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RESUMO 

 

Esta dissertação constitui-se na materialização de uma investigação que envolve a 

formação de professores dos anos inicias para o uso de tecnologias no ensino da 

Matemática. O objetivo principal foi analisar as potencialidades e os desafios do uso 

do Software de Autoria Visual Class para a formação de professores que ensinam a 

Matemática nos anos iniciais. A pesquisa-formação foi desenvolvida mediante um 

Curso de Extensão semipresencial, denominado “As Tecnologias e a Matemática na 

Formação de Professores dos Anos Iniciais”, promovido pelo Grupo de Estudo em 

Educação Matemática (GEEM), mediante o projeto Atividades Colaborativas e 

Cooperativas em Educação (ACCE). A carga horária foi de 180 horas, e contou com a 

participação de quatro professoras da Escola Municipal Agostinho Pinheiro, na 

cidade de Ipiaú- BA. A análise dos dados foi pela Análise Textual Discursiva (ATD), 

buscando responder ao questionamento: Como os desafios e as potencialidades dos 

usos do Software de autoria Visual Class contribuem para a formação continuada de 

professores que ensinam a Matemática nos anos inicias? Os dados analisados foram 

produzidos pelo: Relato escrito da pesquisadora mediante Observação Participante; 

análise do fórum de discussão ocorrido no Facebook; dos Diários de Bordo, escritos 

pelos professores no Google Docs; e das atividades matemática desenvolvidas no 

Visual Class. Os resultados indicam que para utilizar tecnologias no ensino da 

Matemática dos anos inicias, é necessário que o professor, além de adquirir os 

saberes dos conteúdos e os pedagógicos, deve buscar o letramento digital para 

aquisição do saber tecnológico. Para isso, o professor enfrenta diversos desafios, que 

podem ser superados pela busca de formação continuada, e do entendimento das 

possibilidades educacionais que oferecem as tecnologias.    

Palavras-chave: Tecnologias. Formação de professores. Matemática. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation constitutes the materialization of an investigation that involves the 

teachers’ formation of the initial years for the use of technologies in the mathematics’ 

teaching. The main objective was to analyze the potentialities and challenges of using 

the Authoring Software Visual Class for teachers’ formation, which teaches 

mathematics in the initial years. The research-formation was developed through a 

Semipresential Extension Course, denominated “The Technologies and Mathematics 

in Teachers’ Formation of the Initial Years”, promoted by the Study Group on 

Mathematics Education (SGME), through the project Collaborative and Cooperatives 

Activities in Education (CCAE). The workload was 180 hours, and was attended by 4 

(four) teachers of the Municipal School Agostinho Pinheiro, in the city of Ipiaú – 

Bahia. The analysis of the data was by the Discursive Textual Analysis (DTA), 

seeking to answer the question: “How do the challenges and potentialities of the use 

of the Authoring Software Visual Class contribute to the continuing formation of 

teachers who teach mathematics in the early years?”. The analyzed data were 

produced by: Report writing of the researcher by Participant Observation; analysis of 

the discussion forum occurred on Facebook; of the Board Diaries written by teachers 

in Google Docs; and mathematics activities developed at Visual Class. The results 

indicate that to use technologies in the Mathematics’ teaching in the early years it is 

necessary that the teacher, in addition to acquiring the content and pedagogical 

knowledge, should seek technological literacy for the acquisition of technological 

knowledge. For this, the teacher faces several challenges, which can be overcome by 

the search for continuing formation, and the understanding of the educational 

possibilities offered by the technologies.  

Keywords: Technologies. Teachers’ Formation. Mathematics. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA À ESCOLHA DA PROPOSTA DE 
PESQUISA 

 
 

Entendo1 que o processo de construção de um trabalho acadêmico, 

desenvolve-se pelo aspecto coletivo, envolvendo um conjunto diversificado de 

pessoas, que enfrentam a missão de nos acompanhar ao longo de uma caminhada, 

até a realização de um sonho. Muitas dessas pessoas ficam próximas até alcançarmos 

alguns objetivos e outras permanecem ao longo da vida.  

Neste processo da caminhada acadêmica e da construção da dissertação, 

contei com pessoas que contribuíram para que se efetivassem alguns de meus 

melhores sonhos. Então, minha caminhada foi sustentada pelas mãos e sabedoria de 

professores, amigos, orientador e família.  

Minha trajetória acadêmica que se iniciou na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) no ano de 2007, quando ingressei na graduação em 

Pedagogia. Escolhi esta formação após analisar a grade curricular e perceber que as 

propostas envolviam interessantes processos de formação e de desenvolvimento 

humano, principalmente por via da Psicologia e da Sociologia. Antes do início dos 

primeiros dias de aula, já havia escolhido seguir a carreira docente, e com esta 

determinação fui me aprofundando na busca pelo conhecimento científico2. 

Logo no início do primeiro semestre, era envolvida por um desejo de fazer 

pesquisa. Por outro lado, não encontrava nenhuma disciplina que me impulsionasse 

a aprendizagem acadêmica prática. Minha graduação foi cursada em período 

noturno, para conciliar às 40 horas semanais de trabalho na Secretária Municipal de 

Saúde (SMS) de Jequié, no Departamento de Vigilância Sanitária. Trabalhar durante 

o dia me impossibilitou participar de vários programas de desenvolvimento da 

                                                           
1 A primeira pessoa do singular aparecerá apenas no tópico de Apresentação da Dissertação e no 3.3.1, 

onde trata dos desafios da pesquisadora no desenvolvimento da pesquisa. 
2 Aquele que surge “[...] da determinação de um objeto específico de investigação; e da explicitação de 
um método para essa investigação.” (GERHARDT; SOUZA, 2009, p. 22). 
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docência, dentre eles o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência), espaço onde poderia expor meus anseios e dar início ao processo de 

realização de pesquisas. 

No sétimo semestre do curso encontrei uma professora que foi supervisora do 

Estágio Supervisionado II. Ela foi a principal incentivadora de minha caminhada, e 

fui convidada a participar do Grupo de Estudos “Tecnologias da Informação e 

Comunicação e Novas Práticas Pedagógicas”.  

A partir deste período (2011), comecei a investigar a importância das 

tecnologias na educação e na formação de professores, sendo que a perspectiva do 

grupo era analisar essas práticas na formação inicial em Letras, Matemática, 

Pedagogia, Sistema de Informação, assim como a prática de professores do Ensino 

Médio e dos Anos Iniciais das escolas públicas na cidade de Jequié.  

Os estudos geraram frutos com publicação de artigo em revista, participação 

em eventos, e docência online em curso de extensão realizado pelo grupo de estudos 

citado acima.  

Pensando na docência universitária busquei em 2012 a Especialização em 

“Metodologia do Ensino Superior”, do qual realizei pesquisa voltada para a prática 

docente utilizando tecnologias no Ensino Superior. Depois desta fase, veio o 

momento de planejar estratégias de estudos para o ingresso no mestrado. Mais uma 

vez em busca de conhecimento para aprimorar a docência, pensei no mestrado como 

espaço de formação em potencial para este fim.  

O segundo semestre do ano de 2013 e o ano de 2014 foram dedicados à seleção 

do Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP), com ênfase em Ciências e Matemática. Participei de duas 

disciplinas como aluno especial neste mestrado.  

A primeira foi “Novas Tecnologias na Educação em Ciências e Matemática” e a 

outra “Pesquisa e Formação de Professores de Ciências e Matemática”. Elas me 

possibilitaram entender a importância desta fase de aprendizagem, as 

responsabilidades necessárias ao desenvolvimento científico e, contudo, o início do 
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processo de como se dá a formação de professores nos contextos da teoria e da 

prática.  

Em uma dessas disciplinas cursada no PPG-ECFP, fui convidada a participar 

do Grupo de Estudos em Educação Matemática (GEEM)3. O caminhar neste espaço 

me aproximou da Matemática, ao qual me sinto apaixonada e com planos de cursar 

esta segunda graduação. Do encontro com a Matemática passei a construir o projeto 

de ingresso no mestrado. 

No segundo semestre de 2014, prestei seleção e fui aprovada para o mestrado 

no PPG-ECFP. Minha inquietação foi direcionada para investigar a utilização de 

tecnologias na formação de professores que ensinam a Matemática nos anos iniciais.  

Logo no início, percebi que desenvolver uma proposta de intervenção 

utilizando tecnologias na formação docente é um grande desafio, já que muitos 

professores ainda não possuem intimidade com os recursos tecnológicos e tem 

dificuldades em aprender e ensinar por esses recursos. Outros entendem a 

importância das tecnologias na prática docente, mas não se dispõe a aprender para 

ensinar.  

Este foi um dos entraves para o desenvolvimento desta pesquisa, ao qual foi 

necessário visitar quatro Secretarias de Educação e ouvir a maioria dos secretários 

lamentarem que nas escolas, há Laboratórios de Informática (LI) que permanecem 

fechados por falta de professores capacitados para utilização. Relataram ainda que os 

docentes expunham a necessidade do município contratar um técnico em informática 

para orientar os estudantes no laboratório.  

Esta compreensão demonstra a relevância desta pesquisa, não somente como 

um campo de realização de prática, mas de investigação científica para saber como 

tem ocorrido o processo de ensino mediado pelas tecnologias anos iniciais, já que os 

estudantes visualizados como nativos digitais, estão a todo o momento utilizando 

                                                           
3 Fundado em 2004; situa-se na cidade de Vitória da Conquista no interior da Bahia; possui como foco 

de investigação as seguintes linhas de pesquisa: Formação de Professores; História do Ensino de 
Matemática;  e, Tecnologias de Informação e Comunicação no  Ensino. Link de 
acesso:  <http://www.geem.mat.br/>. 

 

http://www.geem.mat.br/
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uma tecnologia em seu cotidiano, e a escola é a responsável por dinamizar este 

conhecimento, incluindo o educacional.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir com a 

construção do conhecimento científico a respeito da utilização das tecnologias na 

prática de professores que ensinam a Matemática nos Anos inicias, destacando os 

desafios e as possibilidades da utilização, assim como as potencialidades dos 

recursos tecnológicos no campo educacional. 
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INTRODUÇÃO 

TRAZENDO À LUZ OS INTERESSES DA PESQUISA  

  

Os últimos anos do século XX apresentaram-se com grandes transformações 

tecnológicas para o desenvolvimento das atividades cotidianas do homem. Diversos 

artefatos passaram a ser convergentes, a informação e a comunicação percorreram 

espaços sem fronteiras geográficas permitindo que o real e virtual não se separassem 

(LÉVY, 1993). Logo no início do século XXI, um dos fatores marcantes nos processos 

de mudança foi o surgimento da Web 2.04, ocasionando alterações na sociedade, e 

também emitindo reflexos para a educação.  

Diante disso, os processos de fazer pesquisa científica foram modificados. 

Houve a desmistificação do sentido das ciências, dando abertura para o estudo das 

tecnologias, permitindo aos pesquisadores reconhecer as necessidades de 

reconfiguração das metodologias de ensino e das concepções do que é fazer 

educação. Neste contexto complexo é possível que ocorra mais colaboração, 

participação, intervenção e socialização de saberes, tanto por parte de quem ensina 

quanto de quem aprende.   

Neste contexto, os espaços virtuais favorecem aos usuários a oportunidade de 

experimentar para aprender. As redes sociais, software e recursos da internet são 

utilizados por estudantes, pesquisadores e professores com o propósito de 

contextualização do ensino e da aprendizagem de diversas áreas do conhecimento, 

possibilitando mudanças de posturas nas ações, e na flexibilização dos currículos.  

Mattar (2013) realizou estudos sobre a importância dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens e destacou que o Facebook é um ambiente que pode ser utilizado na 

educação e tem “[...] potencial para ajudar a formar um profissional mais criativo, 

mais antenado com o tempo, mais comunicativo, mais bem preparado para mudar 

de profissão no futuro, à vontade para utilizar justamente as mídias sociais.” 

(MATTAR, 2013, p. 14-15).  

                                                           
4
 Conceito de Web 2.0 na página 40. 
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Diante dos estudos e das discussões apresentadas por este autor, entendemos 

que o Facebook pode ser utilizado para o desenvolvimento de pesquisas científicas, a 

exemplo da utilização de grupos fechados para discussões teóricas, fomento do 

trabalho colaborativo, e desenvolvimento da autoria individual e coletiva.  

Este contexto é dinâmico e oferece à educação possibilidades de não realizar 

práticas pedagógicas focadas no instrucionismo5, substituindo-as por outras que 

favoreça a reflexão e a crítica dos processos desenvolvidos na prática docente, 

causando impacto positivo na formação educativa dos sujeitos. 

Algumas áreas, principalmente, das Ciências Humanas têm modificado seu 

perfil quando diz respeito a dinamizar e contextualizar o ensino e a aprendizagem. 

Fiorentini e Lorenzato (2006) dizem que a Matemática é uma delas, que como campo 

profissional e científico, até final dos anos de 1960 ainda estava configurada, 

pedagogicamente, na perspectiva da realização de tarefas de cálculos em sala de 

aula.  

Neste período, não havia conexão da Matemática com a realidade dos sujeitos, 

fator que favoreceu sua ressignificação para atender as demandas do modelo de 

educação que defendia as Ciências Humanas.  

Afirmam ainda que com o passar dos anos, a didática da Matemática passou 

por certa avaliação das práticas pedagógicas, do qual surgiu a necessidades de 

realizar algumas mudanças. Para estes autores, a primeira foi a modernização dos 

currículos do Ensino da Matemática. A segunda modificação do processo de 

formação de professores oferecendo cursos de especialização, mestrado e doutorado; 

e a busca do entendimento de como o sujeito aprende ou precisa aprender para 

adotar a Matemática como parte de sua vida. 

Mattar (2013) fomenta uma reflexão que defende o ensino pelas tecnologias 

utilizando recursos que ofereçam aos professores oportunidades de avaliar uma 

tarefa utilizando diferentes perspectivas. Além disso, a tecnologia deve oferecer 

possibilidades de refletir individual e social, permitindo uma variedade de 

                                                           
5
 É ‘linearizar’ a aprendizagem no plano da mera lógica sequencial tornando-a reprodutiva e 

mantendo o aprendiz na condição de objeto. (DEMO, 2003, p. 80). 
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resultados abertos a discussões, em vez de respostas estanques balizadas por regras e 

procedimentos. 

Para este autor, quando o professor lança mão das tecnologias como recursos 

pedagógicos, há grandes chances das metodologias de ensino ser modificadas, 

assumindo novas perspectivas que pode levar os estudantes a continuação do 

processo de reflexão na resolução de problemas matemáticos mesmo em contextos 

diferentes do da escola.  

Na ótica de Bairral (2007) a aprendizagem pelo uso das tecnologias desenvolve 

saberes que são construídos sob a perspectiva de diferentes formas de interação, seja 

para o professor ou para o estudante. 

É mister que a importância das tecnologias na educação. Suas potencialidades 

podem contribuir para o desenvolvimento profissional6 do professor. Para isso, é 

importante usufruir da modificação da Web, que trouxe a convergência de mídias, 

comunicação e informação sem fronteiras; a modificação nos processos de realizar 

pesquisas científicas, tendo em vista o armazenamento e fonte de dados; a elaboração 

de novidades nas metodologias de ensino; desenvolvimento de trabalhos 

colaborativos, participativos, fomentando a socialização de experiências e a autoria 

coletiva. 

Colaborou, ainda, com o favorecimento da interação dos sujeitos com os 

elementos culturais e sociais compartilhando as aprendizagens do meio onde está 

inserido; a flexibilização dos currículos para atender as demandas de transformações 

na sociedade; a utilização de redes sociais, Softwares, Objetos de Aprendizagens, 

Ambiente Virtual de Aprendizagens (AVA) que pode ser utilizado para a formação 

de professores; Construção de pensamento crítico, aberto a discussões; e o 

desenvolvimento de saberes docentes, construídos sob a perspectiva de diferentes 

formas de interação. 

                                                           
6
 Segundo Imbernóm (1994, p. 45, apud PASSOS, et al.,2006, p.196) é um “processo dinâmico e 

evolutivo da profissão docente que inclui tanto a formação inicial quanto a permanente, englobando 
os processos que melhoram o conhecimento profissional, as habilidades e as atitudes.”  
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Tendo em vista estes e outros avanços das tecnologias, entendemos que elas 

contribuem para o desenvolvimento da educação e da prática docente. Sendo assim, 

buscamos investigar os desafios dos professores frente às potencialidades dos 

recursos tecnológicos para a formação de professores que ensinam a Matemática nos 

anos iniciais. Como esta pesquisa se configura em uma investigação científica, 

optamos por realizar um levantamento nos bancos de teses e dissertações para ter o 

conhecimento dos trabalhos relacionados a temática, nos últimos cinco anos.  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa no Banco de Dados de Teses e 

Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia7 

(IBICT) no dia 21/11/2016, compreendendo o período entre os anos de 2010 a 2015, 

seguindo os descritores: tecnologias, educação matemática, formação continuada de 

professores, e anos iniciais. Optamos por este banco por apresentar um modelo de 

busca capaz de possibilitar o acesso direto aos arquivos de teses e dissertações 

filtrados.  

Utilizando os descritores acima, foram encontrados cinco trabalhos. Ao 

realizarmos a leitura dos resumos e de alguns capítulos, identificamos que três 

pesquisas se aproximaram das intenções de estudo dessa dissertação.  

A seguir apresentaremos um quadro demonstrando o resultado da seleção, e 

as principais características dos trabalhos que se aproxima das intenções da 

investigação dessa dissertação. 

 

Quadro 1 - Pesquisa realizada no Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

TRABALHO CIENTÍFICO ANO RESUMO 

- Apropriação do conhecimento pedagógico-
tecnológico em matemática e a formação 
continuada de professores (UNESP) - 
Adriana Richit 

2010 

Tese 

Realizou uma investigação que envolveu aspectos políticos, 
metodológicos, pedagógicos, sociais e motivacionais, 
realizada no âmbito da formação continuada de professores 
que ensinam matemática na educação básica. 

 - Uso de softwares educativos para o ensino 
de matemática: contribuições de um processo 
de formação de professores dos anos iniciais 
do ensino fundamental (PUC-SP) - Fábio 
Douglas Farias 

2015 

Dissertação 

Identificou as contribuições de softwares educativos na 
formação continuada de um grupo de professoras dos anos 
iniciais do ensino fundamental para o ensino da 
Matemática. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

                                                           
7 Link do IBCT - <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acessado em: 21 nov. 2016. 
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A primeira foi “Apropriação do conhecimento pedagógico-tecnológico em 

matemática e a formação continuada de professores” de Richit (2010) que envolveu a 

utilização das tecnologias na formação do professor que ensina a Matemática, 

abrangendo o Ensino Fundamental II.   

A que mais se aproximou foi “Uso de softwares educativos para o ensino de 

matemática: contribuições de um processo de formação de professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental” de Farias (2015). O estudo tratou do uso de softwares 

na formação docente dos anos iniciais para o ensino da Matemática. Porém, esta 

pesquisa se diferencia da do nosso trabalho pelo fato de que na utilização do software 

educacional as propostas de atividades vieram prontas, e o professor não pode 

intervir em mudanças, nem exercer o papel da autoria nas construções dos exercícios.  

Neste aspecto, os docentes não planejaram atividades de Matemática, a 

atividade desenvolvida foi de aplicá-las acompanhando as dificuldades de 

aprendizagens dos estudantes. 

Podemos considerar, neste sentido, a peculiaridade da formação docente em 

tecnologias para o ensino da Matemática nos anos iniciais utilizando, principalmente 

um Software de autoria. Por esta perspectiva, o professor pode explorar e descobrir os 

saberes que possuem ou construir novos, a exemplo dos tecnológicos.  

Vale ainda ressaltar que proporciona o trabalho contextualizado valorizando o 

ensino da Matemática pela Educação Matemática, que segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2006), é um campo científico e metodológico, de complexos saberes que 

para ser ensinada não se resume em apenas o professor ter conhecimento da 

Matemática, ou ter experiência no magistério.   

Frente às propostas de pesquisas já realizadas, e buscando um diferencial 

nesta área de estudos, nos propomos investigar o seguinte questionamento: Como os 

desafios e as potencialidades dos usos do Software de autoria Visual Class contribuem 

para a formação continuada de professores que ensinam a Matemática nos anos 

iniciais? 

Como orientação do processo investigativo, elencamos os seguintes objetivos: 

Geral – Analisar as potencialidades e os desafios do uso do Software de Autoria Visual 
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Class, para a formação continuada de professores que ensinam a Matemática nos 

anos inicias; e os Específicos – Identificar traços da junção dos conhecimentos 

pedagógicos, do Conteúdo e os tecnológicos na formação continuada de professores 

que ensinam a Matemática nos anos iniciais; e compreender como se dá o uso do 

Software de Autoria Visual Class para o planejamento de Atividades Matemática para 

o Ensino Fundamental I. 

 

Percurso e estrutura da Dissertação 

 

Para desenvolvimento desta dissertação, foi planejado o dispositivo de 

pesquisa - Curso de Extensão (CE) na modalidade semipresencial, com carga horária 

de 180 horas para professores dos anos iniciais. O CE foi desenvolvido no âmbito do 

projeto de extensão Ações Colaborativas e Cooperativas em Educação (ACCE), ao 

qual faz parte do Grupo de Estudos em Educação Matemática (GEEM).  

A proposta do curso foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sendo 

aprovada pelo parecer de número: 1.138201, em 01/07/2015. Para tanto, utilizou-se 

de cinco encontros presenciais no Laboratório de Informática da Escola Municipal 

Agostinho Pinheiro (EMAP), com vista ao conhecimento e realização de atividades 

no Software de Autoria Visual Class. As atividades virtuais foram mediante o Facebook 

e o Google Docs. 

Os recursos para produção dos dados foram: um questionário, para 

entendimento do perfil dos professores; o diário de campo, para relato do 

desenvolvimento do processo das intervenções; análise do fórum de discussão 

ocorrido no Facebook; e dos Diários de Bordo, escritos pelos professores no Google 

Docs.  

As discussões realizadas levaram em consideração, diversos referenciais. Os 

referentes à importância das tecnologias na sociedade e na educação: Macêdo; 

Barbosa (2000); Castells (2005); Lemos; Lévy (2010); Purificação; Neves e Brito (2010); 

Gobbi (2012); Lopes (2013). Sobre a utilização das Redes Sociais na educação, citamos 

as contribuições de: Minhoto; Meirinhos (2011); Bona; Fagundes e Basso (2012); 
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Allegretti et al., (2012); Mattar (2013); Alencar; Moura; Bitencourt (2013); Cruz et al., 

(2014). 

Referente a formação de professores e o desenvolvimento profissional 

docente: Nóvoa (1999); Perrenoud et al., (2001); Altet (2001); Ferreira (2003); 

Ramalho; Nuñez e Gauthier (2004);  Grando et al., (2009); Veiga e Viana (2010); Tardif 

(2008); Tardif e Lessard (2009 e 2013), dentre outros. Para as discussões sobre o 

professor que utiliza tecnologias para o ensino da Matemática, destacamos: Brasil 

(1997); Fiorentini; Lorenzato (2006); Bairral (2007); Costa (2010); Alrø e Skovsmose, 

(2010); Souto (2014); Borba; Silva; Gadanidis (2014). 

Na discussão sobre os conhecimentos necessários a docência do Ensino 

Fundamental I (curriculares, pedagógicos, tecnológicos), utilizou-se: Shulman (1987); 

Nunes (2001); Mizukami (2004); Almeida e Biajone (2007); Mishra e Koehler (2008); 

Puentes; Aquino e Neto (2009); Moren e Santos (2011). 

A dissertação aqui apresentada constitui-se de quatro capítulos, além das 

Considerações, Referências e Apêndices. O primeiro discute a inserção das 

tecnologias na sociedade, descrevendo o caminho percorrido desde meados do 

século XIX até os nossos dias. Apresenta sua importância para as maneiras de 

aquisição do conhecimento e da liberdade de expressão e da descentralização das 

informações.  

No segundo momento, traz discussões sobre as tecnologias digitais na 

educação e suas contribuições para a produção de conhecimentos científicos. 

Posteriormente, apresentamos as tecnologias (Software de Autoria e o Objeto de 

Aprendizagem) e suas potencialidades para o desenvolvimento da Educação 

Matemática nos anos iniciais. Depois apresentamos a Rede Social (Facebook) como 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na formação docente. Por último, as 

vantagens de utilizar o Google Docs como espaço de autoria e de relatos do processo 

de formação. 

O segundo capítulo apresenta o processo histórico da profissão docente, e sua 

constituição a partir do século XVIII. Tratamos da importância da formação docente 

para o século XXI, com a proposta de formação viabilizada pelo uso das tecnologias 
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em sala de aula. Ao tempo destacamos a importância das tecnologias para o ensino e 

a aprendizagem da Matemática, de maneira contextualizada, investigativa, 

desafiadora, com potencial reflexivo para a construção do ser, que a todo tempo 

necessita lidar com o tratamento das informações em seu cotidiano. 

O terceiro capítulo é específico para os delineamentos da investigação. Ele está 

organizado da seguinte maneira: explicação da opção metodológica, seguindo os 

artifícios utilizados na produção dos dados, mostrando a função de cada um e suas 

importâncias em valorizar o objeto de estudo por meio de diferentes instrumentos de 

produção. Em seguida, abordamos o cenário da pesquisa, destacando os 

colaboradores que estiveram diretamente engajados na prática formativa. Por último 

apresentamos a formatação do Curso de Extensão “As Tecnologias e a Matemática na 

Formação de Professores dos Anos Iniciais”. 

No capítulo quatro, apresentamos o tratamento das informações necessárias 

ao entendimento da pesquisa, por via da Análise Textual Discursiva (ATD), referente 

ao uso de tecnologias na formação de professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais. Discutimos as potencialidades e possibilidades da formação docente em 

tecnologias; Os desafios do professor em utilizar tecnologias na sala de aula; e as 

características do planejamento matemático executado no Software de Autoria Visual 

Class.  

Nas “Considerações” é apresentada uma síntese do entendimento sobre o 

processo de investigação, trazendo reflexões sobre os desafios enfrentados pelas 

professoras para utilizar tecnologias em sua formação e na sala de aula, as 

potencialidades tecnológicas para o desenvolvimento profissional de professores, e 

os saberes desenvolvidos no percurso de formação em tecnologias.   

Apresentamos, neste instante, um esquema trazendo o trajeto da pesquisa 

para orientação do leitor. 
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O USO DO SOOFTWARE DE AUTORIA VISUAL CLASS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

CAPÍTULO 1 

PERCORRENDO O CAMINHO DAS 
TECNOLOGIAS E SUA IMPORTÂNCIA NA 

SOCIEDADE EM REDE 

CAPÍTULO 2 

O CAMINHAR DA PROFISSÃO 
DOCENTE AO SÉCULO XXI 

- As tecnologias na sociedade e na educação: 
Macêdo; Barbosa (2000); Castells (2005); Lemos; 
Lévy (2010); Purificação; Neves; Brito (2010); 
Gobbi (2012); Lopes (2013).  

- A utilização das Redes Sociais na educação: 
Minhoto; Meirinhos (2011); Bona; Fagundes; Basso 
(2012); Allegretti et al., (2012); Mattar (2013); 
Alencar; Moura; Bitencourt (2013); Cruz et al., 
(2014). 

- A utilização de Redes Sociais na educação e 
outras tecnologias: MINHOTO; MEIRINHOS, 
2011; BONA; FAGUNDES; BASSO, 2012; 
MATTAR, 2013; ALENCAR; MOURA; 
BITENCOURT, 2013; e CRUZ; et al., 2014. 

 

- A formação de professores e o 
desenvolvimento profissional docente: 
Ramalho; Nuñez; Gauthier (2004);  Grando et 
al., (2009); Veiga; Viana (2010); Tardif (2008); 
Tardif; Lessard (2009 e 2013), dentre outros.  

