuindo em algum lugar? Procura embaixo 
onde vocês já fizeram a letra A (Professor). 
 
O que se diferencia entre maior e menor (Aluno1). 
 
O que é que isso tem em comum? O que você acha? (fala apontando 
para o computador) (Professor). 
 
Diferencia entre maior e menor (Aluno1). 
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Aí? Bora gente, vamos responder, vamos pensar tá tudo aqui no 
quadro, é só fazer (Professor). 

 

O Professor começa a andar pela sala, verificando as atividades dos 

alunos. 

 

Letra B, qual a característica comum aos gráficos das funções dos itens 
a, b, c das figuras que vocês fizeram aí né? (Professor). 
 
Todos estão crescentes (Aluno1). 

 

Finalmente os alunos chegaram à conclusão da primeira atividade, porém 

não a partir do uso do software isoladamente. Na verdade, a ilustração dos 

gráficos no Geogebra pouco foi utilizada para resolver a questão, sendo que na 

maioria das vezes assumiu um caráter de artefato. 

No desenvolvimento das tarefas o Professor sempre utilizava o quadro 

para explicar, ilustrar, revisar, dando muitas vezes as respostas praticamente 

prontas, respostas essas que os alunos tinham grande dificuldade em estruturar 

por escrito no papel. Segundo Rabardel (1995), o instrumento não é apenas o 

objeto associado e relacionável pela ação do sujeito para executar uma tarefa eles 

também são padrões de utilização que vão permitir a sua inserção como um 

componente funcional da ação do sujeito. 

Destarte, a constituição da entidade instrumental é um produto da 

atividade do sujeito. O instrumento não é apenas uma parte do mundo externo 

do sujeito, dado e disponível para ser associado com a ação. Existe também a 

construção. 

 

Então escreva [...]. Concordam com o que o colega falou na letra B, que 
todos estão crescendo? (Professor). 
 
Concordo! (Alunos). 
 
Então escreve, escreve isso aí na letra B (Professor). 
 
E a letra C inverte (Aluno1). 
 
Não! A letra C é o motivo que isso acontece! Cuidado! Qual o motivo 
de estar crescendo? (Professor). 
 
Todos passam do negativo para o positivo (Aluno1). 
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Não! Em qual foi o motivo que você concluiu, foi essa parte aqui que 
concluiu? Então [...] esse b é de base (Professor). 
 
Porque a base é maior que 1 (Aluno1). 
 
 Se a letra b foi crescente né? A letra d foi o contrário né? Qual o 
contrário então? (Professor). 
 
Decrescente (Aluno1). 
 
Então escreve (Professor). 
 
Ôh professor, a letra d é isso mesmo? É porque a base [...] (Aluno1). 
 
Porque a base não! A função, a fórmula, o que vocês quiserem escrever, 
a base é outra coisa (Professor). 
 
Agora a letra e é equivalente a letra c só que tem o mesmo motivo, qual 
o motivo pra ser crescente? Não é esse? (apontando pra b >1 no 
quadro). Qual o motivo pra ser decrescente? Escreve na letra e 
(Professor). 

 

Quando o professor diz que a letra e é equivalente a letra c, indiretamente 

induz os alunos a utilizarem os esquemas que desenvolveram para resolver o 

item anterior. Mas pelas respostas dadas pelos alunos, a tentativa de construção 

de esquemas de ações instrumentadas, e consequentes esquemas de atividades 

coletivas instrumentadas não logrou muito êxito devido aos obstáculos causados 

pela falta (ou déficit) de conhecimentos anteriores. 

 

Porque a base é menor (Aluno1). 
 
Menor? O que é aquilo ali? (fala apontando para o quadro) (Professor). 

 

O Professor vai até os alunos e apontando para o computador diz: 

 

Isso aqui não é decrescente? (Professor). 
 
Qualquer função exponencial passa por que ponto? Foi a primeira coisa 
que a gente fez (Professor). 
 
Pelo ponto zero vírgula um (Aluno1). 
 
Um ponto a gente escreve assim (x, y), x depois y, isso é um ponto 
(Professor). 
 
Só escreve isso? (Aluno1). 
 