- O professor que utiliza tecnologias para o 
ensino da Matemática: Brasil (1997); Fiorentini; 
Lorenzato (2006); Bairral (2007); Costa (2010); 
Alrø; Skovsmose, (2010); Souto (2014); Borba; 
Silva; Gadanidis (2014). 

- Os conhecimentos necessários a docência do 
Ensino Fundamental I: Shulman (1987); Nunes 
(2001); Mizukami (2004); Almeida; Biajone 
(2007); Mishra; Koehler (2008); Puentes; 
Aquino; Neto (2009); Morem; Santos (2011). 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

CAPÍTULO 4 
ANÁLISE DOS DADOS Pesquisa-formação INSTRUMENTOS 

- Questionário Online 

- Relato Escrito da 
Pesquisadora 

- Diário de Bordo das 
Professoras no Google Docs 

- Atividades Matemática no 
Software de Autoria 

- Fórum de Discussão no 
Facebook 

Análise Textual 

Discursiva 

CURSO DE EXTENSÃO 

(semipresencial - 180 horas) 
CONSIDERAÇÕES 

QUESTIONAMENTO: Como os desafios e as potencialidades dos usos do Software de 
autoria Visual Class contribuem para a formação continuada de professores que ensinam a 

Matemática nos anos iniciais? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar traços da junção dos conhecimentos pedagógicos, do 
conteúdo e os tecnológicos na formação continuada de professores que ensinam a Matemática nos 
anos iniciais; e Compreender como se dá o uso do Software de Autoria Visual Class para o planejamento 
de Atividades Matemática para o Ensino Fundamental I. 

PÚBLICO  
Professores do Ensino 

Fundamental I 
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CAPÍTULO 1 

 

PERCORRENDO O CAMINHO DAS TECNOLOGIAS E SUA 
IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE EM REDE 

 

 

1.1 – Uma sociedade que se reconfigura a partir do uso das tecnologias 

 

Em meados do século XIX, o Brasil passou a tecer relações com outros países, 

fortalecendo seu processo de desenvolvimento econômico, político, social, 

educacional (GOBBI, 2012). Decorrente das alianças que se consolidaram ao longo 

dos tempos, foi agregada em sua estrutura propostas de desenvolvimento que, de 

certa maneira, contribuíram para a abertura de inúmeras fronteiras em todos os 

setores da sociedade.  

Diante desse contexto, o país necessitou criar e utilizar de vários artifícios para 

facilitar o consumo, o envio e o recebimento de informações (MACÊDO; BARBOSA, 

2000). Por estas vias, foi possível a disseminação de várias tecnologias, criadas para 

atender as diversas necessidades das pessoas, inclusive as de educação, de 

comunicação e dos modos de fortificação das relações de trabalho entre homem e 

objeto.  

Kenski (2007) declara que mesmo com todos os avanços do referido período, 

ter uma tecnologia comunicacional não era para todos, sendo que grande parte dos 

usuários as utilizavam para coagir e demonstrar a força de poder que tinha sobre o 

outro. Esta realidade ainda persiste nos dias de hoje, pois apesar da popularização da 

rede de internet o acesso ainda não era possível para todos os cidadãos brasileiros. 

De certa maneira, a restrição no acesso às tecnologias ainda vai de encontro às 

políticas de informação como direito de todos, a exemplo de acessibilidade e 

inclusão. Essa falta de abertura remetia atraso no desenvolvimento da sociedade, 

pois muitos recursos que poderiam ser utilizados para melhorar a qualidade de vida 

alargando as fronteiras da comunicação, concedendo acesso às informações, e 

facilitando as relações sociais e pessoais em sociedade, passaram a constituir-se peças 

de coação e inibição da liberdade de expressão.  
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Sobre o processo da não propagação das tecnologias para todos, Macêdo e 

Barbosa (200, p.15) informa que “na pré-modernidade, aquele detentor da 

informação era também o governante que a mantinha em completo segredo, 

impedindo a sua difusão e, por consequência, limitando o ritmo de desenvolvimento 

econômico e social.”  

Por volta dos anos de 1980, houve a evolução das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), sendo que as primeiras utilizadas pela população brasileira 

foram as de massa, a exemplo do rádio, do jornal e da TV (GOBBI, 2012). Em seguida 

vieram “[...] a informática, nas suas dimensões de produtora de hardware e softwares; 

a telemática, como rede de telecomunicações computadorizada, interligada nacional 

e internacionalmente; e a microeletrônica.” (JAMBEIRO, 2009, p. 25). Em meados dos 

anos 90, nos Estados Unidos e Brasil a internet estava mais popularizada, sendo 

abrangida para os setores educacionais, principalmente às Universidades 

(RICARDO, 2000). 

Assim como afirma Santana, Rossini e Pretto (2012) nesta época: 

A internet no Brasil foi implementada a partir de uma política pública 
que compreendeu a importância de fortalecê-la no âmbito acadêmico 
e, simultaneamente, deu espaço para seu uso social por grupos 
comunitários, organizados ou não, como foi o histórico caso do 
IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), 
responsável pela conexão de centenas de ONGs e grupos sociais, 
ainda nos idos da implementação a rede no país. Em 1985, o Projeto 
Internet também acompanhou o movimento mundial e abriu aqui 
suas portas para o acesso comercial (SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 
2012, p. 10).  

 

No final do século XX, as tecnologias tiveram um avanço significante. A 

população passou a depender delas para disseminar notícias, manifestando seu 

direito à liberdade de expressão; surgimento de inúmeros artefatos tecnológicos, 

principalmente para incrementar os trabalhos industriais; e elevado crescimento 

demográfico desencadeando forte processo de inclusão de inúmeras tecnologias para 

dar suporte aos fazeres da população. Para atender estas especificidades, foi 

necessário buscar maneiras diversificadas para fazer circular as informações e 

potencializar as comunicações. Por estes motivos:      
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Ao alcançar a última década deste século, alguns teóricos do 
desenvolvimento social afirmavam estar em marcha um novo 
período revolucionário em que o conhecimento assumiria, dentre os 
demais meios de produção - simplificadamente, capital e trabalho, a 
dominância no processo de geração de riqueza. (MACÊDO; 
BARBOSA, 2000, p. 11). 

 

Frente a este contexto, é imprescindível tecer considerações sobre os avanços 

tecnológicos e sua importância para a vida em sociedade. Costa (2002), quando 

discorre a respeito da revolução tecnológica e das transformações subjetivas, sugere 

que devemos nos apropriar dos conhecimentos gerados a partir das pesquisas 

realizadas pelo sociólogo espanhol Manuel Castells em 2005. Este desenvolve 

trabalhos voltados para o estudo social de vários países tentando identificar os 

pontos comuns e os divergentes entre a transição na aquisição de conhecimentos 

tecnológicos, inclusive como esse processo tem ocorrido no Brasil. 

É pertinente seguir a sugestão de Costa (2002), já que segundo Belens e Porto 

(2009) entender a História sobre os processos tecnológicos na sociedade objetiva nos 

fazer compreender como os acontecimentos foram se constituindo em cada período; 

mostra como os processos sociais se adequaram as necessidades de vivência dos 

humanos; e como essa roupagem foi sendo modificada pela inserção das tecnologias 

na sociedade.  

Para entendermos um pouco desse percurso, apresentamos as importantes 

considerações tecidas por Castells no livro “A sociedade em rede: do conhecimento à acção 

política”. Tomamos como base o primeiro capítulo onde o autor discute as tendências 

que favoreceram a evolução da sociedade em rede8, levantando considerações sobre 

os avanços e retrocessos das tecnologias na sociedade contemporânea.  

Ele discute que todas as mudanças partem da sociedade, que pode se 

desenvolver de forma lenta ou rápida sempre buscando atender as especificidades e 

necessidades dos humanos. Castells (2005, p.17) afirma ainda que “a sociedade é que 

dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das 

pessoas que utilizam as tecnologias”.  

                                                           
8Todo fluxo e feixe de relações entre seres humanos e as interfaces digitais. (SANTOS, 2003). 
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Para Castells (2005), entender as funções e potencialidades das tecnologias, 

nos emite fazer uma leitura crítica da sociedade ao qual pertencemos, sendo que 

“isso depende de onde, por quem e para quê são usadas as tecnologias de 

comunicação e informação.” (p. 19).  

Entendemos que a sociedade atual tem um perfil diferente das anteriores. As 

modificações acontecem de maneira mais veloz com o suporte das avançadas 

tecnologias que surgem em todo momento, transformando o perfil social e de vida 

das pessoas. Scheller, Viali e Lahm (2014) explicam que atualmente, em todos os 

campos de desenvolvimento da sociedade, ocorre o uso diversificado e desenfreado, 

principalmente das TIC, superando até mesmo as expectativas das pessoas quem as 

criaram.  

As aceleradas transformações tecnológicas têm modificado o perfil de vários 

setores da sociedade, em especial o da educação9. A partir do século XXI, começamos 

a viver fortemente a era da cibercultura10 (LEMOS; LÉVY, 2010). Trazemos as 

considerações do especialista brasileiro, o sociólogo André Lemos, que traz o 

conceito e o sentido desta cultura apresentando como uma cultura contemporânea 

digital11 das redes telemática.   

Ela ainda é conceituada como uma “[...] imbricação dos artefatos técnicos de 

comunicação interativa com as questões culturais emergentes na sociedade 

contemporânea, [...]” (TRENTIN; TEIXEIRA; FELDKIRCHER, 2012, p. 92). Os autores 

inferem que esta é uma cultura tecnológica, bastante atual utilizada pelos humanos e 

que parte diretamente da maneira de ser cultural de cada sociedade.  

Lemos e Lévy (2010) apresentam o caráter desta cultura atual em três 

tendências: a interconexão – como um fenômeno que tece relações entre territórios 

separados geograficamente, e entre os meios de comunicações, de pessoas, de 

culturas e de níveis hierárquicos; a criação de comunidades – desenvolvidas pelo 

                                                           
9 Ver os pontos 1.2 e 2.3 onde trazem discussões referentes ao uso das tecnologias na educação e na 
Educação Matemática. 
10

 Cultura contemporânea, do digital e das redes telemáticas. (LEMOS; LÉVY, 2010). 
11

 O digital é uma metalinguagem que permitiu separar e liberar todos os conteúdos e formatos dos 
seus suportes físicos. Esse processo, que viabilizou a convergência digital, é o mesmo que assegurou a 
possibilidade de recombinação constante dos bens intangíveis.  (Silveira, 2008, p.38). 
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homem para explorar as possibilidades de criar relações, comunicações, 

comunidades; e a inteligência coletiva – que é a busca pelo aumento da capacidade 

cognitiva das pessoas e dos grupos, envolvendo a agilidade no raciocínio para o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Além destas evidências, existem outras vantagens da cibercultura. Uma 

apresentada por Silva (2003) é a ênfase na maneira de adquirir o conhecimento 

educacional, onde a Pedagogia da transmissão com o advindo das TIC enfrenta 

críticas e desafios.  

Isso se dá pelo fato de não mais ser permitido transmitir os pacotes de 

informações de A para B ou de A sobre B. Essa rejeição possibilitou o modelo de 

comunicação colaborativa entre todos-todos; da diminuição da transmissão de 

informações, para o processo de interatividade; e da presença do hipertexto que 

facilita a navegação apresentando diversos espaços de leituras e informações, 

modificando a qualidade do entendimento das buscas. 

A cibercultura também possui alguns princípios que ligam as tecnologias aos 

processos de comunicação social. O primeiro é a liberação da palavra – que se 

oficializa pela emissão das informações, e se adequa ao modelo de sociedade, as 

novas maneiras de conversações, e de veiculação de opiniões. Para Lemos e Lévy 

(2010, p. 25) “isso retira das mídias de massa o monopólio na formação de opinião 

pública e de circulação de informação.”, passando a responsabilidade em grande 

parte para o que ocorre na rede de internet. 

O segundo princípio diz respeito à conexão e a conversação mundial – onde a 

circulação de palavras em redes abertas e mundiais criam uma descentralização e 

uma interconexão de informações. A terceira é a reconfiguração social, política e 

cultural – com a formação da opinião pública pelas tecnologias.  

Estes três princípios interligados possibilitam a sociedade em rede e da 

informação, pensar de maneira colaborativa, plural e aberta (LEMOS; LÉVY, 2010). 

Estes autores pontuam que a cultura digital está possibilitando múltiplas, 

multimodais, e planetárias recombinações na rede, e que em países como o Brasil é 

interessante aproveitar as vantagens que as tecnologias oferecem para produzir 
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conteúdos próprios, compartilhar informações, com a finalidade de enriquecer a 

cultura digital e o fazer político. 

Pensar a condição de sujeito no mundo, por esta perspectiva emite atitudes de 

responsabilidade e liberdade na comunicação e informação, já que podemos 

colaborar em uma rede e consequentemente percorrer espaços imaginários que 

conduz a vários caminhos de aprendizagens. Lemos e Lévy (2010, p. 44) destacam 

que “cada vez mais as pessoas têm ideias originais e cooperam para comunicá-las, 

avaliá-las, testá-las, realizá-las”. 

Estas tendências se organizam para o desenvolvimento de técnicas de 

armazenamento e tratamento de informações digitais, que ao serem utilizadas 

constrói e enriquece o processo histórico e democrático do homem sobre a sociedade. 

Assim, para Lemos e Lévy (2010, p.22) “esse conjunto de tecnologias e processos 

sociais ditam hoje o ritmo das transformações sócias, culturais e políticas nesse início 

de século XXI”. 

As mudanças ocorridas nos processos de comunicação e informação com esta 

nova cultura favoreceram o surgimento de signos, linguagens específicas para cada 

atitude dos humanos, redirecionando as ações que se toma na internet e fora dela.  

Com o mundo conectado pelo processo da cibercultura, houve a 

reconfiguração de práticas em sociedade, fator que promoveu a descentralização das 

informações das tecnologias de massa, e favoreceu o alargamento da comunicação 

para os processos de rede utilizando as mídias móveis.   

As mídias digitais chegaram com funções convergentes e interativas, a 

exemplo dos smartphones, microcomputadores, e softwares que permitem a conexão 

entre humanos e mídias, permitindo aos humanos ter “[...] cada vez mais liberdade 

de escolha no consumo da informação e novas e inéditas oportunidades de produção 

livre de informação e de estabelecimento de comunicação bidirecional, cooperativa e 

planetária.” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 48). 

Compreendemos até agora que a linguagem comunicacional humana foi 

potencializada com a cultura digital. Grande parte da sociedade usufrui das 
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potencialidades das tecnologias para desenvolvimento de seu espaço de convivência, 

de seu cognitivo, de suas maneiras de aquisição do conhecimento.  

As possibilidades favorecem a difusão e as descobertas científicas pela 

socialização de revistas acadêmicas, de e-books, de bibliotecas digitais públicas, de 

banco de dados de teses e dissertações, além da vantagem de construção do 

conhecimento de maneira coletiva, cooperativa e colaborativa, permitindo o 

entrelaçamento de informações e de opiniões diversificadas.  

Para Castells (2005), Lemos e Lévy (2010) a sociedade em rede tem evoluído 

velozmente, mas este não é um motivo para dispensarmos as primeiras tecnologias 

como o rádio, a imprensa e a TV. Agora, elas se imbricam de tal maneira que quando 

lançamos em rede uma informação automaticamente estamos usufruindo das duas 

realidades. Nestes aspectos, é evidente que a cultura midiática é mais complexa, mais 

evolutiva, transforma a massa em produtores ativos de conhecimentos e 

informações. 

Nesta nova perspectiva, os processos de informação e comunicação têm dado 

surgimento a vários outros processos. Como exemplo, citamos a interação, ao qual 

foi utilizada para superar a questão do espaço e do tempo, requerendo das pessoas 

múltiplas habilidades para escolher e utilizar as tecnologias com o propósito de 

suprir as necessidades de aprendizagem e vivência no cotidiano. Ao tempo em que 

as redes são construídas, surgem também muitos nós12 que ora são incorporados e 

ora removidos, reconfigurando as utilidades das redes (CASTELLS, 2005).  

Este autor esclarece que diante de muitos estudos sobre as vantagens das TIC, 

elas não possuem características por si só, depende de uma sociedade que evolui e 

constrói significado sobre as coisas, ao tempo que as utilizam para o 

desenvolvimento do próprio espaço de convivência.  

Nesta perspectiva, Castells (2005, p.20) ainda acrescenta que, “o que a 

sociedade em rede é atualmente não pode ser decidido fora da observação empírica 

da organização social e das práticas que dão corpo à lógica da rede.” 

                                                           
12  São pontos onde a curva se intersecta a si própria. (CASTELLS, 2005) 
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Compreendemos que os avanços do século XXI trouxeram grandes 

transformações tecnológicas, onde a informação e comunicação percorrem espaços 

sem fronteiras geográficas permitindo que o real e virtual se entrelacem, que as 

mídias se convirjam em um movimento de idas e vindas para a construção de novas 

experiências e saberes. Mesmo no século passado, Pierre Lévy já visualizava que 

estamos imersos em um emaranhado de redes, e cita que é: 

Uma imensa rede loucamente complicada, que pensa de forma 
múltipla, cada nó da qual é por sua vez um entrelace indiscernível de 
partes heterogêneas, e assim por diante em uma descida fractal sem 
fim. Os atores desta rede não param de traduzir, de repetir, de cortar, 
de flexionar em todos os sentidos aquilo que recebem de outros. 
Pequenas chamas evanescentes de subjetividades intrapessoais do 
gesto, do olhar, da carícia. (LÉVY, 1993, p. 175) 

 

As considerações deste autor evidenciam que as relações existentes no interior 

de uma rede não são estáticas. Elas são configuradas por complexos nós que permite 

os movimentos rápidos e conexos de informações, sendo que cada movimento deste 

incorpora sentidos e subjetividades, possibilitando o homem a adquirir elevadas 

condições cognitivas de explorar o contexto virtual, e tirar proveito para vários fins.  

As tecnologias têm uma dimensão essencialmente humana, e ao usá-las, o 

homem deve desenvolver sentidos de gestão racional e científica para compreender 

seu próprio destino no mundo. No contexto da cibercultura, é necessário se 

desenvolver potências comunicativas para produzir coletivamente e 

cooperativamente, colaborativamente, valorizando as subjetividades e as 

particularidades estabelecendo, assim, o diálogo e mantendo a inteligência coletiva.  

 

1.2 - As Tecnologias da Informação e Comunicação para a educação 

 

As TIC têm evoluído de tal maneira que ao menos conseguimos dar conta do 

reconhecimento de uma, já surgem outras com maiores potencialidades emitindo 

significados diversos. O ser humano para atender suas necessidades de permanência 

no mundo, realiza uma busca constante para adequar-se à sociedade tecnológica.  
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Esta formatação de sociedade visualiza as instituições educacionais como uma 

organização capaz de adquirir competências para renovar o conhecimento sem 

ignorar as mudanças decorrentes das transformações sociais e das revoluções 

ocorridas no setor da informação e na comunicação. 

Uma das possibilidades da inserção das TIC nos setores educacionais pode se 

dá pelo desenvolvimento de políticas públicas para a formação do professor. Não 

defendemos aquele perfil de proposta em que:  

As ferramentas tecnológicas têm sido implementadas em escolas 
públicas largamente por meio de políticas que não atingem os 
objetivos esperados. Quando não falham em sua concepção, 
emperram por problemas nos programas de formação ou gestão, ou 
nos contextos e culturas escolares que propiciam uma variedade de 
desafios (AMIEL, 2012, p. 23). 

 

Fiorentini (2008) pontua que o modelo de formação para qualquer área da 

educação deve ser consistente, ter o propósito de imbricar a teoria na prática, em vez 

de oferecer cursos aligeirados, e com currículos minimalistas. Mesmo o autor em sua 

discussão não se referindo a formação do professor para as tecnologias, sua proposta 

não pode ser descartada, já que agregar recursos tecnológicos no ensino da 

Matemática é um desafio a ser superado.   

Neste contexto, diante da reconfiguração contínua da sociedade enquanto 

lugar de permanência e de construção do ser agente de mudanças, o docente é peça 

fundamental para fazer acontecer modificações de práticas educativas voltadas para 

o uso das tecnologias. O processo ocorre com maior rapidez quando ele passa a 

compreender que as TIC: 

[...] geram: a dinamização e ampliação das habilidades cognitivas, 
devido à riqueza de objetos e sujeitos com os quais permitem 
interagir; a possibilidade de extensão da memória e de atuação em 
rede; ocorre a democratização de espaços e ferramentas, pois estas 
facilitam o compartilhamento de saberes, a vivência colaborativa, a 
autoria, co-autoria, edição e a publicação de informações, mensagens, 
obras e produções culturais tanto de docentes como discentes. 
(SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 22).  

 

Ao fazer a escolha consciente de uma tecnologia, o professor passa a refletir 

sobre as vantagens pedagógicas, o momento de usá-las, como usar, o porquê e qual a 
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metodologia mais adequada para o desenvolvimento da aprendizagem dos vários 

tipos de públicos ao qual leciona.  

Assim, é possível que o docente consiga efetivar o ensino tendo em vista o 

atendimento das demandas impostas pela sociedade da informação13 e do 

conhecimento, e as naturais necessidades de aprendizagens dos estudantes. 

O despertar para a necessidade do uso das tecnologias pelo professor no 

momento do ensino é para atender a demanda de que o aluno possui diversas fontes 

de informações precisando transformá-las em conhecimentos educacionais, 

estimulando sua percepção de resolução de problemas, de questionamentos e de 

respostas às demandas do dia a dia, permitindo ao estudante formular conceitos 

próprios passando a adquirir alto grau de capacidades e competências, que resultam 

na superação de desafios para aquisição da aprendizagem escolar. 

Com a evolução da internet, a partir do ano de 2004, houve a ampliação da 

Web, para a Web 2.0 (MATTAR, 2013). Primo (2007, p.01) define a Web como “[...] a 

segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas de 

publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os 

espaços para a interação entre os participantes do processo.” Bomfim (2009, p.28) 

destaca que “[...] pode ser considerada como um fenômeno social, caracterizado pela 

descentralização, pelo compartilhamento e pelo reuso, na qual são valorizados o 

conteúdo colaborativo e a inteligência coletiva”. 

A Web 2.0 teve destaque importante no desenvolvimento da educação escolar 

14por apresentar uma gama de tecnologias digitais com potencialidades para permitir 

que o homem pudesse vivenciar grandes momentos de autoria individual e coletiva e 

de facilidade comunicacional. Estes fatores resultaram no desenvolvimento de 

atividades educacionais com propostas investigativas, contextualizadas, dinâmicas, 

reflexivas, críticas e interativas (MATTAR, 2013). 

                                                           
13 Para Werthein (2000) este termo se refere a sociedade pós-industrial, que não se limita aos processos 
tecnológicos industriais, mas é uma sociedade que se expressa pelos processos tecnológicos das 
telecomunicações e da microeletrônica.  
14

 A educação escolar se dá num local específico, instituído com a finalidade de organizar, formalizar e 
universalizar o conhecimento historicamente produzido. (LIMA, 2010, p.11)  
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A nova versão de internet possui potencialidades que podem ser incorporadas 

a educação. Uma de suas estruturas é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

compreendido por Santos (2003, p. 225) como “[...] um espaço fecundo de 

significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, 

a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem.” E por Vavassori e Raabe 

(2003, p. 314) como “Um sistema que reúne uma série de recursos e ferramentas, 

permitindo e potencializando sua utilização em atividades de aprendizagens através 

da internet em um curso a distância.”   

As tecnologias oriundas desta Web potencializaram-se no momento em que os 

humanos passaram a utilizar, desenvolvendo ações eficazes no sentido de colaborar 

para o desenvolvimento da aprendizagem coletiva. Sendo assim:  

Há vários recursos da web 2.0 que o professor pode utilizar para 
ampliar a capacidade dos alunos em elaborar textos, pesquisar sobre 
um assunto, emitir opinião e debater com outros usuários através de 
portfólios digitais de coletivos inteligentes que aprendem/ensinam 
em redes de colaboração, projetos de aprendizagem (ou de ensino) 
que poderão ser melhor e mais dinamicamente gerenciados por 
professores e/ou dinamizadores de aprendizagens, utilizando as 
ferramentas que existem (e que vão surgir) neste novo paradigma. 
(MACHADO, 2009, p. 11-12). 

 

Por estes aspectos: 

A Web 2.0 mais do que uma evolução tecnológica é uma evolução 
social, uma nova filosofia que surgiu com o progresso tecnológico 
mas que possibilitou ao utilizador uma nova forma de estar e 
participar activamente na sociedade. O carácter social e colaborativo 
da Web 2.0 pode fomentar uma evolução da educação para uma 
aprendizagem cooperativa e colaborativa. (PATRÍCIO, 2009, p. 59) 

 

A Web 2.0, possibilitou que a educação escolar reconfigurasse os objetivos de 

diversas tecnologias. Por este aspecto foram descobertas as potencialidades que 

favorecessem maior aprendizado aos educandos, e maior significância à formação de 

professores. Apesar desse avanço muitos currículos ainda precisaram ser 

modificados com vista a atender as ricas informações que vem do cotidiano dos 

estudantes.   
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Neste processo é necessária a utilização de propostas inovadoras para 

ressignificar as informações do cotidiano em aprendizagens escolares. As 

comunidades estudantis, e as sociedades tecnológicas em desenvolvimento, 

entendem a importância das tecnologias, assim como da convergência de mídias, e 

da comunicação sem fronteiras. Utilizam a internet e as diversas redes sociais para a 

realização das mais variadas atividades.  

A importância das tecnologias digitais tem se destacado por apresentar 

características como as de: interação, colaboração, cooperação, arquitetura que 

permite participação, inteligência coletiva, a convergência de mídias, e o 

reconhecimento dos usuários como ativos produtores e consumidores do 

conhecimento (MATTAR, 2013). A partir destas potencialidades houve a valorização 

dos AVA, como o Blog, o Twitter, Facebook e outras tecnologias espalhadas por todo o 

espaço virtual.  

Os usuários conectados por redes conquistaram espaço para executar 

atividades na perspectiva online ou off-line, em grupos ou individual, envolvendo-se 

de forma colaborativa e cooperativa em diversos grupos que escolheram se 

relacionar.  

A realidade social demonstra que vivemos um novo momento tecnológico, e 

ele se apresenta recheado de artefatos, interfaces15, softwares, plataformas, ambientes 

virtuais, trazendo potencialidades à humanidade, facilitando o uso ilimitado e 

contínuo de aparelhos digitais. Diante destas mudanças, faz-se necessário a criação 

de estratégias para construção de espaços discursivos e críticos de formação docente, 

fomentado pela reciprocidade do diálogo.  

A nova modalidade da Web, além de ocasionar mudanças na sociedade, 

também, traz reflexos e desafios para a educação. Um destes reflexos é visto pela 

elaboração de vários recursos didáticos que, de certa maneira, modifica as maneiras 

de se fazer pesquisa, as quais contribuem para disseminar o conhecimento e 

aprimorar o desenvolvendo da formação profissional de professores. Pela 

                                                           
15

 Todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o 
mundo ordinário. (LÉVY, 1999, p. 37) 
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dinamicidade e plasticidade dos recursos tecnológicos digitais na realização de 

atividades educativas, há maior colaboração, participação, socialização de saberes, e 

compartilhamento de experiências profissionais. 

Outro ponto interessante se destaca pela facilidade de acesso a grande número 

de informações para o desenvolvimento da produção científica. Esta passou a crescer 

nos últimos anos, do qual aumentou a valorização para as investigações realizadas, 

envolvendo os humanos e as tecnologias. Como destaca Bairral (2007) vivenciamos 

um momento interativo onde, pelas tecnologias, surgem momentos férteis de debate 

virtual e que deve ser continuamente realimentado. 

Podemos citar também a interferência nos nativos digitais na sala de aula. Eles 

são compreendidos por Novikoff e pereira (2013, p.5) como pessoas/estudantes que 

“[...] possuem um pensamento hipertextual e encontram disponíveis diferentes 

espaços virtuais para se comunicar, buscar informações e desenvolver cada vez mais 

essas competências”. 

A presença deles em alguns momentos causam impactos na prática dos 

professores, pois possuem diversos conhecimentos, dentre eles o da parte funcional 

das tecnologias. Esse fato propõe aos professores aprender sobre como utilizar os 

recursos tecnológicos, incorporando os conhecimentos pedagógicos e as vivências 

cotidianas dos estudantes. 

Por todas estas questões, a educação do século XXI tem procurado explorar o 

espaço virtual, pois ele oferece interfaces capazes de potencializar várias áreas do 

conhecimento, e: 

a. criar sites hipertextuais que agreguem intertextualidade, conexões 
com outros sites ou documentos; b. potencializar comunicação 
interativa síncrona em tempo real e assíncrona, comunicação a 
qualquer tempo; c. criar atividades de pesquisa que estimulem a 
construção do conhecimento a partir de situações-problema, onde o 
sujeito possa contextualizar questões locais e globais do seu universo 
cultural; d. criar ambiência para avaliação formativa, onde os saberes 
sejam construídos num processo comunicativo de negociação, onde a 
tomada de decisões sejam uma prática constante para a 
(re)significação processual das autorias e coautorias. (SANTOS, 2003, 
p. 227)  
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Estas vantagens trazem possibilidades para que professores e estudantes 

realizem suas atividades acadêmicas, alarguem as fronteiras do diálogo 

disseminando as informações, explorem os conteúdos científicos mantendo sempre o 

olhar para o contexto social, e ainda contribui com a potencialização da 

aprendizagem em uma configuração contínua sem deixar de lado as habilidades 

desenvolvidas por cada pessoa ao longo da formação de vida e educacional.  

Neste novo contexto, os usuários da nova Web podem escolher não ser um 

consumidor passivo, já que a cibercultura, oferece maneiras deles serem 

coadjuvantes da aprendizagem e das informações, mantendo a rede ativa e operante.  

 

1.3 - O entrelaçamento de tecnologias 

 

O entrelaçamento de tecnologias é possibilitado pela convergência de mídias. 

Este fenômeno ocorre quando um aparelho tecnológico possui funções que permite 

agregar variadas tecnologias, a exemplo dos smartphones que congregam funções do 

computador, do celular, câmara digital, internet, etc. A seguir, apresentaremos 

algumas tecnologias convergentes, que pode ser utilizadas para o desenvolvimento 

profissional de professores. 

 

1.3.1 - O Software de Autoria (SA) e o Objeto de Aprendizagem (OA) 

  

O setor educacional no exercício da construção de conhecimentos e serviços 

também contribuiu para o alargamento e popularização das tecnologias espalhadas 

pelo espaço cibernético16. Esta ação de buscar desenvolver artefatos e dar vida aos 

mesmos tem favorecido o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, que ora as 

utilizam para a construção das inteligências desenvolvidas dentro e fora da rede de 

internet.  

Para que os produtos sejam utilizados com objetivos pedagógicos, há um 

investimento por parte da gestão, professores, estudantes e usuários em adquirir 

                                                           
16 É a instauração de uma rede de todas as memórias informatizadas e de todos os computadores. 
(LÉVY, 1999, p. 13). 
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competências a fim de agregar às TIC, aos diversos saberes potencializando os 

conteúdos apresentados nos espaços educacionais.   

Dentre as diversas tecnologias espalhadas pelo espaço virtual apresentamos 

conceitos, potencialidades, características e objetivos do Software de Autoria (SA) e do 

Objeto de Aprendizagem (OA). Estas são tecnologias, que quando utilizadas, 

contribuem para o desenvolvimento profissional do professor em todos os níveis de 

educação. Aqui nos apropriaremos da utilização destes recursos para o ensino da 

Matemática nos Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O Software de Autoria é construído para agregar os OA, assim como outros 

recursos tecnológicos. Para Herculiani (2007, p.40) o SA se configura como “[...] uma 

ferramenta ou programa de desenvolvimento que fornece elementos pré-

programados que permitem desenvolver aplicações multimídia.” Sua importância 

está na potencialidade de produzir efeitos sobre a cognição, que pode ser vistos pela 

capacidade de solução, ou de invenção de problemas.  

Souza (2004) pontua que no Brasil, o desenvolvimento de pesquisa 

educacional com a utilização de softwares na educação caminha a passos lentos. 

Afirma inda que nos Estados Unidos existem grandes investimentos na área 

educacional demonstrando como o experimento com esta tecnologia é vantajosa para 

crescimento sistêmico das reformas direcionadas para a Educação Matemática.  

Dentre as pesquisas brasileiras destacamos a de Lopes (2013) que utiliza um 

Software para o desenvolvimento de sequência didática na aprendizagem da 

Trigonometria. Ela demonstra que uma das principais características dessa 

tecnologia é a possibilidade de movimentação dos objetos na tela, que proporciona 

momentos de aprendizagens focados nas descobertas, nas investigações, nas 

simulações, e também, na relação do cotidiano com os conteúdos educacionais.   

Cury e Nunes (2008) destacam que os principais objetivos de um software 

utilizado para o desenvolvimento educacional de estudantes, deve ser o de construir 

aprendizagens significativas, seja de maneira coletiva ou individual. 

Neste contexto, o professor pode abordar assuntos diversos, objetivando a 

construção e organização do raciocínio por parte do estudante, além de planejar 
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atividades que sirvam para a colaboração na aprendizagem educativa desenvolvida 

pela relação entre professor-estudante(s) e estudante(s)-professor, estudante-software 

e software-estudante. 

Dentre as utilidades da utilização de software na educação, descritas pelos 

autores Cury e Nunes (2008), e Lopes (2013), possuem, também os benefícios 

pedagógicos onde:  

[...] cada componente pode ser facilmente interligado com outros e 
configurado para fornecer determinada aplicação ao usuário, sem 
necessitar que este saiba como ele foi implementado. Isso é 
importante porque a maioria dos professores e alunos não possui 
habilidades, tempo, ferramentas e interesses voltados para o 
desenvolvimento de softwares.  (SOUZA, 2004, p. 88) 

 

Em pesquisa realizada na internet foi encontrado muitos Softwares 

educacionais, dentre muitos destacamos quatros que são de autoria, gratuitos ou 

possuem uma versão demo para possíveis utilizações por parte de professores. 

Sendo assim, destacamos: 

 

Quadro 2 – Apresentação dos Softwares de Autoria disponíveis na internet 

 

SOFTWARE DE 
AUTORIA 

VERSÃO  LINK DE ACESSO 

Adora Windows e Linux http://webardora.net/ardoraDownload.htm  

Hot Potatoes Windows https://hotpot.uvic.ca/  

J Clic Windows http://clic.xtec.cat/en/jclic/download.htm  

Visual Class Windows, Linux, 
Android e IOS 

http://www.class.com.br/programas/classfxse
demo/classfxsedemo.zip  

Fonte: Elaborado da pesquisadora 

 

 

Dentre esses SA, optamos por apresentar as potencialidades do Visual Class. O 

programa possui o potencial de fácil utilização, sendo que tanto os docentes, quanto 

os estudantes, podem explorar e elaborar projetos multimídias, de maneira 

colaborativa e com grande potencial de autoria.  

No cenário multimídia, o apoio visual pode também ser apresentado 
em forma dinâmica e acrescido de som. É possível que este contexto 
diversificado, permita ao aprendiz estabelecer com mais facilidade, 
relações entre o insumo oferecido pelo material do professor e o seu 
conhecimento prévio do assunto. (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 30).  
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Isso facilita o trabalho do professor, já que a maior parte deles não possui 

experiência com a informática, ou formação específica no uso das tecnologias 

educacionais. A interface gráfica do Software Visual Class se apresenta da seguinte 

maneira: 

 

Figura 1 - Demonstração da tela principal do Visual Class 

 

 

Fonte: Tela inicial do Visual Class com identificação das colunas pela pesquisadora 

 

O Visual Class17 é constituído por vários OA. Na primeira coluna do lado 

esquerdo no campo denominado de (Projeto), encontramos as maneiras de salvar o 

trabalho construído, ou a elaboração de novas propostas. A parte mais completa é a 

coluna três (Criar), esta se configura como a mais importante por ser o local em que 

se encontra grande parte dos OA para construção do projeto multimídia, possui 

ainda, uma coleção de OA, a exemplo de vídeos, de várias modalidades de 

                                                           
17 Possui um site oficial: <http://www.class.com.br/>. Acesso em: 24 ago. 2016. O Visual Class é um 
software de autoria utilizado na criação de aulas e apresentações com recursos multimídia. Serve para a  
criação e desenvolvimento de projetos com temas transversais. Não impõe modelos pré-definidos e 
diferencia-se na facilidade de instalação, sem depender de suporte técnico. É indicado para usuários 
não especializados em informática, a partir de 7 anos de idade. Já está implantado em mais de 70 
Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, entre as quais, as Prefeituras de Araguari, Marília, 
Rancharia, Andradina, Santana de Parnaiba, Ribeirão Preto, Barretos, Dumont, Pedreira, Distrito 
Federal. Consta do Guia de Tecnologias Educacionais do Ministério da Educação, que é distribuído 
para todas as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação. O Guia pode ser baixado pela Internet 
do próprio portal do MEC, no endereço:  
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/guia_tecnologias_educacionais_2008_2.pdf> (O Visual 
Class está na página 69). 

Projeto Criar Tela Navegação Apresentação 

Objetos 
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exercícios, de textos, imagens, gifs, sendo disponibilizado na mesma tela de criação, 

com uma interface bastante homogênea. 

Temos a coluna (Tela), onde encontramos as funções de salvar o projeto e 

mudar a cor de fundo. Em (Navegação) permite que o autor avance ou regrida 

passeando sobre o projeto para possíveis mudanças na construção realizada na tela.  

Na parte da (Apresentação) constitui-se como espaço para a visualização do 

projeto demonstrando como ele será visto por outras pessoas. Na coluna (Objetos) 

demonstra quais os OA foram utilizados na tela atual.  

Na figura a seguir apresentamos os principais OA que fazem parte da coluna 

“Criar”.  

 
Figura 2 - Demonstração dos Objetos de Aprendizagens do Visual Class 

 

 

Fonte: Tela inicial do Visual Class com identificação dos OA pela pesquisadora 

 

Ao escolher o OA imagem, por exemplo, o autor do projeto pode resgatar um 

objeto qualquer a partir de uma biblioteca, ou da internet via Google. Se a escola ou 

local onde o professor estiver não possuir acesso a internet, a configuração do 

Software permite que a pessoa salve todos os recursos no disco rígido do computador 

ou pendrive e utilize quando necessário.  

Imagem 

Rótulo 

Gif animado 

Filme na tela 

Exercícios: Arrastar-soltar; Arrastar Soltar Imagem; Gira 
Figura; Gira Figura com efeito; Preenchimento de 
lacunas; Múltipla escolha; Liga Ponto; Teste de 
Vestibular; Questão Dissertativa; Palavras Cruzadas;  
Liga Associa; Quebra cabeça; Verdadeiro e Falso. 

Texto 
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Para utilizar os OA, é necessário termos o conhecimento do que vem a ser este 

recurso. Assim, na literatura há várias definições, destacamos as de Santos (2005) e 

Sousa (2014) que conceitua como:  

[...] qualquer recurso ou objeto digital que pode ser combinado, 
recombinado e reutilizável para fins educacionais, ou seja, textos em 
geral, arquivos e som, gráficos, vídeos, charges, animações, imagens 
em geral, são em potência objetos de aprendizagens. (SANTOS, 2005, 
p. 135). 

 

Sousa (2014, p. 37) diz que pode também ser chamados de Recursos Didáticos 

Digitais. Este é entendido por ela como “[...] qualquer recurso ou objeto digital 

(animações, simulações, imagens, vídeos, sons) utilizado pedagogicamente e que 

pode ser combinado ou reutilizado para fins educacionais, [...]”. 

Seja denominado de OA ou de Recurso Didático, ele só pode se tornar um 

recurso educacional, quando os professores os aproveitam com intenção pedagógica. 

Quanto sua origem, Macêdo et al., (2007, p. 20) informa que “os OA podem ser 

criados em qualquer mídia ou formato, podendo ser simples como uma animação ou 

uma apresentação de slides ou complexos como uma simulação.”   

Há duas maneiras de utilização: podem ser online ou of-line. No of-line, o 

professor pode utilizar somente com os recursos disponíveis no computador, mas 

quando faz uso da internet há possibilidade de agregar diversos gêneros textuais, 

sons, imagens, vídeos, gifs, etc.  

A utilização da rede de internet para este fim, segundo Sousa (2014, p. 36) “[...] 

podem incentivar a criatividade de docentes e discentes e instigar a imaginação e 

motivação para buscar uma aprendizagem mais rica, potencializando o trabalho 

coletivo e colaborativo mediado pelas tecnologias”.  

Sabendo da importância que possui as tecnologias em sala de aula e 

especificamente os OA, em 2007 o Ministério da Educação (MEC) por intermédio da 

Secretaria de Educação a Distância18 passou a produzir recursos educacionais 

                                                           
18

 A Secretaria de Educação a Distância – SEED do Ministério da Educação foi criada pelo Decreto nº 
1.917, de 27 de maio de 1996. [...] atua como um agente de inovação tecnológica nos processos de 
ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) e das técnicas de educação a distância aos métodos didático pedagógicos. Além disso, promove 
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multimídias na forma de OA para a área do ensino da Matemática, visando a 

melhoria da profissionalização do professor. Uma atitude interessante do MEC foi 

que:  

Durante o trabalho de produção de objetos de aprendizagem, equipes 
de professores e alunos foram incentivados a sistematizar seus 
conhecimentos, aprofundar conceitos e revisar metodologias, a fim de 
melhorar seus produtos educacionais. (BRASIL, 2007, p. 5).  

 

Para Macêdo et al., (2007) uma das maiores dificuldades do professor do 

Ensino Fundamental é relacionar a teoria à prática, considerando os conteúdos 

matemáticos, pois além de apresentá-los, necessita pensar na contextualização.  Os 

OA para Cirino e Souza (2009, p. 2) têm a função de “[...] ‘quebrar’ o conteúdo 

educacional disciplinar em pequenos trechos [...].”, facilitando o momento do 

planejamento pelo professor, e o entendimento dos conteúdos matemáticos por parte 

dos estudantes.  

Utilizar variadas tecnologias para o ensino da Matemática nos anos iniciais 

deve ser uma das preocupações de todas as esferas governamentais que por sua vez 

deve implantar políticas públicas, que inserida na escola, por meio de formação 

continuada, forneçam aos docentes subsídios para fortalecer as ações dos pedagogos, 

já que é recorrente a reclamação de que não possuem formação acadêmica específica 

em diversas áreas do conhecimento, incluindo os das tecnologias e os do conteúdo da 

Matemática.  

A realidade é que as tecnologias que deveriam servir para promover a:  

[...] possibilidade de troca entre as pessoas, a permuta de 
conhecimentos e informações que possibilitou as grandes 
transformações sociais, culturais e tecnológicas que vivemos. [...] vêm 
sendo sistemática e sub-repticiamente combatidos por políticas 
públicas (currículo, formação de professores, avaliação...) 
excessivamente centradas em conteúdos, avaliados a partir de 
métricas que não dão conta do mundo contemporâneo (PRETTO, 
2012, p. 101). 

                                                                                                                                                                                     

a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas 
públicas brasileiras. 

Link de acesso: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16181-relatorio-
gestao-seed-2008-pdf&Itemid=30192>. Acessado em: 13 de Fev. 2017.  
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Por meio da efetivação de políticas públicas é possível que o docente adquira 

diferentes estratégias para desenvolver o ensino com tecnologias. Outro motivo pelo 

qual há necessidade de investimento na inserção de recursos tecnológicos na 

educação, é o fato de que as TIC’s contribuem para que os estudantes iniciantes na 

caminhada em busca do conhecimento, obtenham maior possibilidade de constituir 

os conceitos matemáticos, numa perspectiva contextualizada minimizando as 

lacunas na aprendizagem, ou facilitando a aprendizagem de conceitos mais 

complexos.   

As TIC nestes aspectos permitem o professor buscar diferentes estratégias de 

planejamento para ensinar os quatro eixos propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Matemática (Espaço e Formas, Números e Operações, Grandezas 

e Medidas, Tratamento da Informação). Na maioria das vezes:  

[...] pela forma como esses conceitos são ensinados na escola, pode-se 
perceber que, com algumas exceções, o professor de matemática 
costuma utilizar apenas o livro didático como fonte de informação e 
resolução de problemas que, na maioria dos casos, apresentam 
exercícios descontextualizados, sem nenhum vínculo com o cotidiano 
dos alunos. (MACÊDO et al., 2007, p. 19). 

 

Para Macêdo et al., (2007) os AO possuem potencialidades, que enquanto 

tecnologias de apoio para a aprendizagem da Matemática possuem alguns fatores 

que os tornam interessantes. Elas podem ser representadas pela: flexibilidade – são 

simples e podem ser reutilizáveis sem nenhum custo com manutenção; facilidade 

para atualização – onde a reutilização pode acontecer a qualquer momento, 

necessitando apenas que os objetos estejam em um mesmo banco de informações; 

customização – os objetos são independentes, e podem ser utilizados em um curso ou 

em vários ao mesmo tempo; interoperabilidade - podem ser utilizados em uma 

mesma plataforma de ensino, acessado em vários lugares.  

Macêdo et al., (2007, p. 20) esclarece que os AO podem ser criados em 

qualquer mídia ou formato, pois “[...] Não há um limite de tamanho para um Objeto 

de Aprendizagem, porém existe o consenso de que ele deve ter um propósito 

educacional definido, um elemento que estimule a reflexão do estudante e que sua 

aplicação não se restrinja a um único contexto.”  
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O professor ao realizar a escolha de um OA como recurso pedagógico deve 

conhecer as nuances da sala de aula, a maneira como aplicará, e ter audácia para 

descobrir se o Objeto escolhido tem potencialidades para desenvolver a 

aprendizagem dos estudantes. Nestes aspectos:  

A interação entre o sujeito e o objeto da aprendizagem, promoveria 
um sujeito autônomo capaz de filtrar as informações necessárias para 
a construção do saber e relacionar o novo conhecimento com o 
existente. A (re)construção/ampliação do conhecimento se daria por 
meio das conexões e seria feita de modo crítico, sendo a experiência a 
impulsionadora do desenvolvimento dos processos cognitivos. 
(SCHELLER; VIALI; LAHM, 20014, p. 9). 

 

Diante do contexto educacional em que se encontra o Brasil, ora com avanços e 

retrocessos na educação, a utilização de tecnologias para o desenvolvimento da 

prática docente, e consequentemente da aprendizagem dos estudantes pode 

desencadear o ensino da Matemática de maneira contextualizada e significativa, 

levando os estudantes compreender os conceitos de maneira mais prazerosa.  

Defendemos a utilização do OA e do SA por entender que essas tecnologias 

podem ser úteis para a invenção e resolução de problemas, que seus recursos se 

convergem para a construção de sentidos sobre os conhecimentos matemáticos, 

assim como à apreensão dos conceitos matemáticos apresentados pelos professores.  

Para Souza (2004, p.97) “tais ambientes, implementados através dos espaços 

virtuais, são vistos como uma forma de aproximar a sala de aula virtual de situações 

vividas, no mundo real concreto em que estudantes e professores estão inseridos.”  

Nesses dois ambientes de aprendizagem, podem ser simuladas atividades de 

Matemática que interfiram “[...] na formação de capacidades intelectuais, na 

estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua 

aplicação a problemas, situações da vida cotidiana [...], e no apoio à construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares.” (BRASIL, 1997, p. 29). 

Os resultados da utilização dos recursos tecnológicos do SA e do OA, somados 

as propostas da Matemática, podem contribuir para o cumprimento da função do 

ensino da Educação Matemática para os estudantes do Ensino Fundamental I. O 
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PCN de Matemática traz considerações de que o ensino, nesta perspectiva, deve 

priorizar: 

[...] a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a 
afirmação, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a 
criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia 
advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de 
conhecer e enfrentar desafios. (BRASIL, 1997, p. 31) 

 

É de fácil compreensão que a exploração das tecnologias com objetivos 

educacionais facilita a aprendizagem dos conceitos matemáticos.  

O uso integrado de ferramentas suportadas pelo computador, como 
exemplo, o OA é apontado como capaz de proporcionar melhorias 
significativas no processo ensino e aprendizagem, dando condições 
ao aluno de participar de seu próprio conhecimento. (FLÔRES; 
TAROUCO; REATEGUI, 2010, p. 336). 

 

Tanto o Software quanto o OA quando escolhidos pelos professores para serem 

utilizados com a intenção de promover um ambiente virtual de aprendizagem, deve 

trazer uma configuração que provoque o surgimento de informações para as diversas 

modalidades de ensino. Além disso, a exploração dos recursos inerentes aos softwares 

podem potencializar o uso de imagens, sons, vídeos e gráficos.  

Vale lembrar que, toda vez que um professor utilizar uma tecnologia como 

recurso didático e pedagógico deve realizar um diagnóstico prévio investigando qual 

a real necessidade de aprendizagem dos estudantes, para depois planejar.   

Entendemos que os espaços de aprendizagem proporcionados pelas 

tecnologias são susceptíveis para modificar o perfil de uma aula e causar a motivação 

para aprender os conteúdos. Isso só se efetiva a partir do momento em que o 

professor permite que os estudantes passem a manipular as tecnologias, levando-os à 

descoberta de que podem construir diferentes cenários utilizando a imaginação. 

Permite, ainda, interagir com o outro trocando experiências, buscando a resolução de 

problemas matemáticos com maior facilidade e aumentando o nível de interesse pelo 

conteúdo apresentado pelo professor.  

Mesmo um professor lecionando para uma classe de crianças, pode trabalhar 

com tecnologias. Muitas delas apresentam potencialidades que permitem planejar 
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atividades com alto nível de significados, e sem desvincular dos conteúdos 

necessários para a aprendizagem.  

O docente também pode incluir as tecnologias como suporte para o 

amadurecimento do pensamento e entendimento das situações que ocorrem no dia a 

dia. Borba, Silva e Gadanidis (2014, p.24) compreendem que “as atividades que 

propõem a construção de Objetos com uso de software [...] buscam construir cenários 

que possibilitam a investigação matemática.”  

O SA e o OA funcionam como um elo entre o sujeito e o objeto. A 

compreensão destas para a educação, não está em seu uso, mas nas suas 

potencialidades e possibilidades para assimilar e internalizar os conceitos 

matemáticos. As aulas, pelo contexto tecnológico, não acontece pela lógica da 

linearidade, mas envolve a apropriação de conceitos, de novos conhecimentos, de 

intuição e percepção para compreender os objetos do conhecimento.  

Em um contexto onde o entendimento da Matemática se constitui como um 

processo difícil, a utilização de estratégias inovadoras pode contribuir para o 

aprimoramento da dinâmica de ensino e aprendizagem, do professor e do estudante. 

O docente pode utilizar um Software de Autoria e criar um OA dentro dele, ou 

pesquisar na internet os variados tipos, escolhendo aquele que melhor adeque ao 

conteúdo e a necessidade de aprendizagem para o desenvolvimento cognitivo da 

criança.  

Nesta perspectiva, o ensino da Matemática para crianças quando agregada as 

potencialidades das tecnologias, torna o aprendizado mais significante e a 

formulação de conceitos construtores de conhecimentos diversos.  

 

1.3.2 - A Rede Social (Facebook)  

 

Uma Rede Social é definida como “[...] um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços 

sociais).” (RECUERO, 2009, p. 24). Para Alegretti et al., (2012, p. 56) é “[...] um serviço 

que se insere no rol das mídias da Web 2.0, as quais se caracterizam pela liberação do 
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pólo de emissão, [...]”. Uma das mais populares é o Facebook19, tem potencial 

socializador, apresentando facilidade no uso por agregar às tecnologias móveis, 

como aos smartphones, tablets, computadores portáteis, acessíveis à grande parte da 

população conectada pela rede de internet.     

O Facebook foi apresentado à sociedade pelo americano Mark Zuckeberg no 

ano de 2004 (ALENCAR; MOURA; BITENCOURT, 2013). Os objetivos iniciais eram 

os de integrar pessoas em diferentes espaços territoriais, e compartilhar informações 

entre elas. Logo de início a aceitação foi positiva, e dentro de pouco tempo a rede 

social dominava o espaço cibernético, pela quantidade de pessoas que possuíam uma 

conta.  

Uma pesquisa realizada no Google em Dezembro de 2015 demonstra que no 

mês de Agosto, deste mesmo ano, o quantitativo foi de 1,4920 bilhões de pessoas 

conectadas na rede mundial em um único dia, e que uma a cada sete pessoas do 

planeta usaram o Facebook pelo menos uma vez em suas vidas.  

No Brasil, o Facebook faz parte da vida de muitos brasileiros que utiliza para 

propostas de interação, trabalho, diversão, educação, dentre outros. Pensando nisso, 

o Governo Federal, em Abril de 2015, participou da 7ª Cúpula das Américas21, com a 

finalidade de firmar parcerias com o fundador do Facebook, para planejar e 

desenvolver um projeto de conectividade, para favorecer à população brasileira e à 

escola, maior inclusão digital22. Com essa proposta, a intenção do governo era 

garantir melhorias à educação, maior acesso à saúde, à cultura, e levar a população a 

usufruir das potencialidades de outras tecnologias e da convergência de mídias. Por 

outro lado, equipar escolas com recursos tecnológicos, favorecer acessibilidade de 

internet para todo o território brasileiro necessita de:  

                                                           
19 Link de acesso: <https://pt-br.facebook.com/>. Acessado em: 21 nov. 2016. 
20Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/facebook-bate-marca-de-1-
bilhao-de-usuarios-conectados-em-um-unico-dia.html>.  Acesso em: 10 dez. 2015. 
21 Blog do Planalto. Presidência da República. Disponível em: 
<http://blog.planalto.gov.br/presidenta-dilma-anuncia-parceria-do-governo-brasileiro-com-o-
facebook/>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
22

 Inclusão digital não significa o simples acesso ao computador ou à internet, tampouco a reprodução 
de cursos de cunho profissionalizante, mas, sim, na proposta de atividades que considerem os 
recursos das novas tecnologias como fomentadores de autonomia e protagonismo (MELLO; 
TEIXEIRA, 2009, p.42).  

http://blog.planalto.gov.br/index.php?s=c%C3%BApula+das+am%C3%A9ricas+2015
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[...] uma articulação maior entre as políticas públicas. O que temos 
observado é que as diversas políticas públicas implementadas – ou 
minimamente pensadas – nos últimos anos no Brasil, não partiram do 
pressuposto de que o acesso a essas tecnologias demandava ações 
mais amplas, concretas e, na nossa análise, mais corajosas. O que se 
percebeu foram ações pouco articuladas que trouxeram relativos 
avanços na oferta de acesso, mas pouco avançaram no 
estabelecimento de uma maior articulação dessas mesmas ações entre 
si e, particularmente, com a educação (PRETTO; ASSIS, 2008, p. 81).  

 

O Facebook por se tratar de uma Rede Social aberta e popular não depende de 

políticas públicas para o uso pela população, quando se pensa na utilização pela 

escola a situação se complica, pois depende de implementação de determinadas 

ações para efetivar o uso educacional da rede social.  

Quando utilizada na educação, o Facebook permite que qualquer pessoa 

explore suas potencialidades buscando atingir os objetivos educacionais, a partir daí 

emite ao professor exercer o papel de dar significado educativo as interfaces contidas 

nessa tecnologia, buscando favorecer e potencializar o ensino e a aprendizagem por 

diversos conteúdos.   

Inicialmente o Facebook não foi pensado com utilidades educacionais, mas em 

curto espaço de tempo a educação passou a descobrir suas potencialidades e 

ressignificar seus recursos para o ensino e a aprendizagem educacional. 