Não importa o valor da base a função sempre passa pelo ponto (0,1) 
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(Professor). 

 

O Professor utiliza o quadro para explicar novamente o motivo pelo qual 

o gráfico da função exponencial sempre passar pelo ponto (0,1). 

Há um equívoco nesta afirmação do Professor, uma vez que, esse 

fenômeno ocorre somente quando a função exponencial é a canônica, isto é ,  

representado por 𝑦 =  𝑎𝑥 com 𝑎 ∈ 𝑅, 0 < 𝑎 ≠ 1. 

 

Eu quero que vocês inventem aí uma função decrescente (utilizando o 
software). O que vocês quiserem, inventem aí e me mostrem 
(Professor). 

 

Os alunos plotam os gráficos corretamente no programa e o docente 

encerra a aula. 

Cabe salientar que o Professor não solicitou aos alunos que salvassem as 

atividades feitas no computador, impossibilitando que as recolhêssemos para 

subsidiar a análise dos dados. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Borba e Villarreal (2005 apud BORBA et al., 2014), as atividades 

matemáticas que tem como base a experimentação a partir de tecnologias devem 

oferecer meios para: criar e simular modelos matemáticos; gerar conjecturas 

matemáticas; explorar diversas formas de resolução; manipular de forma 

dinâmica os objetos construídos; testar conjecturas através de diversos exemplos;  

mostrar a veracidade de conjecturas; elaborar novos tipos de problemas; criar 

conexões entre diferentes tipos de representações matemáticas;  explorar caráter  

visual, dinâmico e manipulativo dos objetos matemáticos; Incentivar a 

combinação de raciocínios indutivo e intuitivo; ensinar e aprender matemática 

de forma alternativa; compreender conceitos; envolvimento com um novo tipo 

de linguagem(informática) na comunicação matemática, além da escrita; dentre 

outros. 

De todos os itens descritos acima, pouco (ou nada) observamos nas aulas 

com os softwares. O professor não estimulou que os alunos manipulassem os 

gráficos a fim de notarem as modificações oriundas dessa manipulação. A 

principal possibilidade explorada pelo professor foi a criação de conexões entre 

os diferentes tipos de representações matemáticas, quando ele procurou mostrar 

as funções em suas formas algébrica e geométrica correspondentes. 

Cabe ressaltar que, os softwares por si só não garantirão sucesso no 

processo de ensino aprendizagem, assim, temos que levar em consideração 

também outros fatores como: o papel do professor, a natureza da atividade 

proposta, o ambiente de aprendizagem construído. O programa matemático, 

como uma construção humana, terá o seu bom (o mau uso) condicionado a ação 

do sujeito no sentindo de explorar as potencialidades oferecidas com base em 

uma perspectiva educacional. 

Dada a linearidade e forma como foram estruturadas as aulas teóricas, foi 

possível deduzir que as aulas no laboratório não foram pautadas na construção 

do conhecimento matemático já que elementos importantes referentes ao 

conteúdo já eram antecipados naquele momento, ou seja, a utilização dos 
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softwares matemáticos foi mais um meio para reduzir o nível de abstração 

inerente a certos conteúdos matemáticos. Deste modo, a dinâmica das aulas não 

permitiu que os discentes construíssem conjecturas. Concordamos com Borba e 

Penteado (2010) quando falam da necessidade de inversão da ordem da 

exposição oral da teoria a partir de uma metodologia tradicional baseada na 

resolução de exemplos e exercícios, dando espaço para a investigação e a 

experimentação para só depois realizar-se a teorização. Ainda de acordo com 

estes autores “a conjectura é fruto do enfoque experimental com tecnologias, 

visto que ela surge das investigações feitas em conjunto com as calculadoras 

gráficas e com o computador equipado com o software” (BORBA e PENTEADO, 

2010, p. 38). 

A falta de conhecimentos básicos que antecederam o novo conteúdo 

prejudicou bastante o andamento da atividade, já que por várias vezes o 

Professor teve que desviar o foco para tentar sanar as várias dúvidas que 

travaram o processo de aprendizagem. 