 Sendo assim, muitas experiências e pesquisas acadêmicas têm sido 

desenvolvidas utilizando Redes Sociais valorizando diversas áreas do conhecimento. 

Neste estudo citamos as contribuições de (MINHOTO; MEIRINHOS, 2011); (BONA; 

FAGUNDES; BASSO, 2012); (ALLEGRETTI et al., 2012); (MATTAR, 2013); 

(ALENCAR; MOURA; BITENCOURT, 2013); (CRUZ et al., 2014). Salientamos que 

alguns destes utilizaram estudos voltados para o ensino e a aprendizagem da 

Matemática, atendendo as necessidades de aprendizagens de todos os níveis de 

educação.   

Mattar (2013, p.115) nos informa que “nos últimos anos, as publicações sobre o 

uso do Facebook em educação explodiram.” Por outro lado, identifica em seus estudos 

que há relutância por parte de muitos professores em utilizar esta Rede Social com 

objetivos educacionais.  



 
 

 

 

55 

Alencar, Moura e Bitencourt (2013) destacam que nestes aspectos apesar da 

presença das TIC ser uma realidade nas escolas brasileiras, os profissionais não se 

sentem preparados para inseri-las em suas aulas. Frente aos estudos destes autores, 

avaliamos que a escola inclusa na sociedade tecnológica está vivendo uma fase de 

contradição entre ter as tecnologias e utilizá-las para fins educativos.  

Minhoto e Meirinhos (2011) apresentam algumas propostas de como a 

educação pode se apropriar das potencialidades tecnológicas fazendo crescer o 

interesse de professores e estudantes por determinados conteúdos via rede Social. 

Uma das propostas destacadas é a utilização do Facebook como recurso que possibilita 

o desenvolvimento da colaboração.  

A colaboração se movimenta em processos coletivos, gerando a motivação 

para aprender, e conduz o aprendiz a reflexão de sua prática, seja ela de ensino ou de 

aprendizagem de maneira coletiva. “A sua utilização pedagógica como apoio ao 

ensino presencial pode ser vantajosa, pois apresentam uma multiplicidade de 

ferramentas de comunicação e trabalho, que antes eram exclusivas das plataformas 

de e-learning.” (MINHOTO; MEIRINHOS, 2011, p. 26). 

Os recursos online provenientes da Web 2.0 não são mais apresentados como 

transmissores de informações. Quando os docentes executam as atividades 

educacionais conectados por uma rede, muitos deles adquirem capacidade para o 

diálogo, a interação, a participação na atividade do outro, desenvolvem a autoria 

coletiva e consequentemente, “[...] deve aprender a utilizar os procedimentos 

matemáticos, os instrumentos tecnológicos disponíveis, comunicar-se com ideias 

matemática significativas e argumentar sobre suas conjecturas.” (MOTTA; 

SILVEIRA, 2010, p. 115).  

Diversos pesquisadores relatam as experiências de formação de professores 

utilizando redes sociais.  Citamos as de Cruz et al., (2014) que utilizou o Facebook para 

ensinar a Matemática em um curso de licenciatura em Pedagogia no interior baiano.  

Os resultados indicam que esta rede social é favorável na formação de professores no 

sentido de funcionar como uma extensão da sala de aula ao qual ajuda na 

compreensão dos conteúdos apresentados nas aulas presenciais. Relatam, ainda, que 
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conectar a sala de aula presencial com a virtual, só é possível se o professor formador 

conseguir desenvolver uma atmosfera participativa e colaborativa, adequando o 

ambiente para ser utilizado como instrumento pedagógico tendo em vista a melhoria 

do ensino e atendimento dos objetivos da disciplina.  

Nesta perspectiva, não somente o estudante aprende. Quem ensina, também, 

desenvolve habilidades quando utilizam ações interativas, e socializa suas 

experiências em diferentes contextos de formação profissional. Para Borba, Silva e 

Gadanidis (2013) o Facebook é uma plataforma interativa que pode ser utilizada pela 

educação, nela o usuário pode criar páginas no formato grupo para divulgação de 

eventos, além de incorporar aos fóruns imagens, sons e vídeos, dando um caráter 

multimodal ao cenário de interação.   

As tendências educacionais advindas das potencialidades da cibercultura 

abriram portas para que as escolas utilizassem o Facebook em suas atividades 

rotineiras (ALLEGRETTI et al., 2012). A escola, inclusa neste contexto, não fica 

fechada as transformações sociais, mas se configura como uma escola expandida, 

possuindo alguns benefícios, a saber:  

[...] facilidade de conversação, auxílio na diminuição das relações 
hierárquicas de poder entre professor e alunos, melhora do nível de 
relacionamento, suporte à interação entre alunos, rompendo com o 
discurso limitado tipo aluno-professor; [...]. Além dessas 
características comunicacionais e de interatividade, temos a 
possibilidade de pensar numa aprendizagem com currículo flexível, 
transgredir o tempo e espaço formal, bem como oferecer novas 
formas de tratar o conhecimento no âmbito escolar. (ALLEGRETI  et 
al., 2012, p. 54). 

 

Alencar, Moura e Bitencourt (2013) relatam que uma das principais 

contribuições do Facebook para a formação do professor, está no poder que a rede 

social tem de promover a interatividade. Essa função pode ser utilizada a partir da 

criação de grupos fechados e específicos para os objetivos de um curso ou disciplina.  

Diante do exposto, é necessário que a escola e os professores entendam como a 

Rede Social (Facebook) contribui para favorecer o processo de ensino e de 

aprendizagem, já que a tendência da cultura midiática é favorável a aquisição e 

construção do conhecimento.  
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Aderir os processos educativos a uma tecnologia com o potencial do Facebook, 

favorece a expansão do espaço educacional institucionalizado, para além da sala de 

aula presencial redesenhando o percurso de ensino e de aprendizagem em todos os 

níveis de educação.   

 

1.3.3 - O Google Docs 

 

O Google23 é uma empresa multinacional que desenvolve software de utilidade 

online e gratuito, e possui o objetivo de lançar recursos tecnológicos na rede de 

internet para contribuir com as demandas profissional, social e educacional das 

pessoas (ALVES, 2012).  

O acesso aos produtos não é burocrático, necessitando apenas que o usuário 

tenha uma conta e esteja conectado para fazer uso automático das tecnologias. As 

principais utilidades educativas dos recursos do Google são: armazenamento e edição 

online de documentos, a construção do conhecimento de maneira colaborativa, fator 

que favorece a autoria individual e coletiva, agrupamento de documentos, assim 

como o armazenamento, dos mesmos, nas nuvens (PEREIRA, 2009). 

Segundo Machado (2009), o Google foi pensado e programado em 1995 por 

dois estudantes americanos licenciados em Informática e Ciências Matemática, que 

escolheu se especializar em Desenhos de Aplicativos. Posteriormente elaboraram 

uma proposta para entrada no doutorado em Ciências Informáticas, eles visavam a 

criação de um algoritmo para extração de grandes volumes de informações. A 

proposta foi validada pelos usuários e hoje o Google se apresenta como uma 

riquíssima ferramenta, oferecendo diversos produtos a seus usuários.  

O Google possui vários produtos, um deles é o Google Docs24, compreendido 

como uma ferramenta que possui um pacote de utilidades concorrendo com a 

Microsoft Office (PEREIRA, 2009; MATTAR, 2013). Esta concorrência se dá pelo fato 

de incluir em sua estrutura tecnologias que viabilizam a construção de textos, 

                                                           
23

Link do Google - <https://www.google.com.br/>. Acessado em: 21 nov. 2016. 
24 Link do Google Docs - <https://www.google.com/docs/about/>. Acessado em: 21 nov. 2016.  
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planilhas, gráficos, apresentações, além de recursos para o desenho e elaboração de 

formulários. Tudo isso “[...] possibilita também o compartilhamento, a colaboração 

online e a armazenagem de arquivos.” (MATTAR, 2013, p. 133). 

O Google Docs ainda pode ser utilizado como recurso pedagógico para o 

desenvolvimento profissional do professor. Pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

GEEM, como as de: Almeida e Sant’Ana (2012) e Ribeiro et al., (2015), demonstram 

que ele é viável na medida em que se aproveita com a finalidade de interação, 

colaboração e aprendizagem coletiva para construção do conhecimento científico.  

Para as propostas de formação de professores utilizando o Google Docs, é 

interessante promover momento de escrita colaborativa permitindo o intercâmbio de 

ideias e a autoria; fomentar a aquisição de novos conhecimentos e de trocas de 

experiências pessoais e profissionais; e gerar um canal de comunicação mais aberto 

fomentando o envolvimento entre formador e formandos.  

A partir do processo de convergência de mídias, que é a presença de duas ou 

mais tecnologias interligadas para um fim, muitas tecnologias tiveram seu valor 

elevado, quando juntas puderam inovar dando novos sentidos as atitudes dos 

humanos. A convergência de mídias ajudou o Google Docs a resolver uma das 

limitações do Facebook, pois este não possuía suporte para fazer upload de arquivos 

diretamente, sendo que agora isso é permitido (MATTAR, 2013).   

Na educação existem muitas vantagens da utilização das potencialidades o 

Google Docs. Dentre muitas, destacamos:  

Fomentar a colaboração; Colaborar com artigos; Fornecer 
instrumentos para escrita prática para os alunos; Permitir revisão 
pelos pares e comentários sobre escrita e projetos dos alunos; Criar 
documentos e histórias; Partilhar documentos em andamento; Listar 
e partilhar recursos dentro e entre escolas; Tomar notas e escrever 
lembretes para uso posterior. (MACHADO, 2009, p. 17). 

 

Souza, Yonezawa e Silva (2007, p. 51) compreendem que “para o professor 

assumir novas tarefas e responsabilidades, como membro da comunidade e como 

agente de mudança no sistema social, ele precisa estar atento e procurar construir 

conhecimentos ao invés de apenas transmiti-los.” Neste sentido, o Google Docs se 

apresenta no contexto virtual como um recurso tecnológico capaz de favorecer a 
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construção do conhecimento, permitindo o professor abrir mão de práticas 

instrucionistas, passando a ser autor/protagonista de seu próprio caminhar no 

percurso de formação.   

Frente a todas as utilidades do Google Docs, existem duas que são peculiares. É 

a possibilidade de portabilidade de documentos, permitindo a edição coletiva; e, a 

publicação diretamente em blogs (ALVES, 2012). Isso é possível por que: 

[...] através de um navegador, os ficheiros de texto (documentos), 
folhas de cálculo e apresentações são armazenados online, com 
segurança e de fácil acesso, permitindo ainda a partilha destes 
ficheiros e suas alterações em tempo real. Esta partilha permite 
efectuar alterações em conjunto e ao mesmo tempo ou apenas a sua 
visualização (PEREIRA, 2009, p. 21). 

 

Essa plataforma virtual apresenta recursos de colaboração, que quando olhado 

com intenção pedagógica podem modificar as maneiras de ensinar e aprender. “As 

aplicações do Google Docs são simples e adaptáveis, e uma vez que não necessitam de 

instalação do programa, liberam espaço do computador, podendo assim aumentar o 

seu empenho.” (PEREIRA, 2009, p. 20). E ainda, traz em sua configuração a 

possibilidade de salvar documentos na medida em que eles são construídos no 

servidor Google, evitando a perda dos dados. Funciona, também, como um banco de 

dados pessoal, podendo ser utilizado e modificado no momento em que o usuário 

achar necessário. 

Compreendemos até aqui que o caminhar das tecnologias na sociedade 

contribuiu com o desenvolvimento da educação em todos os níveis. A apresentação 

da internet, em forma de redes, hoje, conecta pessoas de espaços geográficos distintos, 

melhorando a visão do que se entende por educação, da maneira de fazer ciência, de 

formar-se e ser formado, de construção de interfaces inteligentes e abertas a 

modificação, buscando constantemente atender as necessidades de aprendizagens 

dos usuários.  

A sociedade, distante dos avanços das tecnologias, fica enfraquecida. Quando 

ela se aproxima emite um convite às escolas, às universidades, aos espaços diversos 

de formação para engajarem neste movimento dinâmico que proporciona momentos 

de plasticidade, desterritorialidade em busca da construção coletiva do saber.  
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CAPÍTULO 2 
 

O CAMINHAR DA PROFISSÃO DOCENTE AO SÉCULO XXI 

 

2.1 – Reflexões sobre o processo de formação e de desenvolvimento profissional 

docente entre os séculos XVIII e XXI 

 

A formação de professores e o desenvolvimento profissional docente são 

temas de trabalhos investigativos por vários autores, do qual destacamos: Nóvoa 

(1999); Perrenoud et al., (2001); Altet (2001); Ferreira (2003); Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004); Grando et al., (2009); Veiga e Viana (2010); Tardif e Lessard (2009,  

2013), dentre outros.  

Para Veiga e Viana (2010), ao discutirmos a formação de professores, 

primeiramente, é necessário entendermos o que significa a palavra formação. E esta 

se define como o ato ou modo de formar; dar forma a algo; ir desenvolvendo uma 

pessoa, e também, pôr em ordem alguma coisa. Para as autoras, a formação docente 

não pode está desvinculada da história de vida dos sujeitos, que vê em sua história o 

ponto de partida para o desenvolvimento profissional. O processo deve ser contínuo 

e envolver conceitos culturais, políticos, e econômicos, para o entendimento do ato 

de educar.       

Nos estudos de Perrenoud et al. (2001), há indício de que os espaços de 

formação de profissionais professores, devem ajudá-los a desenvolver estratégias e 

competências nos docentes para que estes consigam organizar situações complexas 

de aprendizagens, que contribuirá para o desenvolvimento profissional.  

Tardif e Lessard (2009) pontuam que a formação de professores, tendo em 

vista o desenvolvimento profissional, tanto em âmbito nacional como internacional, 

deve ser planejada para atender as especificidades da profissão, sendo que a esta não 

remete apenas dominar saberes isolados ou desarticulados, mas ter percepção 

esquematizada dos conteúdos que lecionam; saber planejar, colocar em prática o 

planejamento e avaliar valorizando o conhecimento adquirido socialmente pelos 
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sujeitos; desenvolver competências e saberes capazes de mobilizar os conhecimentos 

do senso comum em conhecimentos educacionais.  

Os mesmos autores descrevem algumas competências e conhecimentos que 

devem ser oriundos da profissão docente, e assim destacam:  

[...] cultura geral e conhecimentos disciplinares; psicopedagogia e 
didática; conhecimentos dos alunos, de seu ambiente familiar e 
sociocultural; conhecimento das dificuldades de aprendizagens, do 
sistema escolar e de suas finalidades; conhecimento das diversas 
matérias do programa, das novas tecnologias da comunicação e da 
informação; habilidade na gestão de classe e nas relações humanas, 
etc. (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 09). 

 

Estas competências e conhecimentos demonstram o quão complexa é a 

atividade e o desenvolvimento profissional docente. Além disso, demonstra que seu 

contexto é carregado de bases abstratas pelo fato de envolver seres humanos, 

caracterizados como profissional professor, que se reconstrói continuamente para 

promover a formação de outros e de sua própria profissão.  

Houve muitos avanços na profissionalização docente desde o final do século 

passado, principalmente no que diz respeito à fortificação da busca pela autonomia 

profissional, e da constituição dos saberes oriundos do exercício da profissão, 

permitindo que a universidade se aproxime cada vez mais da Educação Básica 

(ALTET, 2001). 

Pelo caminhar histórico da profissão docente, avaliamos não ser um exercício 

fácil adquirir a tão falada autonomia, as competências especializadas e os saberes da 

formação, relacionando-os à prática.  

A docência25 emite ações carregadas de subjetividades, saberes e experiências, 

demandando alto grau de aquisição para o ato de professorar (TARDIF; LESSARD, 

2013). Os autores pontuam que as habilidades profissionais docentes nem sempre são 

adquiridas na universidade, mas depende da busca pessoal de cada profissional, de 

suas escolhas, e de muitos fatores provenientes do exercício da coletividade. 

                                                           
25

 Forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se 
dedica ao seu “objeto” de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da 
interação humana. (TARDIF; LESSARD, 2013, p. 08) 
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Outros fatores são inerentes do caminhar histórico da própria docência, 

quando se destaca os desafios de professorar frente às políticas elaboradas pelos 

governos, e dos desdobramentos destes efeitos na constituição da 

profissionalização26, dentre outros (TARDIF, 2008). 

Para entendermos com maior profundidade sobre a solidificação da profissão 

docente, é necessário caminharmos na história para seguir os percursos das várias 

fases de constituição do desenvolvimento profissional. Um dos grandes avanços da 

referida profissão ocorreu na Europa por volta da segunda metade do século XVIII, 

através de um fenômeno denominado estatização, que consiste na troca do corpo 

docente religioso, pelo laico.  

Neste aspecto, a docência começava a se desvincular da religião, para buscar 

sua autonomia no estado e conquistar seu lugar frente a outras profissões 

solidificadas na sociedade (NÓVOA, 1999). Este mesmo autor discute que o processo 

da estatização foi importante, mas não capaz de causar transformações significativas 

para a aquisição da tão esperada autonomia docente, assim como para a firmação de 

normas e valores específicos para o desenvolvimento desta profissão.  

Os avanços mais importantes no desenvolvimento profissional de professores 

aconteceram no final do século XVIII. Nesta época, os países buscando o 

desdobramento econômico da sociedade, passaram a intervir com maior força na 

educação. Esta obteve ganhos neste desfecho como, por exemplo, a preocupação de 

saber como os professores educavam, em quais aspectos eles eram formados, e como 

as escolas estavam sendo organizadas para recebê-los. A partir daí, emergiu a 

necessidade de respostas urgentes para o desenvolvimento da sociedade, levando os 

Estados a elaborar normas e documentos que definissem regras para a seleção e a 

nomeação de professores.  

Esta atitude governamental causou a generalização da docência, cedendo a 

licença para professores atuantes, independentes destes, serem qualificados ou 

leigos. Para Nóvoa (1999) a generalização do exercício da docência foi um fato 

                                                           
26 Um processo de racionalização dos conhecimentos postos em ação e por práticas eficazes em uma 
determinada situação. (ALTET, 2001, p. 25) 
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marcante na educação, pois, a lei defendia que o ensino só poderia acontecer com a 

presença de professores licenciados pelo Estado, concedendo-lhes status e direito à 

docência. 

No século XIX, a sociedade internacional continua vendo a escola como um 

instrumento fundamental para a estratificação social das camadas privilegiadas. O 

ensino teve maior valorização e os professores vistos como agentes culturais e 

também, políticos de transformação. Neste processo, Nóvoa (1999, p. 16) demonstra 

que “o trabalho docente diferencia-se como ‘conjunto de práticas’, tornando-se 

assunto de especialistas, que são chamados a consagrar-lhe mais tempo e energia.”, 

ao ato de educar.  

A docência, por esta perspectiva, começa a firmar-se enquanto profissão 

utilizando os argumentos de que é uma atividade profissional diferenciada em 

relação a outras profissões. Além disso, apresentava um relevante trabalho social, 

por possuir um caráter especializado no desenvolvimento de técnicas, instrumentos 

pedagógicos, normas, e valores éticos específicos do exercício da cidadania.     

A educação, em contextos nacional e internacional, começou a desenvolver-se 

com maior rapidez no final do século XIX e início do XX (TARDIF; LESSARD, 2009). 

Isso se deu pela institucionalização dos espaços de formação docente, que implicou 

na exigência de um currículo mais abrangente e duradouro para a formação de 

professores, possibilitando assegurar a melhoria da educação.  

Nestas épocas, os docentes, mesmo diante dos avanços do caminhar para a 

constituição da profissão, precisavam lutar persistentemente em busca da identidade 

profissional. A sociedade não os via como profissionais intelectuais, mas como 

pessoas com obrigação de possuir seu próprio acervo de conhecimentos. A partir daí, 

houve divergência de pensamentos por parte da sociedade, sendo que muitos 

acreditavam que os professores por influenciar o pensar da comunidade e de suas 

decisões, deveriam: 

[...] manter relações com todos os grupos sociais, mas sem privilegiar 
nenhum deles; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar 
toda a ostentação; não exercem o seu trabalho com independência, 
mas é útil que usufruam de alguma autonomia; etc. (NÓVOA, 1999, 
p. 18). 
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Frente a estas demandas, foi necessária a criação de associações de 

professores, com práticas que pautavam em reivindicações prioritárias, a citar: a 

melhoria do status da docência, o controle do exercício a profissão e a definição de 

uma carreira (NÓVOA, 1999). Ainda neste processo de buscas, os professores se 

deparavam com outras situações que demandaram a continuação dos 

enfrentamentos para a firmação da profissionalização docente.  

Para Altet (2001), a docência, também foi influenciada pelos padrões de 

formação oriundos dos próprios modelos de sociedade. Destaca o modelo intelectual 

que considerava o professor como mago que não dependia de formação específica 

para ensinar; o modelo técnico, desenvolvido pela formação por imitação, 

experimentação voltada diretamente para a prática e as técnicas que dominavam; e o 

modelo tecnólogo, em que a formação tendia ser desenvolvida por teóricos, 

especialistas do planejamento didático e pedagógico. Todos estes modelos serviram 

para formar um estereótipo de profissional que foi enraizado, dificultando a abertura 

de novos caminhos para atendimento das diferentes fases da transformação social da 

docência.   

Nas duas primeiras décadas do século XX, a formação de professores 

enfrentou a fase da burocratização (NÓVOA, 1999). Nela o Estado tinha o poder de 

intervir, impondo seu poder dominador, que como exemplo, ocorreu às 

transformações das escolas normais em colégios de docentes. Depois de algum 

tempo houve uma nova mudança. A formação docente passava a acontecer nos 

centros universitários. Este foi um marco para a profissão, visto que adquiriu renome 

frente à sociedade e um melhor status social. Sendo assim, os professores passaram a 

ser vistos como profissionais que: 

1- Exercem a actividade docente a tempo inteiro [...] não a encarando 
como uma actividade passageira, mas sim como um trabalho ao qual 
consagram uma parte importante da sua vida profissional. 2- São 
detentores de uma licença oficial, que confia a sua condição de 
"profissionais do ensino" [...]. 3- Seguiram uma formação profissional, 
especializada e relativamente longa, no seio de instituições 
expressamente destinadas a este fim. 4- Participam em associações 
profissionais, que desempenham um papel fulcral no 
desenvolvimento de um espírito de corpo e na defesa do estatuto 
socioprofissional dos professores.  (NÓVOA, 1999, p. 20) 
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Tardif e Lessard (2013) quando discorrem sobre as demandas do trabalho 

docente, destacam que a partir de meados do século XX, os modelos de formação 

influenciaram com maior potencialidade a constituição da carreira docente.  

Dias (2008) destaca que a partir do ano de 1993, na Bahia, a formação 

profissional de professores, especificamente os de Matemática, passou por 

reformulações, tanto científica quanto social, quando houve a tentativa do ensino 

dessa área do conhecimento ser desvinculado das competências dos engenheiros 

para a responsabilidade dos matemáticos. 

Nesta mesma época, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade Federal da Bahia teve uma relevante contribuição nas conquistas de 

uma formação profissional em Matemática. O avanço se deu pelo funcionamento do 

primeiro curso de formação de professores nessa área do conhecimento para atender 

as necessidades de ensino e aprendizagem de todo o Estado, contudo houve a falta 

de diálogo entre os educadores, onde cada um implicava adotar uma metodologia de 

ensino, distanciando a formação do modelo absorvido pelos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Neste sentido, Dias (2008) pontua que “os cursos ministrados pelos 

catedráticos baianos raramente seguiam os programas adotados”. 

Todos os modelos que influenciaram o processo de trabalho do professor 

surgiam decorrentes dos interesses do momento econômico e político ao qual a 

sociedade se constituía. A educação e a formação de professores, neste sentido, 

ficavam reféns de muitas políticas públicas que foram elaboradas para atender as 

demandas de mercado, sem valorização da aquisição do conhecimento que 

ressignifica o pensamento do homem. 

Ainda no século XX, no contexto internacional em países como Inglaterra, 

Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica, e Suíça foram desenvolvidas pesquisas e 

investigações sobre o desenvolvimento profissional de professores, levantando 

reflexões sobre assuntos inerentes à profissão docente, destacando: as perspectivas 

de formação inicial e continuada; a identidade docente; a aquisição de saberes e 

consequentemente, de autonomias que envolvem o papel da docência (TARDIF; 

LESSARD, 2013). 
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Grando et al., (2009) destaca que o final do século XX foi promissor para 

ocorrer mudanças na educação pública brasileira. A educação deste período passou 

por reformas curriculares na tentativa de romper com a isolacionismo e o 

individualismo presentes na sociedade, buscando incutir na escola a ideia de 

integração de práticas, de valorização dos recursos, do respeito à diversidade, da 

desalienação do fazer docente, e de posicionar discentes e docentes como 

protagonistas do ensino e da aprendizagem (BORGES, 2010). Veremos a seguir como 

se efetivou as propostas que foram implementadas visando o desenvolvimento 

econômico, social, político e educacional das pessoas. 

Uma das primeiras leis foi a 5.692/1971, que fixou as diretrizes para o ensino 

de 1º e 2º grau influenciando propostas para transformar a estrutura da educação 

brasileira. Um dos avanços que consta na lei foi a obrigatoriedade da educação para 

cidadãos entre 7 aos 14 anos, com esta proposta fomentava a adaptação do 

estudante/trabalhador à realidade do país. O retrocesso versou sobre a 

supervalorização da quantidade em vez de qualidade, levando as escolas a sofrerem 

com o furor da precarização, e da falta de recursos financeiros para gerir as 

demandas.   

Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) a profissionalização, neste contexto, 

tendia a entrar em crise, pois a qualificação profissional ficou mais a cargo das 

instituições particulares, e a carga horária para as disciplinas de Filosofia, Sociologia 

e Psicologia foram diminuídas. Foram adicionadas disciplinas profissionalizantes, 

que depois de certo tempo não atendeu o preparo do profissional para as demandas 

de trabalho. 

Outra lei a ser mencionada foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 9.394/96, que foi criada com base nos princípios constitucionais, 

na tentativa de regularizar a educação brasileira em todos os níveis. Estudos 

realizados a respeito das perspectivas educacionais referentes esta lei demonstram 

que, com o passar dos tempos, surgiram as fragilidades e insuficiências, passando a 

educação em vez de direito do cidadão, para a fortificação do desenvolvimento da 

indústria (SAVIANI, 2005). 



 
 

 

 

67 

Mesmo com os avanços alcançados referentes à educação brasileira, o sistema 

educacional terminou recaindo sobre a perspectiva do fortalecimento das relações 

competitivas, individualistas, não dialógica, levando o professor à função 

reprodutivista do conhecimento. Diante dos destaques do processo histórico da 

profissão docente a profissionalização teve muitos avanços por um lado, e 

estagnação por outros. 

Para Veiga e Viana (2010) a formação de professores neste período: 

[...] se resumiu à transmissão rápida de conhecimentos, habilitação 
relâmpago, de professores por meio de treinamento, do 
adestramento, dosando e quantificando resumidamente o 
conhecimento até chegar à formação técnico-instrumental de um que 
fazer acrítico e alienado (VEIGA; VIANA, 2010, p. 17). 

 

Tardif e Lessard (2013) dizem que o trabalho docente não pode ser visto 

simplesmente como uma ocupação secundária ou periférica na sociedade, mas a 

docência tem seu valor quando se constitui uma das chaves para a compreensão das 

atuais sociedades, motivo este que os levam a defender a docência como um trabalho 

interativo, colaborativo, e reflexivo, que se firma sobre as relações com os pares. 

Para Gauthier et al (2006), o trabalho interativo emite algumas especificidades 

a saber: proporciona mudanças de estado das pessoas envolvidas por meio das 

relações extensivas e intensivas; a cooperação torna-se uma necessidade para 

favorecer o consenso entre o trabalhador e o cliente; tem como objeto principal, o 

usuário; os saberes provenientes do estudo da matéria atingem alto grau de precisão, 

juntamente com as tecnologias; o estudante e o professor como objeto do trabalho 

interativo não pode ser tratado como uma matéria inerte. 