O processo de inserção das Tecnologias Informáticas para a promoção de 

uma aprendizagem consistente exige que o docente esteja disposto a entrar na 

zona de risco. Estar nessa zona implica em ampliar os conhecimentos, enfrentar 

situações inesperadas que muitas vezes causam perda de controle momentâneo, 

contornar problemas técnicos que porventura venham a surgir e as limitações 

impostas, por exemplo, pelas salas-ambiente de informática. No caso do 

Professor observado, percebemos que ele não se eximiu do uso das tecnologias, 

porém, o uso dos softwares foi enquadrado em uma rotina previamente 

estabelecida, com a utilização de roteiros bem específicos de como proceder 

frente, a cada situação a ser enfrentada. 

O Professor não explorou as potencialidades dos softwares, pois o que se 

observou foi uma nova apresentação para a aula tradicional. Os roteiros de 

atividades deixaram a desejar por não conterem problemas abertos a serem 

explorados das mais diversas formas, de modo a abrir caminhos para o 

surgimento de novos problemas. Não houve por parte dos alunos o 

entendimento dos tipos de representação dos objetos matemáticos, da mesma 

forma que não houve o estímulo, por parte do professor, à experimentação do 
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caráter visual, dinâmico e manipulativo dos softwares. 

Na maioria das vezes, o Professor não se preocupou em envolver os alunos 

com o novo tipo de linguagem informática na comunicação matemática e na 

escrita. Ao contrário, reforçou termos incorretos enquanto deveria contribuir 

para que os alunos se familiarizassem com as terminologias pertinentes ao 

conteúdo e aprimorar o rigor matemático. 

Como a ordem utilizada pelo Professor foi a teorização para posterior ida 

ao laboratório, as aulas não assumiram um caráter investigativo e experimental 

e com isso a dimensão heurística da produção do conhecimento foi deixada de 

lado. Os programas matemáticos utilizados por assumirem uma natureza 

empírica, oferecem grandes possibilidades para a aprendizagem matemática 

conferindo sentido aos conteúdos. Na perspectiva de Borba, Silva e Gadanidis 

(2014, p. 53): 

 

A visualização envolve um esquema mental que representa a 
informação visual ou espacial. É um processo de formação de imagens 
que torna possível a entrada em cena das representações dos objetos 
matemáticos para que possamos pensar matematicamente. Ela oferece 
meios para que conexões entre representações possam acontecer. 
Assim a visualização é protagonista na produção de sentidos e na 
aprendizagem matemática. 

 

Apesar da tentativa de integração das tecnologias informáticas em suas 

aulas, o Professor conseguiu apenas inseri-las, pois, embora reconhecendo que 

seu objetivo era que os softwares contribuíssem para o processo de ensino 

aprendizagem, eles acabaram constituindo-se como um recurso didático extra, 

que na maioria das vezes não estavam em consonância com as ações do Professor. 

Na perspectiva de Rabardel (1995) um instrumento é uma entidade mista 

composta pelo artefato mais os esquemas de uso desenvolvidos pelo sujeito a 

partir de sua ação sobre o objeto levando em consideração as potencialidades do 

artefato. Levando em consideração essa concepção, o computador e os softwares 

não constituíram um instrumento em virtude de que o seu papel foi apenas de 

ilustrar os conceitos vistos. A ordem habitual da qual falamos anteriormente 

(aula expositiva teórica, depois atividade em laboratório), não favoreceu que se 

estabelecesse uma aula numa perspectiva experimental e investigativa. 
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No decorrer das aulas percebemos a presença de obstáculos que 

dificultaram a apropriação do conhecimento novo: obstáculos epistemológicos e 

obstáculos didáticos. Sobre esses obstáculos Pais (2008, p. 44), esclarece que 

 

Os obstáculos didáticos são conhecimentos que se encontram 
relativamente estabilizados no plano intelectual e que podem dificultar 
a evolução da aprendizagem do saber escolar. [...].  Se, por um lado, 
obstáculos epistemológicos têm raízes históricas e culturais, por outro, 
estão relacionados também à dimensão social da aprendizagem. 
Muitos deles estão próximos de representações elaboradas pelo 
imaginário do sujeito cognitivo. 