É de fácil compreensão que a interação na profissão docente é uma peça 

fundamental para o desenvolvimento profissional do professor, já que se apresenta 

como uma mola propulsora deste fazer profissional (TARDIF; LESSARD, 2013). Ela 

pode ser adquirida como possibilidade de desenvolvimento da profissão em que o 

docente dialoga consigo, com os pares, com a sociedade, e com seu principal objeto 

de trabalho (o estudante).  
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A interação pode ser vista, também, como um dos principais vetores de 

organização socioeconômica das sociedades modernas avançadas27, que depende de 

prestação de serviços mais especializados, principalmente os voltados para o 

atendimento de pessoas, exigindo dos profissionais competências específicas para 

executar suas ações de formação humana. 

A partir da interação no trabalho, a profissão docente não é mais um grupo 

economicamente marginalizado, não são profissões periféricas em relação ao 

desenvolvimento das sociedades modernas avançadas (TARDIF; LESSARD, 2013). 

Apesar de muitos avanços, a docência ainda enfrenta certos desafios para o 

alcance da valorização profissional. Estes desafios podem ser direcionados para: 

ensinar para o contexto da globalização das economias; entender as entrelinhas das 

atuais políticas públicas; adequar o ensino avaliando os impactos das novas 

tecnologias nas diferentes maneiras de comunicação e de aprendizado (RAMALHO; 

NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). 

Por todo esse percurso da profissionalização docente, entendemos que o 

professor é um ser histórico, participante e construtor das bases da sociedade, por 

este motivo sua profissionalização deve ser vista: 

[...] como um processo que se inicia muito antes da formação inicial e 
que se estende durante toda a trajetória do professor, ou seja, que se 
preocupa menos com o produto que com o processo que se desenrola 
por meio de um contínuo movimento de dentro para fora, 
valorizando o professor pelo seu potencial, no qual a prática é a base 
para um relacionamento dialético entre teoria e prática e, muitas 
vezes, ponto de partida. (FERREIRA, 2003, p. 35). 

  

Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p.19) “assim justifica-se a preocupação 

com a formação de docentes para as novas tarefas e problemas característicos da 

educação para o século XXI.”, pois mesmo com todos os avanços, a profissão docente 

atual está pautada, em tese, na necessidade de constituir um perfil de profissional 

                                                           
27

 Tardif e Lessard (2013) discorrem que o termo “sociedades modernas avançadas” foi utilizado pelo 
sociólogo britânico Anthony Giddens em 1987 para indicar a fase da modernidade da sociedade e não 
da pós-modernidade.  
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para atender as transformações sociais, políticas, econômicas, educacionais e 

tecnológicas deste século. 

Os mesmos autores, ainda, discutem que no Brasil, houve um perfil de 

formação de professores fundamentado no modelo hegemônico de formação, que 

envolve as tendências do racionalismo técnico e tradicionalista com as características 

de: treinamento das habilidades; apresentação de conteúdos descontextualizados da 

realidade profissional, fragilizando a formação; distanciamento entre a teoria e a 

prática; e a presença das fortes marcas de imposição de poder dos professores 

formadores sobre os formandos. 

Eles defendem a utilização de um modelo de formação docente que seja 

inovador, que sirva para superar os obstáculos oriundos de seu próprio campo de 

atuação. O modelo é destacado como Modelo Emergente de Formação (MEF), que 

envolve discutir a profissionalização docente como ponto de partida da formação, e 

que contribua para que os professores adquiram posturas dialéticas aos próprios 

processos da profissionalização. 

Estas propostas servirão para aquisição da competência profissional, 

possibilitando-os a: 

Assumir a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que 
possibilitam ao professor participar na construção de sua profissão e 
no desenvolvimento da inovação educativa, norteia a formação de 
um profissional não só para compreender e explicar os processos 
educativos dos quais participa, como também para contribuir na 
transformação da realidade educacional no âmbito de seus projetos 
pessoais e coletivos. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 23). 

  

Corroborando com as ideias dos autores, Ferreira (2003) destaca que o 

professor do século XXI deve ser um sujeito inconcluso e estar em constante processo 

de busca pelo conhecimento histórico-sócio-cultural, tendo consciência de seu lugar 

no mundo, que é o de transformá-lo.  

Esse deve ser o perfil do profissional professor, que mesmo diante dos 

inúmeros desafios da profissão almeja uma educação transformadora, crítica, 

reflexiva, contextualizada, investigativa, colaborativa, dialógica e que contribua com 
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o desenvolvimento educacional, pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos nos 

processos de ensino e de aprendizagem.  

 

2.2 - A formação e o desenvolvimento profissional de professores utilizando 

tecnologias  

A tecnologia móvel e a convergência das mídias desterritorializaram 
o espaço educacional institucionalizado, resignificaram os atores 
envolvidos na aprendizagem, enfim a organização curricular e 
administrativa é convidada para um redesenho, [...]. (ALLEGRETI; 
HESSEL; SILVA, 2012, p. 55). 

 

A formação de professores, principalmente neste século, tem sido campo de 

grandes questionamentos no que diz respeito os desdobramentos históricos da 

profissão ao longo dos anos; relação entre a teoria e a prática; influências das 

propostas científicas que investigam o fazer docente; a mudança do currículo para 

atender as demandas da sociedade e a inclusão de novas tecnologias como recurso 

pedagógico na educação.  

Todas estas questões contribuíram para a construção de novos significados ao 

ofício da docência, e requer o investimento reflexivo para o entendimento das 

questões educacionais, socioeconômicas e políticas que influenciaram e influenciam a 

função professor.  

Uma das competências, que envolvem o fazer docente na atualidade está na 

adesão e utilização das novas tecnologias na educação, que por suas potencialidades 

promovem diferentes e perspicazes possibilidades de ensino proporcionando a 

aquisição do conhecimento não mais fixada às quatro paredes da sala de aula 

tradicional.  

O contexto virtual se apresenta com ambiente carregado de significados 

culturais, educacionais, políticos, pedagógicos; espaços que permeiam, também, 

diferentes conhecimentos para construir o aprendizado com potencial crítico e 

reflexivo. 
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Diante do exposto, podemos dizer que grande parte do desenvolvimento 

profissional docente, na sociedade atualizada, pode se dá por intermédio da 

utilização de TIC, em todos os níveis da educação, pois:  

No mundo dos computadores, da Internet e do universo multimídia 
o professor é chamado à mudança, vendo-se obrigado a repensar a 
sua profissão, as estratégias que utiliza e a lutar pela melhoria das 
práticas educativas. Perante a rápida evolução e o aparecimento 
acelerado de novas e flexíveis ferramentas computacionais para a 
educação, a formação continuada assume, sem dúvida alguma um 
papel central na carreira de um professor. (CIRINO; SOUZA, 2009, p. 
5). 

Em todos os níveis de educação pode se utilizar as TIC como um recurso 

pedagógico. Na Educação Básica, pode ser explorada com maior frequência, pois 

essa modalidade de educação agrega estudantes que em sua maioria são fascinados 

pelo lúdico, pela imaginação, pelo movimento de imagens, pela apresentação 

dinâmica de conteúdos que envolvem situações problemas e a descoberta de 

maneiras diferentes para resolução dos mesmos. Estas possibilidades de educar pelas 

tecnologias constitui uma das bases para o desenvolvimento profissional de 

professores, e para o educacional e humano de estudantes.   

O aprimoramento das maneiras de ensinar e aprender emite ao professor 

muitos desafios a serem superados. Dentre os citados pela literatura, destacamos: a 

aquisição de conhecimentos de base para o desenvolvimento profissional de 

professores (SHULMAN, 1987); as dificuldades que os professores enfrentam em 

relacionar teoria e prática (CARR; KEMMIS, 1988); a conquista da autonomia docente 

(CONTRERAS, 2002); os desafios dos professores para a incorporação das 

tecnologias digitais como recurso pedagógico e didático em sua prática pedagógica 

(PURIFICAÇÃO; NEVES; BRITO, 2010) e (BORBA; SILVA; GADANIDIS,2014), que 

“[...] não acontece no vazio, ela tem antecedente e é mobilizada para um homem 

complexo, [...].”(LIMA, 2010, p.29). 

Para entendermos alguns desafios e possibilidades da formação de professores 

para o século XXI, é importante refletir que uma das mais impactantes mudanças na 

sociedade tem sido o desenvolvimento vertiginoso das TIC, uma vez que elas 
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interferem nos meios de comunicações, nos instrumentos de trabalho, e até mesmo 

nos momentos de diversão e descontração, seja individual ou coletivo.  

Purificação, Neves e Brito (2010) discutem que a educação, diante das 

transformações sociais, tem sido desafiada pelas mudanças advindas da inserção das 

TIC no contexto escolar, exigindo uma formação inicial e continuada de professores 

necessária e urgente, para este fim. Neste sentido, vale questionar: Como tem 

ocorrido o desenvolvimento profissional de professores frente às demandas do 

século XXI?  

Não devemos esquecer, porém, que a formação do profissional de 
educação está diretamente relacionada ao enfoque ou à perspectiva 
que se tem sobre suas funções. Por exemplo, se se privilegia a visão 
do professor que ensina de forma isolada, o desenvolvimento 
profissional será centrado nas atividades em sala de aula; se se 
concebe o professor como alguém que aplica técnicas, uma 
racionalidade técnica, o desenvolvimento profissional será orientado 
para a disciplina e os métodos e as técnicas de ensino; se se baseia em 
um profissional crítico e reflexivo, ele será orientado para o 
desenvolvimento de capacidades de processamento de informação, 
análise e reflexão crítica, diagnóstico, decisão racional, avaliação de 
processos e reformulações de projetos, sejam eles profissionais, 
sociais ou educativas. (IMBERNÓN, 2009, p. 49-50)  

Compreendemos que a formação de professores no século XXI requer várias 

mudanças no fazer profissional, tendo em vista cumprir o objetivo de potencializar 

os conhecimentos advindos do contexto onde os sujeitos estão inseridos, 

valorizando-os para o desenvolvimento da aprendizagem.  

Para atender as potencialidades das tecnologias criadas atualmente, a 

formação inicial ou continuada de professores não deve transcender o ensino 

meramente técnico, mas voltar-se para a valorização das mudanças, lidando com as 

incertezas e as instabilidades. 

Essas situações exigem reflexão e pesquisa e implicam em mudança 
na forma de exercer a docência, visto que o professor deixa de ser 
aquele que conhece tudo e passa a assumir o papel de orientador, de 
pesquisador e de parceiro do aluno no processo de construção do 
conhecimento. (COSTA, 2010, p. 94).  
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A formação do professor para o uso das tecnologias em suas ações educativas, 

ainda envolve, outros questionamentos que devem ser refletidos. Dentre muitos 

destacamos: Quais os impactos que as TIC causam na prática docente? Quais suas 

contribuições para agregar novos conhecimentos e competências à docência? As 

propostas de formação oferecidas pelas universidades são efetivas para a 

aprendizagem sobre tecnologias? Elas permitem que os professores adquiram novos 

conhecimentos e saberes inerentes de seu ofício?  

Para a reflexão referente a estas questões Ghedin e Franco (2008) destacam que 

um dos grandes desafios da educação é formar professores com potencial e 

desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico para atender as 

especificidades da sociedade atual.  

Costa (2010) diz que ensinar por intermédio das novas tecnologias não é tarefa 

fácil para o professor, pois demanda tempo de estudo sobre as interfaces; aquisição 

de habilidades para manuseio e potencialização em suas propostas de plano de aula; 

adequação do tipo de tecnologias a ser utilizada para o público que leciona; 

realização de pesquisa rebuscada sobre quais tecnologias existentes estão 

condizentes com o currículo escolar e com o cotidiano dos sujeitos, saber lidar com a 

estrutura física inadequada, dentre outros aspectos.    

O desenvolvimento da educação pelo contexto das tecnologias tem um 

destaque relevante, pois permite ao professor desafiar os saberes que foram 

constituídos ao longo de suas experiências pessoais e profissionais, a fim de 

fortalecer e potencializar o processo educacional dos estudantes.  

Por outro lado, Costa (2010, p. 88) informa que “infelizmente existe uma 

enorme discrepância entre a atual Educação e as exigências da sociedade pós-

moderna, que se apresenta com usuária de tecnologias cada vez mais avançadas. Isso 

leva a um ’atraso cultural’, [...]”.  

Neste sentido, Purificação, Neves e Brito (2010, p. 39) diz que “uma 

consciência não crítica dos que usam as tecnologias pode fazer com que aumente a 

distância social e agrave a iniquidade do sistema educativo em termos de qualidade 

do ensino e de oportunidades aos estudantes”.  
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Outra proposta convincente para a inserção das TIC na educação perpassa 

pela reformulação dos currículos escolares. Nesta, sugestão surge a apropriação por 

parte do professor de diferentes metodologias de ensino, de desenvolvimento de 

aprendizagens investigativas e contextualizadas, seguindo dimensões educativas 

construídas historicamente pela modificação dos processos de construção humana, 

que por sua vez influencia diretamente na formação docente levando o professor a 

desenvolver sua função pautada nos processos crítico e reflexivo.  

Para Carr e Kemmis (1988), a educação atual deve superar as propostas de 

educação positivistas utilizada fortemente em grande parte do século XIX, e 

procedem enfatizando que, em alguns lugares, esse modelo de educação ainda é 

utilizado. Esta proposta de ensino e aprendizagem apresenta-se com a imposição de 

regras quanto ao fazer do professor, dificultando a ação de educar, e do docente 

alcançar com êxito propostas diferenciadas para o desenvolvimento reflexivo do 

estudante.  

Demonstram ainda, que a formação docente plausível para os dias atuais, 

seria aquela que tem propostas de imbricar a teoria na prática e vice versa, aproximar 

as investigações universitárias da escola básica, onde juntos construirão propostas 

educativas que permitem aos professores entenderem as consequências de sua 

interferência na ação educativa, descobrir novas metodologias de ensino, resultando 

em consideráveis mudanças na prática educacional. A formação docente nesta 

perspectiva pode “[...] contribuir para a superação dos diferentes obstáculos ao 

trabalho docente”. (RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2004, p. 22).  

Para desmistificar a escola conteudista, é interessante que todo o contexto 

educacional, adote novas posturas para facilitar o desenvolvimento da teoria e da 

prática docente, com vista a uma educação reflexiva, contextualizada e investigativa. 

Desde início do século XXI o surgimento de diferentes tecnologias tem suscitado 

novas perspectivas para a aprendizagem dos sabres científicos.  

As tecnologias são importantes para o desenvolvimento da educação, mas 

para Borba, Silva e Gadanidis (200) e para Purificação, Neves e Brito (2010), elas não 

podem ser um fim, e sim vistas como meio de conduzir as ações pedagógicas, 
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também não pode ser utilizadas desvinculadas das propostas de ensino e de 

aprendizagem. Costa (2010) também destaca que o uso de tecnologias por si só não 

garante um ensino inovador, já que a falta de entendimento dos recursos podem 

reproduzir processos repetitivos de aprendizagem. Ainda sobre este aspecto, Veloso 

(2014) diz que:  

As tecnologias digitais inseridas na sala de aula, atualmente, podem 
reproduzir o mesmo modelo de educação que vem sendo criticado, 
apenas se travestindo de inovadores, [...] e oferecendo o risco de 
enfadar os alunos com o excesso de aulas expositivas (VELOSO, 2014, 
p. 96). 

 

Para Costa (2010) as TIC devem funcionar como suporte pedagógico para o 

desenvolvimento de aulas contextualizadas, dinâmicas e investigativas, aquisição de 

novos hábitos na gestão do conhecimento e no tratamento de informações, 

representando a aprendizagem científica por outros olhares. Por este motivo, deseja-

se uma formação de professores com potencial para entender o impacto da utilização 

das tecnologias em sala de aula e capaz de descobrir os potenciais pedagógicos para 

impactar a formação de outros.  

Em tais perspectivas, o ensino e a aprendizagem educacional, mediada pelas 

tecnologias, implica que o professor saiba utilizá-las para socializar conhecimentos, 

interagir entre os pares, discutir textos, realizar o diálogo síncrono e assíncrono, 

refletir em grupos, e ser autor, etc.  

Os resultados educacionais esperados para a formação de professores, nestes 

aspectos, devem ser o de ressignificação das potencialidades das tecnologias para 

repensar a utilidade das interfaces, inovando a prática docente com propostas 

didático-pedagógica para o ato de ensinar. Nesta perspectiva, Alves (2008, p. 155) 

fala que “a emergência de uma escola contextualizada com as demandas 

contemporâneas implica o rompimento com essa lógica mecanicista, possibilitando e 

permitindo a aprendizagem em rede”. 

As TIC quanto incorporadas na prática docente têm sido um valioso e rico 

recurso didático pedagógico, que alcança o desenvolvimento de todos os níveis de 

educação, possibilitando mudanças de posturas nas ações pedagógicas (COSTA, 
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2010). As tecnologias tem se apresentado como portal de conexão entre o individual e 

o coletivo, sendo espaços com potencial para o exercício da ação-reflexão-ação da 

prática, e pelos significados compartilhados e adquiridos da relação com o outro 

(BAIRRAL, 2007).  

Ultimamente, com maior frequência, muitas instituições educacionais têm 

buscado utilizar das tecnologias para o processo de formação dos docentes, apesar de 

existir a resistência por parte de muitos professores em incluir as TIC como um 

recurso a mais para o desenvolvimento do aprendizado educacional. Esta deficiência 

favorece a continuação de práticas pedagógicas que não emite reflexão, pois os 

docentes não conseguem lançar mão das novidades tecnológicas para desenvolver 

grande parte dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula.  

O ensino mediado pelas tecnologias pode contribuir para a o processo de 

formação acadêmica e pessoal. Para incentivar a utilização e acompanhar a dinâmica 

das tecnologias, as propostas pedagógicas formativas devem ser reelaboradas e 

apresentadas de maneira que: 

[...] equiparem-se o máximo possível com tarefas do mundo real de 
profissionais em prática, em vez de tarefas descontextualizadas; 
oferece aos alunos a oportunidade de avaliar um atarefa por 
diferentes perspectivas, utilizando uma variedade de recursos; 
oferecem a oportunidade de refletir tanto individual quanto 
socialmente; permitem uma variedade e diversidade de resultados 
abertos a múltiplas soluções de natureza original, em vez de uma 
resposta correta singular obtida pela aplicação de regras e 
procedimentos. (MATTAR, 2013, p. 47- 48). 

 

Este mesmo autor nos leva a entender que a educação, quando lança mão das 

tecnologias como recurso pedagógico, opta por um ensino e uma aprendizagem que 

tem grande valor para o desenvolvimento social, reflexivo e crítico do homem.  

Com o passar dos anos e com as transformações na sociedade do 

conhecimento, as metodologias de ensino passaram por modificações, assumindo 

novas perspectivas que possibilitam aos professores a potencialização do processo de 

formação, de reflexão e de decisão sobre o que desejam, a fim de ajudar-lhe a superar 

os desafios e dificuldades encontradas diretamente dos momentos de prática.  
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2.3 – O desenvolvimento profissional de professores pelos processos de autoria 

individual e coletiva mediado pelas tecnologias 

 

Com o avanço e as mudanças tecnológicas, consequentemente, a elevação do 

poder de consumo de informações colocou o homem num caminho onde este 

necessita assumir responsabilidades diante de seus feitos, descobrir o novo como 

medida de crescimento pessoal ou profissional, falar ou discutir autorias de outras 

pessoas passando a ter um olhar diferenciado sobre uma obra (acordar ou discordar). 

Estes são fatores que conduz o homem a desenvolver e colocar em prática suas 

descobertas, e criações.  

Nos últimos tempos, a educação tem tentado com maior força explorar o 

espaço virtual. Para Okada (2003) este espaço é complexo e subjetivo, possuindo 

espaços abertos para o desenvolvimento da inteligência e da autoria coletiva, de 

aprendizes críticos e colaboradores no desenvolvimento e propagação das redes 

sociais. Nesta perspectiva, a disseminação do conhecimento científico tende a 

ampliar com rapidez, permitindo que o homem interaja com os elementos culturais e 

sociais compartilhando a aprendizagem no meio onde está inserido. 

Frente à cibercultura, o professor tem a possibilidade de exercer seu papel 

pelos processos de autoria individual e coletiva, visando o alargamento das 

fronteiras educacionais além das quatro paredes da sala de aula convencional.  

Nesta criação, elencamos: a construção de projetos multimídias, de saberes 

docentes, de produtos educacionais, de materiais didáticos, etc. Pretto (2012, p.99) 

diz que “a produção desses materiais, com as facilidades das tecnologias digitais em 

rede, possibilita um olhar profundo para a cultura local e, ao mesmo tempo, um 

olhar multifacetado e ampliado, conectado com o mundo”.  

Pelas ideias de Pretto (2012), compreendemos que todas essas possibilidades 

de autoria elevam o potencial educacional da escola, ao tempo que convida sair da 

inércia e ser produtora de conhecimentos. Por esta perspectiva, o estudante também 

pode encontrar na educação formal espaços para expandir seus desejos de aprender 
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de maneira diversificada; já o professor, no exercício de sua função, pode suprir as 

necessidades de aprendizagens dos estudantes e melhoramento da prática docente.  

Santos (2003b, p. 227) ressalta que os recursos tecnológicos oferecem interfaces 

com potenciais para “[...] criar atividades de pesquisa que estimulem a construção do 

conhecimento a partir de situações-problema, onde o sujeito possa contextualizar 

questões locais e globais do seu universo cultural”. 

 As TIC surgiram para fortalecer a questão da autoria, e funciona também 

como suporte das descobertas do homem em todos os sentidos, tendo como destaque 

algumas características como a de levar o autor a assumir particularidades 

sofisticadas no momento da autoria.  

A rede no movimento das idas e vindas de informações das mixagens de sons, 

das imagens em HD, e com 360º, vídeos recheados de informações, hipertexto com 

inúmeros caminhos etc, estimula o cognitivo a criar maneiras de desenvolver o 

ensino e a aprendizagem com maior significado e que contribui consideravelmente 

com o avanço da educação. 

No contexto digital e principalmente na internet, o professor-autor é um ser 

que assume publicamente seus escritos passando de uma esfera limitada e pessoal 

para uma dimensão pública e coletiva. Ser autor no contexto digital, para Machado 

(2007, p. 171-172), é está “[...] operando a inserção do singular e subjetivo no espaço 

público”. Neste ou naquele sentido, criar ou produzir algo não é uma tarefa fácil, 

porque requer cognição, agilidade, dinamismo, contextualização etc.  

É importante destacar aqui a importância da autoria como parte do processo 

de desenvolvimento profissional do professor para o ensino nos anos inicias. 

Podemos afirmar que é nos primeiros anos de escola que a criança começa a explorar 

suas criatividade e fazer arte. Pelo acompanhamento do professor-pedagogo e da 

relação entre este e o estudante, ocorre a interação e aprofundamento dos laços com 

os objetos de aprendizagens, sejam eles tecnológicos ou não.  

Nesse sentido, é necessário que o docente busque romper com uma 
concepção de docência pautada apenas na transmissão de 
conhecimentos e torne-se um mediador da aprendizagem, 
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estimulando permanentemente o diálogo, a troca de experiências e a 
pluralidade de ideias (PEREIRA, 2008, p.23). 

 

Para Lévy (1996, p.96) “por intermédio de mundos virtuais, podemos não só 

trocar informações, mas verdadeiramente pensar juntos, pôr em comum nossas 

memórias e projetos para produzir um cérebro cooperativo”. O autor deixa claro que 

o mundo virtual traz muitas possibilidades de produção do conhecimento.  

As informações geradas pelas capacidades da cibercultura giram em torno da 

política de trocas de conhecimentos e neste contexto já não se admite a expressão do 

individualismo, mas adota-se a posturas de produção pelo cooperativismo, pelo  

trabalho coletivo, influenciando cada vez mais as mentes que alimentam as 

informações da rede. 

O professor-autor em tempos de cibercultura, também é aquele que deve 

pensar e agir de maneira hipertextual (VELOSO, 2014). Ao fazer as conexões 

epistemológicas para elaboração dos processos de aprendizagem e de ensino passam 

a ser responsável pelo gerenciamento dos diversos saberes. Neste caso, a: 

[...] autoria pode ser redimensionada, onde deixa de existir a 
prevalência do falar-ditar, da distribuição de informação, e passa 
para uma perspectiva da proposição complexa do conhecimento, 
potencializando a participação colaborativa de todos os sujeitos da 
comunicação e da aprendizagem (VELOSO, 2014, p. 100). 

 

Para o desenvolvimento da autoria pelas tecnologias o professor necessita se 

posicionar como colaborador ativo, como destaca Orlandi (2001, p. 78-79) “[...] ele 

tem de estabelecer uma relação com a exterioridade, ao mesmo tempo em que se 

remete à sua própria interioridade: ele constrói assim sua identidade como autor. Isto 

é, ele aprende a assumir o papel de autor e aquilo que ele implica”.  

Contextualizando essa discussão com as intenções deste trabalho, destacamos 

a importância do professor-autor para o desenvolvimento de ações pedagógicas nos 

anos inicias. Lançar mão de uma tecnologia para o ensino da Matemática é um 

desafio que ora está posto para o docente que precisa fortemente desenvolver sua 

função de autor, de articulador, de estrategista.  
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Planejar com objetivos tecnológicos demanda articulação entre os diversos 

saberes adquiridos ao longo de sua prática, de sua formação, de sua vida, dos 

interesses dos estudantes, do currículo escolar, dos fatores externos a educação, e 

também das habilidades ao qual cada tecnologia requer para ser utilizada como 

material didático e pedagógico.  

 

2.4 - O professor que utiliza das TIC para o ensino da Educação Matemática nos 

anos iniciais 

 

A maioria da população brasileira tem grandes dificuldades em 
compreender conceitos básicos de Matemática, principalmente por 
causa do ensino descontextualizado e desconexo ao cotidiano. Não há 
dúvidas de que o ensino de Matemática é de extrema importância 
para se lidar com as situações do mundo atual, uma vez que são 
necessários empregar as tecnologias e os meios de informação com 
base em dados quantitativos e espaciais. (BARDY, et al., 2007, p. 94). 

 

A Matemática vista como área do conhecimento indispensável para o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano realiza também, um papel decisivo na 

resolução de problemas da vida cotidiana. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

o professor responsável pelo ensino da Matemática é o Pedagogo. Este profissional 

enfrenta de maneira complexa os desafios de ter que dar conta de ensinar e aprender 

sobre várias perspectivas e áreas do conhecimento. Sendo assim, vale questionar, 

quais os conhecimentos adquiridos pelos pedagogos para o desenvolvimento da 

prática docente em Matemática nos anos iniciais? 

Para este fim, tomamos como base os (PCN) de Matemática, que é um 

documento que traz princípios norteadores para auxiliar o professor sobre como e o 

que ensinar nos anos iniciais. O referido documento destaca os saberes matemáticos 

que os professores precisam desenvolver para ensinar, e pontuam a necessidade dos 

conhecimentos da história dos conceitos matemáticos; os obstáculos que envolvem a 
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obtenção dos conceitos pelos estudantes; contextualizar28 o conhecimento 

matemático, que é transformar o saber científico em saber escolar.  

Brasil (1997, p. 19) nos informa que, além disso, o professor precisa saber “[...] 

relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, tabelas, 

figuras); [...] e relacionar essas representações com princípios e conceitos 

matemáticos”. Por esta perspectiva, os estudantes poderão desenvolver conexões 

entre a Matemática e as demais disciplinas, considerando sempre o cotidiano ao qual 

está inserido. 