 

De acordo com Pais (2008), os obstáculos se constituem na transição de um 

conhecimento pré-científico para um nível de reconhecimento científico que 

perpassa pela rejeição de conhecimentos anteriores. Desse modo, os obstáculos 

não são desencadeados pela falta de conhecimento e sim por conhecimentos 

antigos, que estão engessados pelo tempo e provocam a resistência a instauração 

de novas concepções as quais representam ameaça à estabilidade intelectual de 

quem detém esse conhecimento anterior. 

No caso da Educação Matemática, Pais (2008) esclarece que os obstáculos 

aparecem de forma mais marcante na fase de aprendizagem e síntese do 

conhecimento. Quando o aluno inicia o contato com um conceito inovador, 

ocorre um desequilíbrio entre o conhecimento antigo e o saber que se encontra 

em fase de elaboração. 

A partir da análise dos vídeos das aulas e das falas dos alunos observamos 

que haviam conhecimentos anteriores (neste caso, os denominados pré-

requisitos) que não estavam estabelecidos no plano cognitivo. Temos como 

exemplo, a dificuldade de lidar com a reta real, que se configurou nos momentos 

em que os alunos tinham que identificar qual número era maior ou menor 

posicionando-os na reta real. Dificuldades em identificar e trabalhar com 

números decimais. 

Muitas vezes os alunos diferenciavam os gráficos afirmando que eles 

seguiam diferentes trajetórias e o Professor percebendo que assim seria mais fácil 

o entendimento, várias vezes utilizou esse termo também. Acredito que neste 

caso, ocorreu a tentativa de tornar um termo do cotidiano em um termo científico 
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que, sendo inadequado, reforçou o obstáculo. O que pode ter caracterizado 

também como o Efeito Jourdain, que ocorre, segundo Pais (2008), ocorre quando 

o Professor tenta encontrar a existência de algum saber escolar ou Científico em 

uma simples manifestação expressa pelo aluno. 

No processo de produção de dados nos deparamos com diversos 

percalços, desde a aplicação dos questionários até a observação direta das aulas 

do professor. Na fase de aplicação dos questionários foram feitas várias visitas 

frustradas em várias escolas, pois sempre encontrávamos um quantitativo 

mínimo de Professores. Trinta e um professores responderam aos questionários 

em virtude de conterem poucas perguntas que não exigiam respostas longas e 

também ficamos aguardando que os Professores respondessem para recolhe-los 

logo em seguida. Mesmo assim, houve três professores que se negaram a 

responder alegando falta de tempo. Além disso, ainda contamos com 

questionários incompletos nos quais foram omitidas algumas respostas, talvez 

pela pressa ou falta de tempo do Professor e mesmo realizando três visitas em 

cada escola, não conseguimos encontrar todos eles. 

Outro fato que é importante salientar é que nossa intenção era observar 

aulas de pelo menos dois professores para fazer posteriormente uma comparação 

a fim de observar as semelhanças e diferenças na prática de cada um deles e 

assim, com mais riquezas de dados, ter possibilidade de fazer uma análise mais 

aprofundada e conclusiva, porém, como já relatamos na pesquisa, apenas um 

professor atendeu aos critérios estabelecidos. 

Na fase de observação das aulas também contamos com diversos 

imprevistos, muitos deles inerentes a dinâmica do cotidiano escolar. Algumas 

vezes o Professor observado teve que antecipar suas aulas (que seriam nos 

últimos horários acabavam acontecendo nos primeiros) para suprir aulas de 

Professores que se ausentavam de última hora, de modo que quando 

chegávamos no horário da aula a mesma já tinha acontecido. Em relação as aulas 

no laboratório, havia uma grande dificuldade de encontrar disponibilidade, 

sendo que, às vezes, mesmo estando reservado, a aula tinha que ser adiada 

porque as chaves não se encontravam na escola. Quando as aulas no laboratório 

de informática aconteciam, ainda tínhamos que contar com uma estrutura 
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sucateada, com poucos computadores, não havia nem um computador para o 

professor fazer um melhor acompanhamento das atividades. Nesta mesma sala 

ficava uma máquina de xerox por isso havia uma rotatividade de funcionários 

para copiar documentos, o que de certa forma prejudicava o andamento da aula. 