Os PCN de Matemática apresentam alguns caminhos que podem ser 

utilizados pelos professores para o ensino da Matemática em sala de aula. O 

documento destaca a Resolução de Problemas, a História da Matemática, as 

Tecnologias da Informação e os Jogos. Salienta ainda, que estes caminhos não podem 

ser identificados como único ou o melhor para a aprendizagem matemática, mas que 

a intenção de diversificar a metodologia de ensino facilita a apreensão dos conceitos 

por parte dos estudantes.   

Para que o professor dos anos iniciais tenha um entendimento mais claro a 

respeito do ensino da Matemática, os PCN demonstram como deve ser estruturado o 

currículo para atender aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E cita 

que além do eixo Tratamento da Informação, a seleção dos conteúdos deve: 

[...] contemplar o estudo dos números e das operações (no campo da 
Aritmética e da Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo 
da Geometria) e o estudo das grandezas e das medidas (que permite 
interligações entre os campos da Aritmética, da Álgebra e da 
Geometria) (BRASIL, 1997, p. 38). 

 

Frente a esta demanda é interessante o desenvolvimento de pesquisas voltadas 

para os fazeres dos professores dos anos iniciais, com objetivos de apresentar 

diferentes possibilidades para o ensino da Matemática. Os PCN apontam que mesmo 

o Ministério da Educação implantando propostas que desenvolva o ensino dessa área 

do conhecimento, muitos professores ainda formulam conceitos errôneos, 

                                                           
28 “Contextualizar na matemática implica a aplicação dos conhecimentos matemáticos a situações 
diversas, seja na ciência, na tecnologia ou no cotidiano.” (LOPES, 2004, p. 66).  
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descontextualizados e precoces, impedindo que a Matemática seja vinculada aos 

fazeres da prática.  

É de fácil compreensão que recursos didáticos, a exemplo de computadores e 

outras tecnologias, ou não são utilizados pelos professores, ou são utilizados sem 

“[...] clareza do papel dos recursos didáticos no processo ensino-aprendizagem, bem 

como da adequação do uso desses materiais, sobre os quais se projetam algumas 

expectativas indevidas”. (BRASIL, 1997, p. 19). 

A presença das TIC na educação e no ensino da Matemática tem modificado as 

maneiras de aquisição do ensino e da aprendizagem. Estão à disposição dos 

professores inúmeras tecnologias espalhadas no contexto físico e virtual, como 

exemplo dos smartphones, dos tablets, das redes sociais, dos aplicativos, dos notebooks, 

etc, todas elas têm contribuído para alargar as fronteiras da informação e formação 

de professores que ensinam a Matemática.  

Várias pesquisas têm sido realizadas para demonstrar as potencialidades das 

TIC na educação, dentre muitas destacamos: as contribuições dos AVA’s na formação 

e desenvolvimento profissional de professores para o ensino da Matemática 

(BAIRRAL, 2007); os desafios do desenvolvimento profissional de professores que 

utilizam tecnologias para o ensino da Educação Matemática com (COSTA, 2010); o 

uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem de Matemática (BORBA; SILVA; 

GADANIDIS, 2014).   

Bairral (2007) discute que a formação de professores em AVA para o ensino de 

Matemática deve possuir duplo enfoque. O primeiro volta-se para a ampliação dos 

conhecimentos sobre os conteúdos curriculares, e o outro envolve desenvolver “[...] 

capacidades de gerar criticamente processos interpretativos, síntese, análise e 

transformação individual e coletiva de informações com a comunidade profissional 

da qual faz parte.” (BAIRRAL, 2007, p. 33).  

Na ótica do autor, esse processo deve acontecer com base na reflexão “[...] 

pessoal-profissional sobre o que sabe, o que pensa, o que faz e o que fará de diferente 

em seu cotidiano escolar” (BAIRRAL, 2007, p. 29).  
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Costa (2010) apresenta o uso didático das tecnologias para a formação do 

professor que ensina a Matemática. Para a autora aprender e ensinar pelas TIC pode 

não ser uma tarefa fácil, pois ao docente se propõe modificações na interação, no 

gerenciamento e na estruturação do planejamento didático, além dos processos de 

avaliação sofrer alterações, já que o professor tanto avalia como também, é avaliado. 

O desenvolvimento profissional utilizando tecnologias parte de decisões dos 

próprios professores.  Eles são responsáveis por sua própria formação, no sentido de 

que podem decidir quando e o que aprender. Por isso, é necessário que a formação 

dos professores seja desenvolvida no entendimento de que: 

O uso de tecnologias, por si só, não garante, contudo, um ensino 
inovador, pois elas também podem reproduzir processos formais e 
repetitivos de aprendizagens. [...] Para fazer uso adequado dos 
recursos tecnológicos e para facilitar o desenvolvimento das 
sequências didáticas, é importante que o professor conheça o modo 
de operação da técnica (comandos, funções, linguagens, etc), de 
forma a explorar suas possibilidades e identificar as limitações. 
(COSTA, 2010, p. 93). 

 

Borba, Silva e Gadanidis (2014, p. 17) destacam que “as dimensões da 

inovação tecnológica permitem a exploração e o surgimento de cenários alternativos 

para a educação e, em especial, para o ensino e aprendizagem de Matemática.” Estes 

autores descrevem algumas fases percorridas pelas tecnologias que ao longo dos 

tempos favoreceram sua apropriação e descoberta de novas propostas para a 

melhoria da formação docente. Os autores destacam que por volta dos anos 80, as 

tecnologias utilizadas para o ensino da Matemática se resumiam no uso da 

calculadora simples e científica, seguindo da utilização de softwares, e das políticas 

públicas da construção de laboratório nas escolas.  

A segunda fase foi iniciada na década de 90, fase esta que objetivou descobrir 

como os professores viam o papel do computador em suas conquistas pessoais e 

profissionais, a expansão dos softwares, e o impacto das tecnologias nas propostas 

didáticas e pedagógicas. O professor, nesta fase, começou a sair de sua zona de 

conforto, no que diz respeito a teoria e a prática, para à zona de risco (ALRØ; 

SKOVSMOSE, 2010). Neste sentido: 
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[...] ao caminhar em direção à zona de risco, o professor pode usufruir 
o potencial que a tecnologia informática tem a oferecer para 
aperfeiçoar sua prática profissional. Aspectos como incerteza e 
imprevisibilidade, geradas num ambiente informatizado, podem ser 
vistos como possibilidades para [...] desenvolvimento do aluno, 
desenvolvimento do professor, desenvolvimento das situações de 
ensino e aprendizagem (BORBA; PENTEADO, 2010, p. 66). 

 

A terceira fase surgiu em 1999 com o advento da internet em rede, expansão 

dos cursos à distância, e a comunicação síncrona ocorrida por videoconferências. A 

última fase das tecnologias para a formação de professores em Matemática surge em 

2004 tendo como principal característica a internet rápida, a comunicação online, as 

tecnologias móveis e portáteis, e as redes sociais. Tudo isso favorecendo o pensar 

com tecnologias, a elaboração de novos problemas, novas perspectivas de 

organização da dinâmica da sala de aula (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014).   

Todos estes avanços favoreceram o aumento na busca de capacitações para o 

exercício da função docente intra e extra-sala de aula, demandando a inclusão de 

professores e estudantes nos contextos midiáticos, tecnológicos digitais e sociais, 

potencializando as TIC e descobrindo as vantagens que elas podem oferecer à 

docência.  

Por outro lado, esta realidade apresentada, não faz parte da carreira 
docente de muitos outros professores, e mesmo não buscando 
renovar suas metodologias de ensino, reconhecem que o modelo dito 
tradicional de educação já não funciona. No entanto, sentem-se 
inseguros, preocupados, angustiados e muitas vezes têm receio de 
tomar qualquer iniciativa em busca de mudanças. Isso porque 
qualquer atitude nessa direção pressupõe o enfrentamento de 
tensões, de riscos. (SOUTO, 2014, p. 8) 

 

Para Purificação, Neves e Brito (2010) muito destes problemas decorrem da 

falta de manuseio das tecnologias por parte dos professores. Dentre muitos 

destacam: a falta de experiência que gera a insegurança; a falta de habilidade em 

reelaborar os objetivos do conhecimento para integrar as TIC; a excessiva carga 

horária do professor, que reflete na falta ou pouca disponibilidade de tempo para 

planejar ou adquirir novos conhecimentos no desenvolvimento de sua prática 

docente.  
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Para utilizar as TIC ou outra metodologia em seu planejamento de aula é 

fundamental que priorize:  

[...] o processo de letramento matemático que prevê capitalizar as 
ideias intuitivas das crianças presentes nas experiências matemáticas 
vivenciadas social e culturalmente, sua linguagem própria e suas 
necessidades de desenvolvimento intelectual, a fim de explorar uma 
grande quantidade de ideias matemáticas relativas a números e o 
sistema de numeração decimal; espaço, forma e medidas; e, noções de 
combinatória, probabilidade e estatística. (LOPES; GRANDO, 2012, p. 
5).  

 

Lima Júnior (2007) apresenta indicativos de que, a formação inicial ou 

continuada do professor que ensina a Matemática deve estar voltada para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre sua prática, local onde consequentemente 

ocorrerão as mudanças de posturas, pelo processo da criticidade.  

Para este autor, faz parte da função docente adquirir habilidades pedagógicas 

para transpor a didática da Matemática de maneira que levante questionamentos, 

que adapte as situações do cotidiano para os conceitos matemáticos, que mobilize os 

saberes existentes nos estudantes.  

Em Moreira e David (2010), entendemos que “independente do fato de que o 

saber a ser ensinado provenha ou não de um corpo científico de conhecimentos, o 

trabalho de ensinar requer a construção de uma percepção peculiar do objeto de 

ensino”.  

Os autores ainda contribuem discutindo, que mesmo o professor dos anos 

iniciais não tendo formação acadêmica em Matemática, este precisa de uma reflexão 

profunda dos processos de aquisição dos conceitos matemáticos pela criança, 

ajudando-os a passar por todos os ciclos do processo de escolarização, relacionando a 

Matemática com sua vida.  

Nestes aspectos, o exercício da docência para atender a esta necessidade, é 

dotado de complexas relações. Quando professores utilizam tecnologias tradicionais 

para a resolução de problemas em Matemática, a exemplo da utilização somente do 

lápis e do papel, ou ainda o quadro branco, o resultado da aprendizagem pode não 
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ser satisfatórios o suficiente para a modificação do perfil de formação da pessoa para 

a cidadania.  

Nestes aspectos, a utilização das “[...] inovações tecnológicas possibilitam a 

constituição de cenários qualitativamente diferenciados de investigação matemática” 

(BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 37) e que envolvem, também, a “[...] 

elaboração de novos tipos de problemas, o uso de diferentes terminologias, o 

surgimento ou aprimoramento de perspectivas teóricas, novas possibilidades ou 

reorganização da dinâmica em sala de aula”. (p. 37). Estes são motivos que:  

[...] deve investigar seriamente a implementação e utilização das TIC, 
pois, se, de um lado, pode ser considerado relativamente simples 
equipar as escolas com essas tecnologias, de outro, isso exige 
profissionais que saibam utilizá-las com eficácia na prática escolar.  
(FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 46). 

 

Entendemos que a utilização de tecnologias pode ser feita em todas as áreas 

do conhecimento, sendo que para cada uma há de se analisar as necessidades de 

ensino e de aprendizagem, as funções das tecnologias para atender a determinados 

objetivos, e se os professores conseguem utilizar, e também, refletir sobre o uso.  

O professor que adere esta metodologia de ensino está sujeito a enfrentar 

muitos desafios, que os reportam a escolher a zona de conforto ou a de risco. A 

primeira é identificada quando o professor não busca as atualizações para 

potencializar o ensino, desenvolvendo a educação em uma perspectiva mais 

tradicional.  

A segunda é verificada pela capacidade que o professor tem em adquirir 

novas possiblidades que contribuam para a elaboração de atividades cooperativas, 

colaborativas, investigativas, e contextualizadas (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 

2012), alcançando uma metodologia pautada na perspectiva reflexiva do 

conhecimento.  

Pensando na possibilidade de propor a formação da zona de conforto para a 

zona de risco, é interessante apresentar atividades que levem os professores a 

desmistificar certos tabus frente às novidades tecnológicas que surgem, e que 
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implicam na modificação de seu planejamento e de sua prática docente. Neste 

sentido, as tecnologias digitais e a Educação Matemática, são artifícios inovadores da 

prática metodológica educacional, que envolve, principalmente, o experimento para 

posterior validação do método nos espaços escolares.   

Envolver o cotidiano dos profissionais educadores nas propostas de ensino da 

Matemática pela Educação Matemática é fundamental. A Educação Matemática pode 

ser entendida por Flemming, Luz e Mello (2005, p. 13) como “[...] uma área de 

estudos e pesquisas que possui sólidas bases na Educação e na Matemática, mas que 

também está contextualizada em ambientes interdisciplinares”. Por ela, o docente 

tem a possibilidade de planejar ações investigativas e formular situação-problema, o 

tratamento de informações, levando os estudantes a refletir sobre o espaço em que 

vive, sobre sua maneira de ver o mundo, e a relação do cotidiano com os conceitos 

matemáticos. 

Para Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 32) a junção da Educação Matemática 

às tecnologias possibilita “[...] promover a aproximação e a interação dos fatos da 

realidade com o conteúdo acadêmico”. Entendemos que as tecnologias estão 

presentes na maioria das atividades diárias do homem, e pela necessidade da 

educação em ter um ensino e aprendizagem que atenda aos princípios de 

contextualização, cooperação, colaboração, investigação, faz se necessário a junção 

destas duas perspectivas para dinamizar o processo de ensinar. 

Dentro deste contexto, para formar professores com o objetivo de atender 

estas especificidades: 

[...] temos que promover espaços de formação que levem os docentes 
a refletir sobre sua própria história de aprendizagem, seu processo de 
construção de autonomia em um contexto macro e micro, sem 
desconsiderar que sua práxis e sua subjetividade são construídas 
mediante uma teia de relações, (ALVES, 2008, p. 158). 

 

Portanto, para a formação matemática do professor seguir este paradigma, é 

necessário que ele adquira alguns saberes, que Moreira e David (2010) elencam como 

o conhecimento pedagógico do conteúdo (adquirido no interior da prática 
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pedagógica); os saberes da prática pedagógica (envolve planejamento, interação com 

os alunos e avaliação); os saberes não associados à prática docente, são aqueles 

adquirido na vivência fora do contexto escolar; e os saberes específicos do conteúdo 

(TARDIF, 2008).  

AlrØ e Skovsmose (2010) levantam a discussão de que a Educação Matemática 

seja ensinada e aprendida de maneira crítica, levando em consideração o ambiente 

cultural, tecnológico e político dos sujeitos, engajando neste processo as variadas 

competências matemática. O educador, para isso, precisa questionar sua prática e a 

maneira como está sendo concebido o conhecimento para o desenvolvimento global 

do estudante. 

 

2.5 - Conhecimentos necessários à docência no Ensino Fundamental I: os 

curriculares, os do conteúdo, os pedagógicos e os tecnológicos. 

  

Por volta dos anos de 1980, os saberes docentes começaram a ter relevância 

para a docência. Mizukami (2004), Almeida e Biajone (2007) destacam que no Brasil, 

nesta época, as pesquisas acadêmicas desenvolvidas simplificavam as complexidades 

da sala de aula, e o desempenho dos professores ainda não era visto como fator 

importante para a aprendizagem dos estudantes, necessitando de reformas, 

principalmente em como se dava o saber fazer dos professores na prática de sala de 

aula.  

Diante deste contexto, Nunes (2001, p. 30) destaca que “[...] novas abordagens 

de pesquisa passaram a reconhecer o professor como sujeito de um saber e de um 

fazer, fazendo surgir a necessidade de se investigarem os saberes de referência dos 

professores sobre suas próprias ações e pensamentos”. 

No contexto internacional, os americanos ao investigar as práticas de sala de 

aula, identificaram que a Educação Básica passava por muitas deficiências, levando o 

ensino e a aprendizagem dos estudantes ao estado de decadência (BORGES, 2010). 
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Com a proposta de realizar investigação sobre estas demandas, em 1987 

surgem os estudos de Lee Shulman29. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a 

investigar a temática trazendo contribuições à formação docente para várias 

realidades educacionais. Seus estudos foram se propagando por diferentes países, 

inclusive para o Brasil, ao qual contribuiu para a constituição de conhecimentos 

necessários ao desenvolvimento do professor, principalmente os da Educação Básica. 

Puentes, Aquino e Neto (2009) discutem que as pesquisas de Shulman: 

[...] estabeleceu os fundamentos para a reforma da educação sobre 
uma ideia do ensino que enfatiza a compreensão, a transformação e a 
reflexão. Nela, se expõe um argumento relativo ao conteúdo, o 
caráter e as fontes de um conhecimento necessário para o ensino 
como resposta à pergunta acerca da base intelectual, prática e 
normativa adequada para a profissionalização da docência. 
(PUENTES; AQUINO; NETO, 2009, p. 5). 

 

Na comunidade acadêmica, os estudos de Shulman é um marco na prática 

docente e no desenvolvimento profissional do professor. Seu reconhecimento se deu 

pela criação da teoria de base do conhecimento denominada de Knowledge base30. Para 

Mizukami (2004, p. 38) “a base de conhecimento para o ensino consiste em um corpo 

de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para 

que o professor possa propiciar processos de ensinar e de aprender, [...]”, abrange 

ainda, diferentes áreas do conhecimento, contextos e modalidades de ensino.  

Shulman (1987) dividiu a teoria de base do conhecimento em sete categorias: 

conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico geral; conhecimento do 

currículo; conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento dos alunos e de 

suas características; conhecimento de contextos educacionais; conhecimento dos fins, 

propósitos e valores da educação e de sua base histórica e filosófica.  

Todos esses conhecimentos se compactam nos saberes relacionados aos 

conteúdos (disciplinares) e no saberes sobre os processos de ensinar (pedagógicos).  

Essas ações e representações se traduzem em jeitos de falar, mostrar, 
interpretar ou representar ideias, de maneira que os que não sabem 
venham saber, os que não entendem, venham a compreender e 

                                                           
29 Americano, formado em Filosofia e Psicologia. 
30 Tradução – Conhecimento Base 
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discernir, e os nãos qualificados tornem-se qualificados. Portanto, o 
ensino necessariamente começa com o professor entendendo o que 
deve ser aprendido e como deve ser ensinado (SHULMAN, 1987, p. 
10).  

 

Nos anos 80 do século passado a presença das tecnologias na sociedade não 

eram tão influentes como passou a se apresentar a partir da segunda década do 

século XXI. Depois desta época, além dos saberes disciplinares e os pedagógicos 

destacados por Shulman (1987), outros saberes foram agregados ao ato de ensinar. 

Enquanto saberes ou conhecimentos recentes, destacamos os tecnológicos dos quais 

os professores aos poucos tem tentado aderir a sua prática, como proposta de 

oferecer uma educação dinâmica e contextualizada relacionando-as aos fazeres dos 

estudantes.  

Já neste século, em 2008 os pesquisadores americanos Mishra e Koehler, 

depois de cinco anos de trabalho utilizando TIC para o desenvolvimento profissional 

de professores, utilizaram os estudos de Shulmam, do “conhecimento pedagógico do 

conteúdo”, para criar uma metodologia em que fossem agregados a esses 

conhecimentos às tecnologias, introduzindo-as no rol dos saberes necessários à 

prática docente no século XXI. O TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge 

é uma sigla inglesa que na Língua Portuguesa remete ao Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo Tecnológico, e tem como objetivo principal a organização do 

conhecimento tecnológico integrado a prática docente.   

Mishra e Koehler (2008) discutem que ensinar com tecnologias envolve, não 

somente o conhecimento das TIC, mas outros saberes utilizados de maneira 

articulada (Conteúdo, Pedagogia e Tecnologia).  Os autores explicam que:  

Na estrutura TPACK, a compreensão surge de várias interações entre 
conteúdo, pedagógico e conhecimento tecnológico. Ela engloba a 
compreensão das representações de conceitos utilizando tecnologias; 
técnicas pedagógicas em que se aplicam tecnologias de forma 
construtiva para ensinar o conteúdo de maneiras diferenciadas de 
acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos; 
conhecimento do que faz, conceitos difíceis ou fáceis de aprender e 
como a tecnologia pode contribuir para corrigir desafios conceituais; 
conhecimentos de compreensão e epistemológicos anteriores 
relacionados com o conteúdo dos estudantes; e conhecimento de 
como as tecnologias pode ser usadas no entendimento existente para 
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desenvolver novas epistemologias ou fortalecer as antigas. (MISHRA; 
KOEHLER, 2008, p. 3-4, tradução nossa). 

 

Seguindo a proposta do TPACK, podemos explicar seus componentes que são: 

Conhecimento da Tecnologia (TK), que envolvem tecnologias a exemplo do livro 

didático, quadro, giz, e até as mais avançadas como as encontradas na internet, 

utilização de softwares, hardwares de computadores, processador de textos, 

navegadores Web e programas de e-mail, além da necessidade de manter-se 

atualizado sobre as tecnologias em constante mudança.  

Isto, obviamente, exige uma compreensão mais profunda e essencial 
do domínio da tecnologia da informação para o processamento de 
informação, comunicação e resolução de problemas do que a 
definição tradicional de alfabetização informática. (MISHRA; 
KOEHLER, 2008, p. 4, tradução nossa). 

 

O segundo conhecimento derivado do TPACK é o Conhecimento de Conteúdo 

(CK) que corresponde ao conteúdo aprendido pelo professor na formação inicial para 

ser ensinado no momento da prática em sala de aula. Para desenvolver o CK, o 

professor deve compreender os conteúdos provenientes das disciplinas ao qual 

lecionam, sabendo interligar “[...] o conhecimento dos fatos centrais, conceitos, 

teorias e procedimentos dentro de uma determinada área; conhecimento dos quadros 

explicativos que organizam e conectam ideias; [...].” (MISHRA; KOEHLER, 2008, p. 5, 

tradução nossa). 

O conhecimento do conteúdo por via das disciplinas é essencial para o 

desenvolvimento profissional do professor. Neste contexto, Moren e Santos (2011, 

p.3) dizem que “um professor que desconhece os conteúdos que deve ensinar está 

tão fadado ao insucesso, como aquele que desconhece estratégias pedagógicas 

eficientes que possibilitem a aprendizagem de seus alunos”. 

Quando se trata dos saberes disciplinares do conteúdo os autores pontuam 

que:  

Um saber disciplinar consistente permitiria melhor compreender as 
recomendações curriculares para poder adaptá-las à sua realidade; 
permitiria avaliar as etapas da aprendizagem dos alunos, analisar, 
adaptar ou propor uma sequência didática, fazer correções ou 
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aprofundamentos ao que é proposto num livro didático (MOREN; 
SANTOS, 2011, p. 6). 

 

Fica evidente que adquirindo esses saberes, os docentes conseguirão 

compreender conceitos difíceis, interligando as complexas relações do cotidiano do 

estudante, como na ação do ensino da Matemática nos anos iniciais. 

No caso dos Pedagogos que lecionam no Ensino Fundamental I, há relatos de 

dificuldades e desafios31 em agregar as tecnologias no planejamento de atividades da 

Matemática, seja pelo fato de não serem matemáticos ou de não terem formação 

continuada específica para o uso das TIC. 

Neste processo, é indispensável que o setor da educação planeje uma 

formação de professores, para o desenvolvimento do saber tecnológico buscando 

“[...] investigar de que forma esse novo contexto se reflete na definição do papel do 

professor, no planejamento e nas ações voltadas para a sua formação.” (MOREN; 

SANTOS, 2011, p. 01). 

Outro conhecimento necessário é o Conhecimento Pedagógico (PK) que 

corresponde aos processos e práticas ou métodos de ensino e aprendizagem e 

englobam outros fins educacionais como os valores e objetivos educacionais. “Um 

professor com conhecimentos pedagógicos profundos entende como os alunos 

constroem conhecimentos e adquirem habilidades; desenvolvem hábitos mentais e 

disposições positivas em relação à aprendizagem”. (MISHRA; KOEHLER, 2008, p. 

07, tradução nossa). 

O PK pode ser visualizado, também, pela compreensão do docente em relação 

às teorias cognitivas e de desenvolvimento da aprendizagem e como elas se aplicam 

na vida educacional dos estudantes. Traduz-se, então na medida em que o docente 

encontra-se: 

[...] envolvido em todas as questões de aprendizagem dos alunos, 
gestão de sala de aula, lição de plano de desenvolvimento e 
implementação, [...] conhecimento sobre técnicas ou métodos a serem 
utilizados na sala de aula; a natureza do público-alvo; e estratégias 
para avaliar a compreensão do aluno. (MISHRA; KOEHLER, 2008, p. 
7, tradução nossa). 

                                                           
31 Os desafios são relatadas no 4.2 deste trabalho. 
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Como mencionado anteriormente, os três componentes que formam o núcleo 

do modelo TPACK são: o Conteúdo, a Pedagogia e a Tecnologia. Esses resultaram 

nos conhecimentos CK, TK e PK. A partir desta última representação surgem novas 

constituições que se sobrepõem formando novos conhecimentos: o PCK (Pedagogical 

Content Knowledge – Conhecimento Pedagógico do Conteúdo), o TCK (Technological 

Content Knowledge – Conhecimento do Conteúdo Tecnológico), e o TPK (Technological 

Pedagogical Knowledge – Conhecimento Pedagógico Tecnológico). Para melhor 

compreensão do modelo TPACK visualize a figura a seguir: 

 

Figura 3 - Representação do modelo da metodologia TPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa no Google 

 

O PCK compreende as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores 

para apresentar aos estudantes os diferentes conteúdos inclusos na mesma disciplina, 

ou em outra. Possibilita, também, o professor saber que existem diferentes disciplinas 

com conteúdos divergentes e criar estratégias pedagógicas específicas para cada uma 

e consequentemente, incorporar os conteúdos.  
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Para Mishra e Koehler (2008, p. 9, tradução nossa) “é esse entendimento de PCK 

que defendemos em que os professores interpretem o assunto, encontrem várias 

maneiras de representá-lo, e adaptem materiais didáticos para concepções 

alternativas e conhecimento prévio dos alunos”. A partir deste ponto de vista é 

possível que o docente consiga ressignificar o saber disciplinar32, e consiga modificar 

o conteúdo agregando objetivos de ensino.  

O TCK, por sua vez, é fundamental à prática docente com tecnologias. 

Entender como se dá esse processo ajuda o professor a não somente incluir as TIC em 

sua prática, mas saber como escolher uma tecnologia adequada para os fins 

educacionais.  

O TCK ajuda o docente a compreender a influência das tecnologias nos 

conteúdos que serão apresentados para os estudantes. Por outro lado, deve ter 

audácia para compreender que “a escolha de tecnologias proporciona e restringe os 

tipos de ideias de conteúdo que podem ser ensinados. Do mesmo modo, certas 

decisões de conteúdo podem limitar os tipos de tecnologias que podem ser 

utilizadas.” (MISHRA; KOEHLER, 2008, p. 9, tradução nossa).  

Nesta perspectiva, os professores devem dominar o conteúdo disciplinar, e 

adquirir profunda compreensão de como os estudantes receberão os conteúdos 

alterados pela utilização de determinada tecnologia. O TPK pode ser entendido pela 

compreensão de como o ensino e a aprendizagem mudam quando determinadas 

tecnologias são incorporados na prática educativa.  

A intenção do TPK é levar o professor a construir objetivos para o uso das TIC, 

descobrindo suas potencialidades e suas limitações. Para esta proposta, o docente 

deve saber quais estratégias pedagógicas utilizar para agregar as tecnologias em seu 

plano de aula. Para isso, é necessária “[...] a obtenção de um entendimento mais 

                                                           
32

 Estes saberes integram-se à prática docente através da formação (inicial e contínua) dos professores 
nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade. [...] correspondem aos diversos campos do 
conhecimento, aos saberes que se dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados 
nas universidades, sob a forma de disciplinas, [...].  (TARDIF, 2008, 38).  
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profundo das restrições e affordances33 de tecnologias e os contextos disciplinares 

dentro do qual atuam.” (MISHRA; KOEHLER, 2008, p. 12-13, tradução nossa). 