Só ocorreram duas aulas no laboratório de informática, cada uma 

totalizando cinquenta minutos. Deste modo, com esse tempo reduzido de aula, 

foram abordados poucos aspectos sobre os conteúdos e ambas as aulas não 

tiveram continuidade em virtude de o Professor não ter conseguido reservar o 

laboratório. Assim, como era necessário cumprir os conteúdos previstos e 

realizar avaliações, o Professor finalizou através de aula expositiva tradicional, 

utilizando quadro e giz. Talvez, por esse fato ele não tenha conseguido utilizar o 

computador e os softwares de maneira mais eficaz. 

No que tange a resposta à questão norteadora da pesquisa a qual indaga 

se as TIC são utilizadas de modo a promover a construção do conhecimento 

matemático pelo aluno, constatamos que a resposta a essa pergunta é não. De 

tudo o que foi exposto na análise percebemos que as atividades pautadas na 

repetição criaram uma falsa impressão de aprendizagem e aquisição de 

conhecimento. Os roteiros de atividades elaborados pelo Professor não 

continham questões abertas e suscetíveis de serem resolvidas de mais de uma 

forma, de modo que não houve espaço para que os alunos conjecturassem. Em 

nenhum momento os alunos conseguiram responder aos exercícios sem algum 

auxílio do Professor, seja na revisão de conteúdos anteriores ou até mesmo dando 

as respostas praticamente prontas, cabendo ao aluno apenas organizá-las. 

Com relação ao alcance dos objetivos da pesquisa a aplicação do 

questionário não permitiu que soubéssemos com precisão a real disponibilidade 

de TIC nas escolas visitadas. A partir das respostas dadas pelos professores 

conseguimos ter uma noção do nível de utilização de tecnologias por eles em sala 

de aula e se as uas formações iniciais e continuadas deram subsídios para um uso 

que contribuísse, de fato, como o processo de ensino aprendizagem. Constatamos 

então, que existe a necessidade de maior investimento na formação desses 

professores para que essa inserção de TIC na educação aconteça de forma mais 

efetiva. 
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O nosso objetivo geral foi averiguar a utilização de tecnologias nas aulas 

de Matemática por Professores de Matemática em escolas públicas do Município 

de Jequié-BA. Na verdade, só foi possível fazer essa verificação nas aulas de um 

Professor de Matemática. A Abordagem Instrumental nos proporcionou uma boa 

perspectiva para a análise do uso de tecnologias pelo professor observado. A 

partir dela foi possível localizar os pontos fracos nessas aulas. Apesar disso, a 

referida teoria isoladamente não foi suficiente para realizar uma análise mais 

aprofundada em virtude de termos nos deparado com algumas situações, 

encontrando explicações para elas em alguns conceitos da Didática da 

Matemática Francesa tais como obstáculos didático e epistemológico e efeitos 

didáticos. Nos baseamos também em autores como Borba e Penteado (2010) e 

Borba, Silva e Gadanidis (2014), pois utilizamos as experiências em as aulas com 

computador e softwares relatadas em seus livros como parâmetro para análise 

das aulas observadas. 

O foco da pesquisa foi verificar o uso de softwares matemáticos por um 

Professor de Matemática do Ensino Médio. Para isso, utilizamos Abordagem 

Instrumental como base para essa verificação. O processo de Gênese 

Instrumental compreende a elaboração do instrumento a partir do 

desenvolvimento de esquemas pelo sujeito (esquemas de uso, esquemas de ação 

instrumentada). Para que o sujeito desenvolva os esquemas é necessário que ele 

leve em consideração as potencialidades do artefato e é aí que reside a 

importância e contribuição da teoria supracitada .Como o desenvolvimento do 

instrumento ocorre a reorganização e a modificação dos esquemas de utilização 

do sujeito propiciando a estruturação de sua ação e a participação da formação 

dos conceitos matemáticos. No caso específico do software, o aluno tem acesso a 

propriedades e aspectos de conceitos a partir da manipulação do programa e 

elaboração de conjecturas. A aprendizagem aconteceria, em tese, nesse processo 

de elaboração do instrumento pelo discente, a partir da construção dos esquemas. 

Segundo Rabardel (1995), os esquemas são organizações ativas da experiência 

que integram o passado, têm raízes históricas e mudam conforme a necessidade 

de adaptação a novas situações. Sendo assim, a construção dos esquemas pelos 

alunos estava condicionada também aos conhecimentos prévios que, muitas 
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vezes, não se encontravam bem estabelecidos no campo cognitivo do aluno o que, 

consequentemente, interferiu no processo de gênese instrumental. 

Dado o exposto, concluímos que a Abordagem Instrumental nos deu 

subsídios para compreender a prática do professor no uso de tecnologias, e 

verificar se há uma inserção ou real integração das Tic. Contudo, não podemos 

afirmar que, em uma aula na qual utiliza-se um programa de computador 

específico como recurso pedagógico promova de fato aprendizagem, pois, como 

vimos anteriormente, o processo de evolução do artefato depende de outros 

fatores (desenvolvimento de esquemas, conhecimento prévios, etc.) e o processo 

de aquisição de conhecimento envolve outras variáveis .Além disso, não 

podemos afirmar que em uma aula na qual não se utilize tecnologias de 

informação e comunicação, não haja possibilidades para a aprendizagem. 

Todavia, entendemos também que os softwares Kmplot e GeoGebra 

poderiam ser melhor utilizados pelo Professor na perspectiva de alcançar a 

percepção do estudante na produção do seu próprio conhecimento, no que tange 

ao reconhecimento das funções polinomiais do primeiro grau e as funções 

exponenciais. 

Com relação a contribuição deste trabalho com minha formação 

profissional e prática pedagógica, percebo que adquiri um novo olhar acerca das 

tecnologias como recurso auxiliar no Ensino de Matemática. A partir das várias 

leituras e observações da prática pedagógica do Professor (sujeito da pesquisa) 

pude refletir sobre o papel das tecnologias no processo de ensino aprendizagem, 

suas potencialidades, seus possíveis efeitos e os entraves que, muitas vezes, 

impedem uma utilização efetiva dos recursos das TIC. 

Constatei também, que não é tão simples integrar TIC nas aulas de forma 

realmente consistente. Verificar como os conhecimentos prévios estão 

constituídos no cognitivo dos alunos e buscar situações que exijam que os alunos 

investiguem, experimentem e conjecturem são passos importantes e que elevam 

a possibilidade de as tecnologias constituírem-se como um recurso auxiliar e até 

facilitador do processo de ensino aprendizagem. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Cópia do questionário utilizada na coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 

Nº do questionário___ 
 

1 Dados sócio demográficos 

Nome:_______________________________________________________ 

Sexo: ______________ Idade:______________ 

Estado Civil:_____________________________ 

Formação acadêmica:___________________________________________ 

Instituição onde se graduou:_____________________________________ 

Ano em que concluiu a graduação:_________________________________ 

E mail:_________________________________ 

2 Questionamentos 

2.1 - Tempo que leciona a disciplina de matemática:_________________ 

2.2 - Fez algum curso de qualificação para o uso das tecnologias de informação 
e comunicação? 

Sim (    )           Não (     ) 

Qual?________________________________________________________ 

2.3 - Utiliza alguma tecnologia de informação e comunicação na sala de aula ( 
computador; software; TV; outros)? 

Sim (    )           Não (     ) 

Qual?________________________________________________________ 

2.4 - Utiliza o laboratório de informática de sua escola? 

Sim (    )           Não (     ) 

Por quê?_____________________________________________________ 

2.5 – Em caso afirmativo, quantas vezes por semana?_________________. 

2.6-Estaria disposto a participar de uma pesquisa como sujeito de pesquisa? 

Sim (    )           Não (     ) 
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APÊNDICE B – Cópia do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
E DEPOIMENTOS 

 
 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 
 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG__________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 

e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, por meio do presente termo, os pesquisadores SILVIA PEREIRA DOS 

SANTOS do projeto de pesquisa intitulado “USO PEDAGÓGICO DAS 

TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA: Artefato ou instrumento?”, a realizar registros em áudio e vídeo que 

se façam necessários, bem como colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização desses registros (áudio e vídeo) e 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.º 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto 

Nº 5.296/2004).  