Estes autores propõem que para o desenvolvimento profissional acontecer 

pelo TPACK, necessita de uma formação continuada de professores voltada para a 

utilização de tecnologias. Esta formação pode ser por via do letramento digital34, 

para incutir na prática habilidades, conhecimentos, criatividades, e competências que 

vão além dos saberes dos conteúdos. Esse letramento é necessário, pois:  

A maioria das ferramentas tecnológicas que usamos (software de 
escritório, Blogs, etc.) não são projetados para professores, e nós 
temos que re-usar (subverter) eles para suas necessidades. Visualizar 
uso de tecnologia dos professores como uma nova alfabetização 
enfatiza o papel do professor como um produtor (como designer), 
longe da conceituação tradicional dos professores como 
consumidores (usuários) de tecnologia. (MISHRA; KOEHLER, 2008, 
p. 14-15, tradução nossa). 

 

Nestes aspectos, a compreensão do movimento TPACK esta acima de 

compreender o Conteúdo, a Pedagogia e a Tecnologia de maneira isolada. Para 

utilizar essa metodologia, no ensino da Matemática no Ensino Fundamental I, há 

necessidade de se planejar momentos de integração, considerando o contexto dos 

estudantes e seus saberes, os conhecimentos do professor sobre as TIC, o conteúdo a 

ser apresentado, refletindo sobre como todas estas perspectivas poderão interagir 

com os conteúdos, as tecnologias, as estratégias pedagógicas e as necessidades de 

aprendizagens dos estudantes.  

O perfil da profissão docente neste século apresenta-se como uma atividade 

profissional complexa. Ela exige dos professores a aquisição de novos saberes, 

conhecimentos e competências específicas que podem ser destacadas pelas 

possibilidades: de desenvolver pesquisas empíricas sobre seu próprio trabalho; a 

busca pelos conhecimentos científicos agregando, os fatos educacionais às teorias; o 

                                                           
33 Segundo Broch (2009, p. 26) corresponde as “[...] relações orgânico-corporais entre um produto e um 
usuário.”  
34

 Conjunto de competências necessárias para que um indivíduo entenda e use a informação de 
maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e apresentada por meio 
do computador-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes compartilhados social e 
culturalmente. (FREITAS, 2010, p. 339-340). 
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reconhecimento de sua própria atividade como um campo particular de 

desenvolvimento de saberes, por e com os seres humanos (TARDIF; LESSARD, 

2013). Por esses processos é possível que se alcance uma educação interativa e 

reflexiva para atender as especificidades da educação na atualidade. 
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CAPÍTULO 3 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
  

3.1 – A Abordagem Utilizada 

 

Frente a inquietação de investigar, Como os desafios e as potencialidades dos 

usos do Software de autoria Visual Class contribuem para a formação continuada de 

professores que ensinam a Matemática nos anos iniciais? Optamos por uma 

abordagem de pesquisa capaz de entender que a realidade educativa requer uma 

investigação pautada na aproximação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 

Neste sentido, para Ghedin e Franco (2008, p. 103) “compreender a realidade e 

produzir conhecimentos com base nessa noção requer dos pesquisadores grande 

desafio de considerar a complexidade como inerente ao fenômeno educativo, [...]”. 

A perspectiva de educação vista por estes autores é de um processo histórico, 

inconcluso, que deve superar os conceitos de previsibilidade e linearidade. Para 

tanto, neste campo complexo de estudos, a postura do pesquisador vai além das 

possibilidades, dos limites, das determinações e dos planos previamente 

estabelecidos, para que ocorra a busca efetiva para a tomada de consciência e da 

ressignificação dos processos educativos.  

Em sintonia com uma visão de ciência que rompe com a ausência de reflexão 

para com o ser complexo, é que escolhemos a abordagem da investigação qualitativa, 

pois ela: 

[...] agrega diversas estratégias de investigação que partilham 
determinadas características. Os dados recolhidos são denominados 
qualitativos, o que significa rico em pormenores, descritivos 
relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 
estatístico (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16).     

Pesquisar qualitativamente, neste sentido, remete ao pesquisador profundar 

seus estudos em busca do conhecimento da realidade, explicando as razões e o 

porquê das coisas (GIL, 2008). Estudos demonstram que com o passar dos anos a 
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pesquisa qualitativa ganhou popularidade com as variadas formas de se fazer 

pesquisa, seja ela de maneira fenomenológica (BICUDO, 2012), pesquisa-intervenção 

(CHIZZOTTI, 2011), colaborativa (FIORENTINI, 2012), história oral (GARNICA, 

2012), pesquisa-formação (PERRELLI et al., 2013) etc. Com estas diferenciadas 

maneira de pensar e fazer ciência nas áreas de humanas percebeu-se que era preciso 

investigar tendo como bases questionamentos para alcançar uma teoria 

fundamentada, e que servisse de base para o avanço das ciências em educação.  

A pesquisa qualitativa, na explicação dos fenômenos das Ciências Humanas 

assume o papel de “[...] salientar a necessidade de observar os sujeitos não em 

situações isoladas, artificiais, senão na perspectiva de um contexto social, [...]” 

(TRIVIÑOS, 2009, p. 122). Por este pensamento entendemos que desenvolver uma 

investigação qualitativa privilegia a consciência do sujeito a partir do momento em 

que sua realidade social é vista e compreendida como construção humana.  

Este tipo de pesquisa, também, possibilita ao pesquisador criar uma interação 

com ele próprio e com os dados, ser flexíveis com suas ideias, e ter segurança nos 

dados coletados. Assim, “a importância dessa metodologia é que ela garante um 

senso de visão, no qual o analista quer seguir junto com a pesquisa”. Além de 

fornecer “[...] os meios para transformar essa visão em realidade”. (STRAUSS; 

CORBIN, 2009, p. 21). 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizou-se os pressupostos da 

pesquisa-formação.  

A pesquisa neste caso não é um espaço para “olhar o fenômeno de 
fora”, ao contrário, é um espaço de formação e autoformação, um 
espaço de implicação, onde o risco, a incerteza, a desordem são 
contemplados sem prejuízos do rigor de fazer ciência (SANTOS, 2005, 
p. 146).     

 

Longarezi e Silva (2013) a vê como espaço que propõe a idealização de um 

trabalho conjunto e efetivo gerando benefícios de aprendizagens tanto para o 

pesquisador como para o pesquisado. A pesquisa-formação é tida como um caminho 
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sinuoso e instável, por apresentar ao pesquisador alguns obstáculos/desafios35 a 

citar:  

[...] a disposição e o interesse dos professores em participar do 
processo formativo, a disponibilidade de instalações apropriadas, as 
necessidades da escola e dos participantes, etc.[...] Nessa perspectiva, 
a formação continuada se conduz mediante a promoção de situações 
em que os próprios educadores possam desenvolver e produzir 
saberes sobre suas práticas, articulando-os com as teorias 
educacionais mediante processos de investigação e colaboração em 
seus espaços de trabalho. (LONGAREZI; SILVA, 2013, p.216) 

 

A investigação sobre as ações das professoras utilizando tecnologias para o 

ensino da Matemática buscou desenvolver atividades de formação sobre o 

pensar/fazer das docentes. Desta maneira, a pesquisadora também estava imersa no 

campo da teoria e de prática reconfigurando juntamente com as pesquisadas a 

metodologia de ensino, a construção do planejamento, o exercício da reflexão sobre a 

prática, formando e sendo formada.  

Neste sentido, buscamos desenvolver a formação continuada possibilitando 

que os colaboradores fossem co-participantes da construção do conhecimento 

científico sobre a temática do uso das tecnologias no ensino da Matemática. Por 

intermédio da pesquisa-formação, foi possível desenvolver momentos de interação e 

reflexão, de ressignificação de práticas, e planejamento para futuras publicações das 

experiências provenientes da formação. 

 

3.2 - Instrumentos de produção dos dados 

 

Este trabalho seguiu alguns procedimentos norteadores a fim de contribuir 

para o alcance dos objetivos propostos, para a resposta do questionamento de 

pesquisa, e constituição da interpretação dos resultados obtidos. Os procedimentos 

adotados são chamados de instrumento de produção de dados, os mesmos foram 

                                                           
35 Os desafios/dificuldades da pesquisadora no desenvolvimento dessa pesquisa são tratado no item 
3.3.1.  
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utilizados em diversidade para fortalecer as possibilidades de análise e validação dos 

resultados, no entanto, utilizamos: A Observação Participante mediante Relato 

Escrito da Pesquisadora (REP); Questionário online; Fórum de Discussão no Facebook 

(FDF); Diário de Bordo dos professores no Google Docs (DB); Atividades matemáticas 

construídas no Software de Autoria Visual Class. Apresentaremos cada um de maneira 

detalhada a seguir. 

 

3.2.1 – A Observação Participante mediante Relato Escrito da Pesquisadora (REP) 

 

A Observação Participante e compreendida por Ludke e André (1986, p. 38) 

como “uma estratégia que envolve, pois, não só a observação direta, mas todo um 

conjunto de técnicas metodológicas pressupondo um grande envolvimento do 

pesquisador na situação estudada”.  

Para Bogdan e Biklen (1994), este tipo de observação é uma das estratégias 

mais representativas da pesquisa qualitativa, pois possibilita o investigador a 

emergir na realidade das pessoas com a intenção de estudá-las. A partir daí ganha 

confiança dos mesmos, elaborando um registro escrito e sistêmico de tudo o que vê e 

observa. 

Sobre Observação Participante, Gil (2008) apresenta algumas vantagens: 

facilidade de acesso aos dados e locais onde os sujeitos estão inseridos; acesso 

facilitado a dados considerados privados; e, facilidade na captação de palavras, 

gestos e esclarecimentos que acompanham o comportamento dos observados.  

O registro da Observação Participante se deu pelo Relato Escrito da 

pesquisadora. Este documento se traduz para Bogdan e Biklen (1994, p. 150) como 

tudo aquilo que “[...] o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da 

recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. 

 Os autores, ainda, completam que as anotações devem ter precisão, exatidão e 

detalhamento, sendo mais fáceis de alcançar quando lança mão, além das anotações 

in loco, das gravações de sons e imagens.  
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3.2.2 - Questionário online 

 

O Questionário (APÊNDICE B), para Gil (2008) é um instrumento de 

investigação que tem por objetivo conhecer opiniões, expectativas e situações 

vivenciadas pelos participantes. Nesta pesquisa o objetivo de sua aplicação foi 

conhecer o perfil do professor/participante do CE tendo em vista: a formação 

docente relacionada às tecnologias e a Matemática para os anos iniciais; as 

tecnologias que utilizam em sala de aula e no cotidiano; tempo docência no Ensino 

Fundamental I; dificuldades encontradas em planejar aulas de Matemática e em 

agregar as tecnologias neste processo.  

 

Figura 4 - Questionário online respondido pelos professores 

 

Fonte: Recurso do Google 

 

3.2.3 – Fórum de Discussão no Facebook (FDF) 

 

O Fórum de Discussão configura-se um lugar onde as pessoas podem pensar 

juntos, desenvolver trabalho colaborativo em sintonia com um assunto postado com 

o professor formador. Para Silva (2003, p. 72) neste espaço virtual cada pessoa “[...] se 

sente convidado a expressar e produzir saberes, desenvolver suas competências 

comunicacionais, expressar seu ponto de vista crítico e contribuir para a construção 

da comunicação e da aprendizagem”.   
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Pelo referido espaço virtual, os professores e pesquisadora refletiram sobre os 

seguintes textos: “Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e 

aprendizagem na sociedade contemporânea”, de Renildo Franco da Silva e Emilce 

Sena Correa; “Educação Matemática e tecnologias digitais: reflexões sobre prática e 

formação docente”, de Marcus Vinicius Maltempi; “Facebook, Google Drive e a 

Matemática: uma rede interativa e reflexiva no ensino superior”, de Elisângela 

Ribeiro, Claudinei Sant’Ana, Irani Santana, e Ana Gabriela Pacheco; e o texto 

“Integração do TPACK no processo de ensino/aprendizagem da Matemática”, de  

Patrícia Sampaio e Clara Maria Coutinho.  

 

3.2.4 – Diário de Bordo dos professores no Google Docs (DB) 

 

Ludke e André (1986) consideram o Diário de Bordo um documento escrito 

que pode ser usado como fonte de informações sobre o comportamento humano, a 

exemplo de autobiografias e diários pessoais. Para este trabalho, o Diário de Bordo 

dos professores foram escritos no Google Docs, e provenientes do processo formativo 

referentes às atividades matemática elaboradas no Software de Autoria Visual Class; 

das discussões ocorridas no Fórum de discussão, via Facebook; dos processos 

subjetivos relacionados às possibilidades e desafios em ensinar a Matemática 

agregando tecnologias; e das possibilidades que traz as tecnologias para o 

desenvolvimento da prática docente nos Anos Iniciais.  

No Google Docs, os professores construíram um Diário de Bordo para reflexão 

do processo formativo. Nessa tecnologia, os docentes puderam falar de seu processo 

de formação inicial e continuada, das dificuldades encontradas em utilizar as 

tecnologias apresentadas no curso, dos desafios enfrentados para o reconhecimento e 

familiarização com as tecnologias, das dificuldades em utilizar o Software de Autoria 

para o planejamento de atividades matemática, assim como relato das 

potencialidades de todas as tecnologias utilizadas como recurso pedagógico para o 

ensino da Matemática.    

 



 
 

 

 

103 

3.2.5 – Atividades de Matemática construídas no Software de Autoria Visual Class 

 

Foram construídas pelos professores ao longo do CE, atividades de 

Matemática no Software de Autoria Visual Class, utilizando a versão Java compatível 

com o Linux. Estas foram analisadas quanto os aspectos dos conhecimentos 

pedagógicos, tecnológicos e do conteúdo, com a finalidade de saber como os 

professores entrelaçam esses três conhecimentos; e como planejaram aulas de 

Matemática articulado os saberes matemáticos do cotidiano, tendo em vista os 

quatros eixos dos PCN de Matemática para o Ensino Fundamental I. 

 

3. 3 – Local da pesquisa e perfil dos participantes  

 

O caminho em busca dos participantes se deu pela apresentação da proposta 

de pesquisa junto a Secretária de Educação do município de Ipiaú-Bahia, que 

mediante diálogo com a direção de uma escola, disponibilizou o espaço educativo 

para o desenvolvimento da formação de professores.  

Outro motivo foi o recente concurso público com progressão de carreira 

oferecido pelo município em (2014) ao qual agregou muitos professores ao corpo 

docente, tendo a necessidade de uma investigação sobre as propostas de ensino 

voltadas à prática de sala de aula.  

A cidade Ipiaú-Ba, campo da pesquisa, está localizada na microrregião do Sul 

da Bahia, e foi fundada em 1933. Sua principal atividade econômica é o cultivo do 

cacau, e limita-se ao Norte com Ibirataia e Jequié, ao Sul com Itagibá, ao Leste com 

Ibirataia e Barra do Rocha e ao Oeste com Aiquara e Jitaúna.  

O local de pesquisa, assim sugerido pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME), foi a EMAP, localizada na periferia da cidade, especificamente na Rua Pedro 

Souza Menezes, 46, no Bairro Euclides Neto.  Esta escola tem em seu quadro docente 

de 10 (dez) professores, funciona nos turnos matutino e vespertino, e tem o 
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quantitativo de 387 (trezentos e oitenta e sete) estudantes, divididos e 13 (treze) 

turmas.  

Suas dependências físicas são constituídas de: 7 (sete) salas de aula que atende 

estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I; um Laboratório de Informática 

com 18 computadores e internet banda larga; uma sala de direção; uma secretaria; 

uma cozinha com dispensa para guarda de mantimentos; um almoxarifado; uma sala 

de leitura; um sanitário feminino e outro masculino sem acessibilidades para pessoa 

com necessidades especiais; e uma área aberta para recreação.  

 
Figura 5 - Fachada da Escola Municipal Agostinho Pinheiro 

 

    

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os pré-requisitos para participação foram: ser estatutário lotado na educação 

do município de Ipiaú; saber usar a internet; a escola possuir LI em funcionamento; 

apresentar carta de intenção justificando o interesse em participar do CE. As 

inscrições no CE foram efetivadas via e-mail e realizadas por 10 (dez) professores que 

serão identificados a partir de agora como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Esta 

classificação foi proveniente da ordem de resposta do questionário online.  

O perfil dos participantes da pesquisa foi construído com base em 

questionário aplicado via recursos do Google pelo aceso do e-mail. No quadro a seguir 

apresentamos dados referentes: a idade, ao sexo, a formação acadêmica, ao ano de 

formação, aos anos de docência, e o ano em que leciona, e carga horária total de 

trabalho semanal. 
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Quadro 3 - Dados gerais dos professores participantes da pesquisa 

 

Professores Idade Sexo Formação Ano da 
Formação 

Anos na 
Docência 

Ano 
que 

leciona 

Horas de 
trabalho 
semanal 

Instituição 
de 

formação 

 P1  35 F Pedagogia 2008 4 anos  2º, 3º, 4º 
e 5º 

40 UESB 

P2  37 M Letras 2006 10 anos 4º e 5º 40 UNEB 

P3  38 F Pedagogia 2003 2 anos 3º 20 UESB 

P4  30 M Pedagogia 2014 10 anos 1º, 2º e 
3º 

40 UESB 

P5  27 F Pedagogia 2014 2 anos 2º 40 UESB 

P6  42 F Pedagogia 2009 15 anos 1º 20 UESB 

P7  47 M Pedagogia 2014 1 ano 4º 40 FACE 

P8  47 F Pedagogia 2015 13 anos 3º 40 UESC 

P9 35 F Pedagogia 2015 12 anos 2º 40 UNEB 

P10  43 F Pedagogia 2008 15 anos  1º, 2º, 3º, 
4º e 5º 

20 UNOPAR 

Fonte: Dados do questionário via e-mail 

 

Podemos observar nos dados citados acima que a faixa etária dos professores 

está entre 27 e 47 anos, tendo uma média ponderada de 38,1 anos. O grupo foi 

composto de 7 (sete) mulheres e 3 (três) homens; o ano de formação é compreendido 

entre 2003 e 2015; o público mais atendido pela escola é do 2º e 3º ano; 78% dos 

professores tem a carga horária de trabalho semanal na escola de 40 horas, e 22% 

trabalha 20 horas semanais (P6 e P10). Sobre a formação acadêmica, 20% dos 

docentes cursaram a formação inicial, à distância (P8 e P10). Esse fato demonstra que 

esses professores tiveram contato com as tecnologias, na construção e no envio de 

atividades, nas trocas de e-mail, realização de pesquisas científicas, etc. Assim como 

demonstra a figura a seguir.  

No que diz respeito ao ano de conclusão das licenciaturas, cinco dos 

professores teve a formação inicial concluída na primeira década do século XXI. 

Neste período as tecnologias não eram tão presentes na escola, assim como na 
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formação inicial oferecida por muitas universidades. Dos dez professores, seis 

possuem mais de dez anos de docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental I.  

Já que o processo formativo dos professores se configurou em modalidade 

semipresencial, foi necessário saber se o professor possui internet em sua residência 

para o andamento das atividades. Neste sentido 30% respondeu que não tem acesso 

a internet (P3, P7 e P9).  

Um fato interessante foi que, mesmo alguns não tendo acesso a internet em sua 

residência, 100% deles responderam que em seu cotidiano utilizam computador e/ou 

notebook, assim como o celular. No contexto das tecnologias digitais o celular, por 

exemplo, engloba muitas outras tecnologias, promovendo a convergência de mídias, 

colocando as pessoas em acesso a informações diversas e planetárias.  

 

Gráfico 1 - Tecnologias que os professores utilizam no cotidiano 

38%

38%

8%

8%
8%

Tecnologias que os professores utilizam no cotidiano

Computador/notbook
Celular
Tv
DVD
Pendrive

 

Fonte: Dados provenientes do Questionário Online 

 

Posteriormente, questionamos aos professores se eles já teriam participado de 

algum curso de formação que tratou do uso das tecnologias na educação. 100% dos 

docentes responderam que não tiveram contato com tecnologias como recurso 

pedagógico. Este fato demonstra falta de avanço na educação do município pelos 

aspectos tecnológicos, já que o contexto da sociedade atual necessita de professores 

que desenvolvam habilidades com as tecnologias e descubra as potencialidades 
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pedagógicas dos recursos tecnológicos a fim de modificar os conhecimentos 

cotidianos dos nativos digitais, em conhecimento escolar.  

Na realidade há uma grande defasagem do sentido da utilização das 

tecnologias na educação formal. 

Na verdade, as próprias escolas públicas enfrentam grandes 
dificuldades de ordem estrutural, pedagógica e tecnológica. Poucos 
alunos têm acesso aos computadores em suas escolas e mais reduzido 
ainda é o número de professores que propõem atividades, de 
aprendizagem ou culturais, articuladas diretamente com as 
tecnologias da informação e comunicação (BONILLA; OLIVEIRA, 
2011, p. 39). 

 

Sendo assim, o docente fica impossibilitado de: firmar seus conhecimentos 

sobre a importância subjetiva das TIC; de seu impacto no ensino e na aprendizagem; 

da necessidade de articulação entre os agentes culturais e os educacionais, dos quais 

resultam na falta de mobilização dos saberes dos estudantes em saberes escolares.   

Outro questionamento foi no sentido de saber se os professores utilizam o LI 

da escola para a prática educativa dos estudantes. Neste aspecto, 100% dos 

professores responderam que não utilizam, e os motivos foram: falta de formação 

específica em tecnologias; falta de técnico de informática para manutenção das 

tecnologias; e, ausência de tecnologias suficientes e de boa qualidade para o uso 

rotineiro.  

Sobre a falta de formação docente em tempos de cibercultura, SILVA (2010) 

relata que é uma falta grave, que distancia o professor da realidade da ambiência 

comunicacional. E cita, “Se a escola e a universidade ainda não exploram 

devidamente a internet36 na formação das novas gerações, estão na contramão da 

história, alheias ao espírito do tempo e, criminosamente, produzindo exclusão social 

e exclusão cibercultural.” (SILVA, 2010, p. 38). 

Quando questionado, qual (ais) dificuldade(s) o professor encontra em 

planejar e executar aulas utilizando as tecnologias, 50% deles declararam que a falta 

de formação específica para o uso das tecnologias impedem a utilização e 

                                                           
36

 Neste trabalho a internet tem a função de agregar inúmeras tecnologias, a exemplo, de softwares 
educacionais, redes sociais, objetos de aprendizagens, etc. 
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planejamento (P1, P2, P3, P6, P7); 30% responderam que tem dificuldades em 

encontrar atividades, filmes, músicas que se encaixem no assunto a ser dado (P5, P8); 

e, 20% retratam que não há muita dificuldade em planejar, mas sim em desenvolver 

as aulas no LI, já que as tecnologias existentes não são suficientes para a utilização, 

pois a turma em que leciona possui uma quantidade expressiva de estudantes, 

deixando o professor sem condições de administrar, sem acompanhamento de outro 

profissional, a sala de aula (P4, P9, P10).  

As questões também versaram sobre a intimidade do professor com a 

Matemática. Entendemos que a aprendizagem da Matemática traz alguns tabus, e o 

primeiro deles é o discurso de que a disciplina é de difícil entendimento. Já que a 

proposta do CE foi agregar as tecnologias ao ensino da Matemática nos anos iniciais, 

questionamos: Qual (ais) dificuldade(s) eles encontravam em planejar e realizar aulas 

de Matemática para o público que leciona.  

As respostas para a questão foram diversificadas, mostrando que os 

professores ainda se sentem inseguros em ensinar Matemática de 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental I. Relataram que possuem dificuldades em: tornar as aulas de 

Matemática mais dinâmicas e contextualizadas de forma que chame e prenda a 

atenção do estudante, resultando assim em uma aprendizagem mais significativa; 

falta de estratégias tecnológicas especificas para cada público; que a escola não 

possui material concreto, e jogos matemáticos; que falta formação específica para a 

Matemática, sendo que a formação inicial não deu conta desse processo de 

aprendizagem; falta tempo para melhor planejar atividades que envolvam jogos; que 

possuem turmas muito lotadas, dificultando melhor acompanhamento do professor 

para com os estudantes.  

Mesmo que 70% dos professores, em sua formação acadêmica terem cursado 

alguma disciplina que discutiu a importância da Matemática para o público que 

leciona, sentem-se desafiados em apresentar propostas de aprendizagem matemática 

que desperte o interesse e atenção dos estudantes, assim como a contextualização da 

disciplina com situações concretas.  
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O quadro a seguir demonstra que a escola disponibiliza tecnologias para uso 

dos professores e dos estudantes, a saber:  

 

Gráfico 2 - Tecnologias disponíveis na EMAP para uso de professores e estudantes 
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Fonte: Dados provenientes do Questionário Online 

 

Por outro lado, mesmo a escola disponibilizando tais tecnologias, 100% dos 

professores afirmam não utilizar o LI da escola para a prática educativa com os 

alunos. Isso configura uma lacuna entre as propostas do Governo Federal e da 

Secretaria da Educação do município em equipar a escola com tecnologias para 

atender ao que realmente acontece no dia a dia da prática docente.  

Do quantitativo de 10 (dez) professores, a análise dos dados foi referentes a 4 

(quatro) professoras, sendo elas P1, P5, P8 e P9. As mesmas foram escolhidos por 

cumprir as atividades propostas no CE, além de ter 100% de frequência nos 5 (cinco) 

encontros presenciais. Segue o perfil detalhado de cada docente. 

 P1 – 35 anos; Graduação presencial em Pedagogia pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2008; Especialização online em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Uninter (Centro Universitário 

Internacional); jornada de trabalho de 40 horas semanais; possui quatro 

anos de docência da educação básica. 

 P5 – 27 anos; Graduação presencial em Pedagogia pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2014; já realizou um curso 
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semipresencial voltado para as tecnologias na educação; jornada de 

trabalho de 40 horas semanais; possui dois anos de docência na educação 

básica.  

 P8 – 47 anos; Graduação a distância em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) em 2014; Especialização em Educação 

Especial e Inclusiva na Faculdade Eugênio Gomes; Especialização em 

Formação Pedagógica para Educação Inclusiva na Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC); jornada de trabalho de 40 horas semanais; possui 

treze anos de docência da educação básica. 

 P9 – 35 anos; Graduação presencial pela faculdade Integrada de Araguatins 

(FAIARA) em 2015; Especialização em Psicopedagogia e Supervisão 

Escolar pela Universidade Cândido Mendes (UCAM); jornada de trabalho 

de 40 horas semanais; possui doze anos de docência da educação básica. 

 

3.3.1 – Alguns desafios da pesquisadora no desenvolvimento da pesquisa 

 

Os desafios/dificuldades da pesquisadora no desenvolvimento dessa pesquisa 

foram muitos. Formar aos outros e se formar concomitantemente é um caminho 

árduo que deve ser enfrentado compreendendo que diversas incertezas farão parte 

do caminho. Em busca do público alvo, percorri a cidade de Poções, Jequié, Lafaiete 

Coutinho, Jitaúna, Jaguaquara, antes de chegar em Ipiaú-BA.  

Os discursos em sua maioria eram de que “Estou próxima a aposentadoria não 

irei gastar meu tempo com curso de extensão”, “A escola tem laboratório de 

Informática, mas não possui internet”, “Eu perguntei aos professores se eles queriam 

participar do curso, mas informaram que é muito cansativo vim para a escola aos 

sábados”. 

Frente a esses desafios, ainda tiveram outros, dos quais foram inerentes do 

local de desenvolvimento da pesquisa. Ao alcançar a disponibilidade dos 

professores, faltou internet na escola por mais de 15 dias; 60% dos professores 

desistiram da formação por motivos de (mudança de cidade, envolvimento com o 
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período eleitoral, morar distante da escola, sobrecarga de trabalho que os impediram 

cumprir o cronograma do curso).  