 

Jequié - BA, 1 de julho de 2014. 

 

________________________________    _____________________________________ 

          Participante da pesquisa                                        Pesquisadora Responsável 

 

 

 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho – Jequié-BA - Telefone: (73)3528-9600 / (73) 3528-9727
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Cópia do plano de ensino da disciplina Matemática da Escola em 2014 

 

PLANO ANUAL DE CURSO – ENSINO MÉDIO 

 

UNIDADE ESCOLAR:         ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
DOCENTE:    
DISCIPLINA: MATEMÁTICA   SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

 
Ano Letivo 

2014 
Bimestres 

O que os alunos precisam conhecer e saber fazer ao longo do ano letivo  
(conhecimentos, habilidades, nexos interdisciplinares, materiais didáticos, avaliação) 

Procedimentos de 
Avaliação do aluno 

Conteúdos Habilidades Interfaces 

Materiais 
didáticos e 

recursos 
pedagógicos 

  
  
  
  
  

 
 Primeiro 

bimestre 

CONJUNTOS E CONJUNTOS NUMÉRICOS 
 Representação; 
 Relação de Pertinência, inclusão; 
 Tipos de Conjuntos e subconjuntos;  
 Operações (intersecção, união, diferença); 
 Conjuntos Numéricos e intervalos reais; 
 Aplicação da Teoria dos conjuntos na 
resolução de problemas. 
 

RELAÇÃO E FUNÇÃO 

 Identificar a localização dos 
números reais na reta 
numérica; 

 Resolver situações-problemas 
relacionadas à conjuntos 

 Expressar textual e 
simbolicamente conceitos 
matemáticos, apropriando-se 
da linguagem matemática. 

Geografia – 
(Coordenada
s cartesianas) 

Livro didático, 
papel 

quadriculado, 
jogos, TV pen 

drive 

Avaliação será 
processual, na qual 

será observado todo 
o percurso do aluno: 

atividades 
desenvolvidas em 
sala de aula; listas 

extra-classe; 
avaliações globais ao 

fim do bimestre 
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 Definição de relação e função; 
 Notação e valor numérico; 
 Domínio, Imagem e Contradomínio; 
 Coordenadas Cartesianas; 
 Interpretação de Gráficos de Funções; 
 Construções de Gráficos. 

 Leitura e interpretação dos 
enunciados e conceitos 
matemáticos. 

 Identificar relações entre duas 
grandezas variáveis 

 Reconhecer a idéia de função 
por meio de situações-
problema 

 Interpretar informações 
apresentadas por meio de 
coordenadas cartesianas. 
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UNIDADE ESCOLAR:       ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
DOCENTE:    
DISCIPLINA: MATEMÁTICA   SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Ano Letivo 
2014 

Bimestres 

O que os alunos precisam conhecer e saber fazer ao longo do ano letivo (conhecimentos, habilidades, nexos 
interdisciplinares, materiais didáticos, avaliação) Procedimentos 

de Avaliação 
do aluno Conteúdos Habilidades Interfaces 

Materiais didáticos 
e recursos 

pedagógicos 

Segundo 
bimestre 

Função Afim 
 Definição; 
 Zeros da função afim; 
 Estudo do sinal; 
 Inequações do 1º grau; 
 Particularidades da função afim; 
 Aplicações da função afim; 

Função Quadrática 
 Definição; 
 Zeros da função quadrática; 
 Coordenadas dos vértices da 

parábola; 
 Estudo do sinal; 
 Inequações do 2º grau; 
 Problemas envolvendo função 

quadrática; 
Função Exponencial 

 Revisão potenciação; 
 Definição; 
 Aplicações da função exponencial; 

 Reconhecer como função afim toda 
função de R em R, definida pela fórmula y 
= ax + b; 

 Identificar em um gráfico as raízes de uma 
função; 

 Escrever a lei matemática de uma função 
através da análise do seu gráfico; 

 Associar à função do 1º grau o gráfico de 
uma reta que pode ou não passar pela 
origem do sistema de coordenadas 
cartesianas; 

 Reconhecer por meio de exemplos 
práticos, uma função quadrática; 

 Reconhecer como função quadrática de R 
em R toda função do 2º grau com duas 
variáveis y = ax² + bx + c; 

 Reconhecer os termos de uma função 
quadrática através da análise do seu 
gráfico; 

 Resolver situações-problemas envolvendo 
a função quadrática e a função 
exponencial 

Física – 
MU e 
MRUV 

Livro didático, papel 
quadriculado, 

material EJA, jogos, 
TV pen drive, vídeos 
relacionados com o 

tema. 

Avaliação será 
processual, na 

qual será 
observado 

todo o 
percurso do 

aluno: 
atividades 

desenvolvidas 
em sala de 
aula; listas 

extra-classe; 
avaliações 

globais ao fim 
do bimestre 
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UNIDADE ESCOLAR                ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
DOCENTE:    
DISCIPLINA: MATEMÁTICA   SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

Ano Letivo 
2014 

Bimestres 

O que os alunos precisam conhecer e saber fazer ao longo do ano letivo (conhecimentos, habilidades, nexos 
interdisciplinares, materiais didáticos, avaliação) Procedimentos 

de Avaliação 
do aluno Conteúdos Habilidades Interfaces 

Materiais didáticos 
e recursos 

pedagógicos 

Terceiro 
bimestre 

Logaritmo e Função Logarítmica 
 Definição de logaritmo 
 Propriedades dos logaritmos 
 Definição da função logarítmica 
 Aplicações da função logarítmica 

PROGRESSÕES 
 Definição de Seqüências 
 Progressão Aritmética 
 Definição; 
 Classificação; 
 Relação entre PA e função afim; 
 Problemas envolvendo PA. 
 Progressão Geométrica 
 Definição;  
 Classificação; 
 Problemas envolvendo PG. 

 Reconhecer em situações-problemas 
aplicações dos logaritmos; 

 Identificar a representação algébrica e/ou 
gráfica de uma função logarítmica 
reconhecendo-a como inversa da função 
exponencial; 

 Resolver situações problemas envolvendo 
função logarítmica; 

 Diferenciar sequência de PA e PG; 

 Identificar em situações diárias a 
aplicabilidade das Progressões, 
resolvendo-as; 

 Relacionar PG com a função exponencial 

Química – 
Cálculo Ph 

Livro didático, papel 
quadriculado, 

material EJA, jogos, 
TV pen drive, vídeos 
relacionados com o 

tema. 

Avaliação será 
processual, na 

qual será 
observado 

todo o 
percurso do 

aluno: 
atividades 

desenvolvidas 
em sala de 
aula; listas 

extra-classe; 
avaliações 

globais ao fim 
do bimestre 
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UNIDADE ESCOLAR:             ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
DOCENTE:   
DISCIPLINA: MATEMÁTICA   SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Ano Letivo 
2014 

Bimestres 

O que os alunos precisam conhecer e saber fazer ao longo do ano letivo (conhecimentos, habilidades, nexos 
interdisciplinares, materiais didáticos, avaliação) Procedimentos 

de Avaliação 
do aluno Conteúdos Habilidades Interfaces 

Materiais didáticos 
e recursos 

pedagógicos 

Quarto 
bimestre 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 Grandezas e Proporcionais; 
 Razão e proporção; 
 Regra de três simples e 
composta; 
 Porcentagem; 
 Juros e descontos simples; 
 Juros e descontos compostos; 
 Montante; 
 Câmbio. 

 

 Resolver problemas que envolvam 
porcentagem; 

 Resolver situações problemas utilizando os 
conceitos de juros simples, juros compostos e 
montante; 

 Entender e aplicar o conceito de câmbio em 
situações diárias; 

Física – 
Plano 

inclinado 
– 2º lei de 
Newton 

Livro didático, papel 
quadriculado, 

material EJA, jogos, 
TV pen drive, vídeos 
relacionados com o 

tema. 

Avaliação será 
processual, na 

qual será 
observado 

todo o 
percurso do 

aluno: 
atividades 

desenvolvidas 
em sala de 
aula; listas 

extra-classe; 
avaliações 

globais ao fim 
do bimestre 
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ANEXO B – Roteiro de atividades no laboratório 
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