Todas estas dificuldades contribuíram para a fortificação da formação do eu 

professor-pesquisador, no momento em que saí da zona de conforto para enfrentar 

os problemas e ser versátil em encontrar as soluções, reelaborar as estratégias, 

aprender e refletir a prática juntamente com quem se dispôs continuar e seguir até o 

final. O acolhimento no local da pesquisa foi excelente. Isso me fortificou. Pude sentir 

que a escola é acolhedora para com seus estudantes, visitantes e professores.  

Outro desafio foi sobre a escolha e o encontro com o Software de autoria Visual 

Class. Inicialmente, na elaboração do projeto de pesquisa planejei utilizar uma 

tecnologia de autoria, para que o professor participante da pesquisa pudesse colocar 

parte de sua identidade de docente, suas marcas de formação. No dia a dia ouvia 

sempre: - Na internet encontro o que eu quiser. Mas comigo não foi bem assim, passei 

por 60 dias de procura e o único programa que atingia meus objetivos de pesquisa foi 

o Visual Class. O impasse era porque se considerava um software fechado (pago). Em 

diálogo com meu orientador, decidimos buscar ajuda junto ao idealizador do 

programa, ao qual depois de certo tempo de espera a resposta foi favorável, 

fornecendo as licenças para instalação na rede educacional de Ipiaú-BA, sem nenhum 

custo. 

3.4 – O desenho do Curso de Extensão 

O CE “As Tecnologias e a Matemática na Formação de Professores dos Anos Iniciais”, 

teve como objetivo possibilitar a formação de professores que ensinam Matemática 

nos anos iniciais, utilizando diversas tecnologias. A formação constituiu-se, também, 

numa iniciativa de incentivar os professores a desenvolver saberes pedagógico-

tecnológicos; a planejar atividades matemática para desenvolver por uma tecnologia; 

e consequentemente possibilitar aos docentes adquirir os conhecimentos tecnológicos 

para utilizar os LI existentes na escola, que ora encontravam-se fechados por falta de 

habilidades específicas com o sistema operacional Linux, instalado pelo Governo 

Federal no ano de 2010.     
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O CE foi desenvolvido no âmbito do projeto de extensão ACCE que faz parte 

do GEEM, e ocorreu no segundo semestre do ano de 2016, na modalidade 

semipresencial, totalizando o quantitativo de 180 horas. Os encontros presenciais 

foram distribuídos da seguinte maneira:  

 

Quadro 4 - Apresentação dos módulos do Curso de Extensão “As Tecnologias e a Matemática na 
Formação de Professores dos Anos Iniciais” 

MÓDULOS OBJETIVO PRINCIPAL DATAS CARGA 

HORÁRIA 

O Software de Autoria e o 
Facebook no ensino da 
Matemática  

Utilizar tecnologias para o planejamento de atividades 
Matemática nos Anos Iniciais. 

23/07/2016 a 

20/08/2016 

36h 
(Presencial e 

online) 

A Matemática no cotidiano Desenvolver atividade Matemática utilizando o Software 
de Autoria Visual Class, considerando o cotidiano dos 
estudantes. 

21/08/2016 a 

02/09/2016 

36h 
(Presencial e 

online) 

As potencialidades do Facebook 
como Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 

Utilizar as potencialidades do Facebook no 
desenvolvimento profissional do professor. 

03/09/2016 a 

09/09/2016 

36h 
(Presencial e 

online) 

A formação docente no contexto 
das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 

Refletir sobre o papel da docência no contexto das 
tecnologias.  

10/09/2016 a 

16/09/2017 

36h 
(Presencial e 

online) 

Refletindo sobre o processo de 
formação continuada  

Apresentar o desenvolvimento do Plano de Aula 
construído na perspectiva matemática tendo como base 
o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Matemática. 

17/09/2016 a 

30/09/2016 

36h 
(Presencial e 

online) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 

Os encontros presenciais foram no total de 40 horas e ocorreram nos espaços 

físicos do LI, da EMAP, na cidade de Ipiaú–BA. Os momentos de intervenções foram 

configurados pela: apresentação do cronograma do curso (APÊNDICE B); 

apresentação dos textos para discussão no Fórum de Discussão; realização das 

oficinas para o reconhecimento do Software de Autoria Visual Class por parte dos 

professores; elaboração de planejamentos matemáticos para a prática no Software de 

Autoria, visando o público do Ensino Fundamental I.  

Os encontros virtuais totalizaram 140 horas37 e ocorreram na Rede Social 

(Facebook) por intermédio de um grupo fechado, visando reflexões teóricas de 

                                                           
37

 O pré requisito para totalizar as 140 horas online foi de que as professoras distribuíssem as 28h na 
realização de todas as  atividades do módulo dentro do período estipulado.  
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materiais relacionados: a formação de professores; ao ensino da Matemática; e a 

utilização de tecnologias na educação.  

Como pré-requisitos para a inscrição e participação no CE, foi necessário: Ter 

conhecimento básico do uso da internet; Ser professor com vínculo estatutário do 

Ensino Fundamental I; Lecionar em escola que possuam LI em funcionamento; e, 

aceitar participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C) e o Termo de Autorização do Uso de Imagens38 e 

Depoimentos (APÊNDICE D).  

3.5 – A Análise dos dados na proposta da Análise Textual Discursiva 

A análise de dados é o processo de busca e de organização 
sistemático transcrição de entrevistas, de notas de campo, e de outros 
materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar 
a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir 
apresentar aos outros aquilo que encontrou. (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 205).  

 

No meio científico, existem algumas maneiras de se analisar as produções 

científicas produzidas para divulgação de pesquisas. Dentre muitas, destacamos a 

Análise do Conteúdo; Análise do Discurso; e a Análise Textual Discursiva (ATD).  

Nesta pesquisa, utilizamos a ATD para analisarmos as produções oriundas 

das intervenções realizadas, análise do desenvolvimento profissional de professores 

tendo como base as potencialidades e os desafios do uso de algumas tecnologias, 

como: o Software de Autoria, a Rede Social Facebook, e o Google Docs.  

A abordagem de análise, ATD é:  

[...] um processo integrado de análise e de síntese que se propõe a 
fazer uma leitura rigorosa e aprofundada de conjuntos de materiais 
textuais, com o objetivo de descrevê-los e interpretá-los no sentido de 
atingir uma compreensão mais complexa dos fenômenos e dos 
discursos a partir dos quais foram produzidos. (MORAES; 
GALIAZZI, 2011, p. 112).  

 

                                                           
38

 Não houve necessidade de realização de imagens como instrumento para a produção dos dados. 
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Esta proposta de cunho interpretativo e argumentativo visa compreender os 

fenômenos e os discursos do universo em que o pesquisador e os participantes da 

pesquisa estão inseridos, integrando processos como os de comunicação dos 

discursos, da aprendizagem, e do transformar as intervenções.  

Nesta pesquisa, o que motivou utilizar esta proposta foi o fato de que ela “[...] 

propicia duas reconstruções concomitantes: 1. do entendimento de ciência e de seus 

caminhos de produção; 2. do objeto da pesquisa e de sua compreensão.” (MORAES; 

GALIAZZI, 2006, p. 118). Neste caso, há superação de paradigmas das ciências, 

dando abertura para a construção de caminhos mais claros e seguros, que vão se 

efetivando pela escrita, que ora se dá pelo resultado da movimentação do 

pensamento profundo e investigativo. Além dessa possibilidade, ainda  

[...] exige do pesquisador apropriar-se dos fundamentos de modos 
renovados de conceber a ciência e seus modos de produzir 
conhecimentos, metamorfoses epistemológicas que o introduzem de 
forma radical em abordagens qualitativas de pesquisa. (MOREAS; 
GALIAZZI, 2011, p. 192). 

 

Para Moraes e Galiazzi (2011), este modelo de análise transita entre a Análise 

do Conteúdo e Análise do Discurso, que traz em sua essência algumas características 

com: garantia da qualidade formal das vozes dos participantes pela reconstrução dos 

discursos por parte do pesquisador; as produções não se esgotam na análise, sendo 

que quanto mais o pesquisador se aprofunda, mais ele descobre sobre os fenômenos, 

ampliando sua compreensão; o todo é fragmentado em partes cada vez menores para 

que ocorra uma nova compreensão do pesquisador, contribuindo para atingir a 

complexidade dos discursos produzidos. 

Os autores, citados acima, fazem referências às palavras, “Textual Discursiva”. 

Estas duas palavras nos permitem entender que a pesquisa começa a ser construída a 

partir dos textos e das amostras de discursos. Esses textos e discursos podem ser 

frutos de materiais já existentes, ou dos produzidos pelo pesquisador e seus 

colaboradores.  

Nesta pesquisa, optamos por produzir os textos e discursos utilizando da 

pesquisa-formação. Este modelo de proposta nos possibilitou formar um conjunto de 
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materiais escritos, a exemplo de: registros das observações, depoimentos, gravação 

das intervenções, discursões reflexivas no Fórum do Facebook e no Diário de Bordo no 

Google Docs, atividades matemática elaboradas pelos professores. Estes elementos 

constituíram-se um conjunto de textos aos quais foram submetidos ao processo de 

análise.  

Segundo Moraes e Galiazzi (2011), todo esse material obtido a partir da 

multiplicidade de vozes dos autores e teórica, é denominado de “corpus”, pode ser 

definido também como a matéria-prima da pesquisa.   

Os “corpus” a partir da visão do pesquisador podem ser utilizados para 

construir novos significados. Estes significados surgem, tanto pelo ponto de vista do 

autor, quanto pelas bases teóricas que compõe a pesquisa. Pelo “corpus” o 

pesquisador pode atingir o estágio de interpretação e de reconstrução teórica, 

estabelecendo “[...] pontes entre as descrições e as teorias que servem de bases para a 

pesquisa, ou construídas nela mesma.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 124). 

A escrita da ATD é concebida como processo de maior compreensão dos 

fenômenos investigados, mas só se efetiva a partir da produção pessoal do 

pesquisador. Sua validação se concretiza pela interpretação da investigação, que ora 

seguiu quatro etapas, visando um resultado criativo e original. Essas etapas são 

definidas por Moraes (2003); e Moraes e Galiazzi (2011) como: Desmontagem dos 

textos (desconstrução) e unitarização. Este constitui o primeiro estágio da análise e 

se caracteriza pela desconstrução e exame dos textos, fragmentação das unidades, 

buscando os detalhes dos fenômenos estudados, codificação das unidades, reescrita 

das unidades e caracterização das unidades. É a fase em que o pesquisador identifica 

e salienta os enunciados que compões os textos. 

A segunda etapa, denominada de Estabelecimento de relações ou 

categorização é o momento em que há possibilidades de construir relações entre os 

elementos unitários, formando unidades de análise que se organiza a partir de 

aspectos semelhantes e que se aproximam para formar conjuntos de elementos 

próximos. Nesta etapa há comparação entre as unidades iniciais da análise, 

conduzindo o processo ao agrupamento de elementos semelhantes. 
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Para Santos e Dalto (2012, p. 6), a “[...] unitarização e a categorização se 

constituem como etapas para que novas compreensões possam ser produzidas”. 

Ainda sobre este aspecto, Moraes e Galiazzi (2011, p. 175) dizem que ”[...] o trabalho 

do pesquisador é de criar pela unitarização as condições de formação da tempestade, 

e então, pela categorização, aproveitar todos os resultados que vão emergindo do 

caos criado”.  

Captando o novo emergente é o terceiro momento. Ele é visto como um 

processo de tratamento dos dados comparado a uma tempestade de luz. Nesta etapa, 

surgem inúmeros raios, capazes de iluminar a condição caótica, ao qual “[...] 

possibilitam, por meio de um esforço de comunicação intenso, expressar novas 

compreensões atingidas ao longo da análise” (MORAES, 2003, p. 192).  

Os produtos desta etapa são os metatextos. Estes são frutos de descrições, 

interpretações, críticas e teorizações39 sobre os fenômenos investigados, e funcionam 

para expressar os sentidos apresentados num conjunto de texto.  

O quarto passo se refere ao Processo auto-organizado, que se constitui pela 

emergência do novo, onde se apresenta os resultados finais, originais e não 

previsíveis, emergindo novas formas de compreender os fenômenos investigados.  

Esta etapa é um exercício de autoria em que o pesquisador usa da desordem e do 

caos para um resultado não previsto, que apresenta uma nova ordem, onde surgem 

flashs repentinos constantemente, com registros das impressões que compõe o todo 

dos fenômenos.  

Moraes e Galiazzi (2011) também discutem que neste processo, os insights 

funcionam como relâmpagos que dão uma noção rápida do todo. Depois do 

relâmpago, o pesquisador necessita preencher as lacunas, fortificando sua autoria, 

investindo na explicitação dos fenômenos pela produção escrita. 

Ainda dentro desta etapa, temos o processo de comunicação das novas 

compreensões. Esta se apresenta recheada de novidades, criatividades, 

reconstruções, estratégias, possibilidades, e profundidade dos detalhes 

                                                           
39 Estabelecimento de “[...] pontes entre os dados empíricos com que trabalha e suas teorias de base.” 
(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 36). 



 
 

 

 

117 

anteriormente vistos com desordem. Se o pesquisador conseguiu tornar 

compreensível o que era caos, ele cumpriu seu papel. Este deve ainda se preocupar 

em integrar ou encadear as partes ao todo, deixando o metatexto com aspecto de 

leveza, compreensível e representativo de um fenômeno, anteriormente 

desorganizado. 
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CAPÍTULO 4 
 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
A metodologia da ATD permitiu construir os corpus: Relato Escrito da 

Pesquisadora (REP); Diário de Bordo (DB); Fórum de Discussão no Facebook (FDF), e 

olhar para eles como materiais ricos em sentimentos, em vozes, em práticas, em 

aprendizados, em reflexões, investigando-os. Em seguida buscamos a unitarização 

desses corpus pelo processo de desmontagens dos discursos que ora foram obtidos 

pela transcrição de vídeos, áudios e observação in-loco.  

A terceira etapa foi realizar uma investigação profunda dos detalhes e 

fragmentos relevantes, buscando o atendimento dos fenômenos, para categorizá-los. 

Esse momento também foi importante, pois permitiu que surgissem as tempestades 

de luzes essenciais para interpretar e organizar o que era caos.    

O último momento foi o da produção dos metatextos. Neste processo, de 

posse do novo emergente, houve a construção das novas teses, da comunicação com 

a fundamentação teórica, com as reflexões elaboradas pelos autores do corpus para 

favorecer o processo de comunicação.  

A seguir apresentamos os corpus, as categorias e o objetivo proposto para o 

metatexto, que surgiram a partir da questão de pesquisa, da fundamentação teórica 

realizada ao longo do trabalho, sendo que dialogaram demonstrando a proximidade 

entre os estudos realizados sobre a temática da formação de professores em 

tecnologias para o ensino da Matemática nos anos inicias, aproximando-se dos dados 

produzidos.  
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Quadro 5 - Apresentação do corpus, categorias, e objetivos do metatexto 

 
CORPUS UNITARIZAÇÃO CATEGORIAS OBJETIVOS DO 

METATEXTO 

 

 

 

 

 

Relato Escrito da 
Pesquisadora 

(REP) 

- Autoria individual e coletiva 

 

-  As tecnologias atendem as 
necessidades específicas de 
aprendizagens 

- As tecnologias ajudam a 
evidenciar as aprendizagens 
matemáticas do cotidiano 

- As tecnologias permitem a 
mudança de práticas  

- Valorização do erro matemático 

 

 

 

Potencialidades 
das tecnologias 
para a 
formação 
docente  

 

 

 

Apresentar as 
potencialidades do 
uso das tecnologias 
no processo formativo 
de professores do 
Ensino Fundamental 
I. 

 

 

 

 

Diário de Bordo 
(DB) 

- Sobrecarga de trabalho atrapalha a 
busca por novos conhecimentos 

 

- Número expressivo de estudantes 
na sala de aula impede o 
acompanhamento do professor 
para uso das tecnologias 

 

 

Os desafios do 
professor com a 
presença das 
tecnologias na 
escola  

 

Analisar os desafios 
do professor em 
utilizar tecnologias 
para o planejamento 
de atividades 
matemática para o 
Ensino Fundamental 
I. 

 
 
 

Fórum de 
Discussão no 

Facebook (FDF) 

 
- Recursos tecnológicos escassos 
para atender toda a demanda 
escolar 
 
- Presença dos nativos digitais na 
escola 
 
- Falta de capacitação para a 
utilização de tecnologias na 
educação 

 
Do 
planejamento 
matemático à 
aplicação do 
projeto no 
Visual Class: 
elementos 
integradores do 
processo 

 

 

 

 

Identificar as 
características e os 
conhecimentos 
aplicados no 
planejamento 
matemático 
tecnológico. 

 
Planejamento 

Matemático no 
Software de 

Autoria (PM) 

-   O medo de errar 
 
- Dificuldades em planejar aulas de 
Matemática utilizando tecnologias  
 
- Os tabus do ensino e ada 
aprendizagem matemática 
 

  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

4.1 – Potencialidades das tecnologias para a formação docente 

 

Essa ligação da educação com a tecnologia mostra, portanto, 
visivelmente que essa última, por intermediação da primeira, tem um 
perceptível laço com o saber, com o conhecimento. (ROCHA, 2010, p. 
66). 

 

Esta primeira categoria versa sobre o processo de formação do professor para 

o uso de tecnologias no ensino da Matemática e, objetiva apresentar as 
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potencialidades do uso das tecnologias no processo formativo de professores do 

Ensino Fundamental I. As análises apresentam a interpretação da realidade das 

docentes quanto a este aspecto, e com as diversidades de mudanças que ocorreram 

na sociedade e na escola nos últimos dez anos do século XXI. 

Para tanto, é importante analisar: como tem sido o comportamento do 

professor em sala de aula no ensino da Matemática com tecnologias? E, nesta 

perspectiva, quais modificações ocorrem na prática docente quando acrescentam as 

tecnologias para o público do Ensino Fundamental I? De certo que a fase escolar de 

1º ao 5º ano é considerada base da construção dos conhecimentos necessários para os 

estudantes continuar aprendendo, e deve ser pensada de maneira contextualizada, 

refletida, avaliada e reconfigurada para atender as necessidades educacionais dos 

atores envolvidos no processo. 

Essa discussão trazida pela professora de que o educador está envolvido por 

tecnologias dentro e fora da sala de aula, culmina com as ideias de Lévy (1993) e 

Castells (2005) que apontam a conexão entre tecnologias e seres humanos, ao qual 

misturam-se de tal maneira que produzem saberes palpáveis e subjetivos. Por este 

motivo é que compreendemos que a utilização de tecnologias na educação oferecem 

possibilidades dos professores refletirem sobre sua atuação no espaço educacional, 

suas mudanças de práticas, e nos resultados que este impacto causa na 

aprendizagem dos estudantes.  

Neste sentido, P8 conjectura que:  

Esses avanços tecnológicos nos inquietam e fazem refletir a necessidade de 
uma atuação mais dinâmica e significativa no espaço escolar, afinal as 
tecnologias tornam as informações muito mais acessíveis e diante desse 
contexto o professor pode acompanhar essa evolução tecnológica 
transformando os momentos de aprendizagem em algo mais prazeroso. (P8, 
FDF, 27/07/2016).  

 

Essa professora entende que as tecnologias têm o potencial de dinamizar as 

aulas, dar significado para muitos conteúdos ora de difíceis compreensões, e 

conduzir professores e alunos a momentos de investigação de dúvidas, e de 

descobertas, que servirão para a construção do conhecimento escolar, que ora vem 

sendo articulado e alinhado a sua experiência de vida. 
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Sobre as tecnologias na sala de aula, elas possuem diversas potencialidades 

que vão além de uma conexão com a internet, ou subutilização de um recurso em sala 

de informática:  

[...] no cenário escolar integrado com vivências em multimídia, estas 
geram: a dinamização e ampliação das habilidades cognitivas, devido 
à riqueza de objetos e sujeitos com os quais permitem interagir; a 
possibilidade de extensão da memória e de atuação em rede; ocorre a 
democratização de espaços e ferramentas, pois estas facilitam o 
compartilhamento de saberes, a vivência colaborativa, a autoria, co-
autoria, edição e a publicação de informações, mensagens, obras e 
produções culturais tanto de docentes como discentes (SERAFIM; 
SOUSA, 2011, p. 22). 

 

Nesta perspectiva, o docente é peça fundamental para proporcionar 

momentos de aprendizagens por diferentes metodologias. Para melhoramento da 

docência, o professor pode ainda, realizar uma autoavaliação de sua prática em sala 

de aula, como destaca P8 quando diz: “Os pontos positivos de ser professor é estar na sala 

de aula e conviver com os alunos, aí você aplica sua aula e faz uma autocrítica e percebe a 

necessidade de aumentar o índice das tecnologias, porque quando você traz para a sala de aula, 

os alunos se sentem mais empolgados, [...].” (P8, REP, 23/07/2016).  

Este processo faz-se importante, pois a professora consegue identificar se o 

estudante, quando de posse de uma tecnologia, consegue compreender os conteúdos 

por uma, duas ou mais possibilidades, ou ainda, se necessita de algum complemento 

para conseguir firmar os conceitos matemáticos.  

Mesmo P8 não tendo formação específica para o uso de tecnologias como 

recurso pedagógico, ousa utilizá-las buscando aquelas que não necessitam de 

habilidades elevadas para explorar. Fala que o que lhe impulsiona a buscar e investir 

no novo “[...] é a cobrança dos próprios alunos, quando você percebe que uma aula rotineira 

não é bem aceita, eu uso bastante o planejamento, buscando jogos, ou atividades dinâmicas.” 

(P8, REP, 23/07/2016). Aqui está a importância de o professor entender o sentido das 

utilizações de mídias na educação, já que elas: 

[...] oferecem à didática, objetos, espaços e instrumentos capazes de 
renovar as situações de interação, expressão, criação, comunicação, 
informação, e colaboração, tornando-a muito diferente daquela 
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tradicionalmente fundamentada na escrita e nos meios impressos. 
(SERSAFIM; SOUSA, 2011, p. 22). 

 

Neste complexo movimento é necessário o entendimento por parte do 

professor sobre a importância pedagógica das tecnologias, para depois incorporá-las 

na educação. Por outro lado, é grande a carência de muitos professores quando se 

propõe incluir recursos tecnológicos nas ações de sala de aula. P1, P5, P8 e P9 

afirmam nunca as ter utilizado como recurso pedagógico, o Facebook, o Google Docs, 

ou algum Software educacional.  

Quando foram apresentadas essas tecnologias para as professoras no CE, a 

proposta foi de que elas percebessem os diferentes meios para reflexão de conteúdos, 

para construir caminhos de possíveis mudanças de práticas, de levantar momentos 

de reflexão, e de elaboração de propostas para melhoramento do ensino da 

Matemática ofertada aos estudantes.   

No primeiro encontro presencial para desenvolvimento do processo formativo 

de professores, foi reservado um período para o reconhecimento do SA como recurso 

pedagógico, e de como realizar atividades formativas no Facebook e no Google Docs. O 

momento foi necessário, pois elas dependiam desse aprendizado para construir o 

planejamento matemático que seria utilizado no segundo encontro, assim como a 

realização das atividades no Diário de Bordo e as reflexões teóricas.  

Antes de o grupo acessar o software para a descoberta de suas potencialidades 

pedagógicas, foi perceptível o ir e vir de sentimento que se misturavam com euforia, 

medo, ansiedade, curiosidade, insegurança. O encontro com o novo despertou certa 

expectativa em investigar as funções do Visual Class, e como poderiam construir as 

propostas de atividades matemática, valorizando o cotidiano do estudante. 

Após o reconhecimento das potencialidades do Software de Autoria Visual 

Class, as professoras relataram:  

[...] a gente sabe que é difícil criar, ao mesmo tempo fica deslumbrada de 
poder criar. Eu mesmo que criei! Eu posso criar! Posso oferecer isso para 
meu aluno, agora já posso dar essa contribuição, essa autoria. (P1, REP, 
23/07/2016). 

 

O bom disso tudo é a questão da interação com essas práticas e as 
tecnologias. [...] Essa tecnologia facilita a questão de aprender com o outro, 
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[...]. [...] a gente sempre se vê como consumidor desse produto e agora a 
gente vai produzir, então iremos construir juntos, muito interessante 
mesmo. (P5, REP, 23/07/2016). 

 

[...] aí você (a pesquisadora) traz esse software que me traz essa possibilidade 
de montar as atividades de acordo com o meu o desejo, então eu nunca 
imaginei que eu iria conseguir fazer isso. (P8, REP, 23/07/2016). 

 

Tem coisas aí que até o desatento irá fazer sozinho. [...] isso aí (OA do SA) 
pode chamar a atenção e pode vir até a realizar as atividades junto com 
aquele que não está conseguindo. (P9, REP, 23/07/2016). 

 

A partir do manuseio do programa, das ferramentas contidas nele, percebi 
que é “gostoso” aprender Matemática assim. É importante ter outros olhares 
sobre o mesmo conteúdo. E o Visual Class nos possibilita isso, ir além, não 
limitar. [...] O software de autoria, nos dá possibilidade de criar, construir, 
tornar versátil o ensino da Matemática, possui a capacidade de transformar 
atividades corriqueiras em algo prazeroso e interativo. A partir do momento 
que o aluno realiza as atividades matemática no programa Visual Class, ele 
fomenta o desejo de querer realizar as tarefas de maneira eficiente. (P9, DB, 
13/09/2016). 

 

Fica evidente a possibilidade de desenvolver a autoria no Visual Class, porém a 

docente P1, cita certa dificuldade em desenvolvê-la, seja porque foi o primeiro 

contato, ou porque ainda não conseguiu elaborar em seu cognitivo uma proposta de 

ensino da Matemática utilizando a tecnologia. Por outro lado, sabe das 

potencialidades e afirma que pode ser autora, visando o resultado da autoria para o 

desenvolvimento educacional dos estudantes.  

A autoria no Software pode acontecer a partir do momento em que o professor 

começa a descobrir que possui ricos OA que os dá a vantagem de elaborar atividades 

numa perspectiva de modificação do perfil educacional matemático, seja individual 

ou coletivo.  

Pela Observação Participante, foi identificado que as professoras expressavam 

preocupação, de como o conhecimento deveria chegar até o estudante; como realizar 

um planejamento que atenda às necessidades das aprendizagens matemática; se os 

estudantes conseguiriam assimilar o conteúdo apresentado; e com qual qualidade o 

conhecimento poderia ser construído.  

Nos relatos acima, principalmente em P5, está claro que os processos de 

autoria e a interação entre os pares podem despertar o interesse dos estudantes para 
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aprender a Matemática. Essas duas propostas não surgem por si só. Antes é 

necessário elaborar estratégias de criação, com quem e para quem criará, e permitir 

que o planejamento construído tenha objetivos de aprendizagem matemática que não 

cause traumas, nem isolamento das vivências cotidianas dos estudantes.     

Os relatos de P1, P5, P8 e P9, mostram que eles ao perceberem que a partir do 

momento em que utilizaram o Visual Class de maneira prática, coletiva, e planejada, 

foi possível envolver os estudantes na aprendizagem da Matemática, já que os 

estudantes distraídos, desmotivados e relapsos na aprendizagem passaram a 

interagir, desenvolvendo a aprendizagem colaborativa entre professora e estudantes, 

estudantes /estudantes, e estudantes e as tecnologias.  

Isto ocorreu, pois as partes gráficas e técnicas do software fazem desses OA um 

potencial para despertar a atenção dos estudantes, com os recursos multimídias que 

se apresentam com uma configuração diferenciada em relação ao Livro Didático. 

 Além disso, é possível construir muitas atividades compatíveis com o nível de 

conhecimento escolar da classe, levando o estudante a adquirir autonomia de 

resolução de problemas frente à Matemática, possibilitando olhares diferenciados 

sobre a disciplina, e elaborando estratégias diferenciadas de solucionar os dilemas 

matemáticos do dia a dia. 

Como destaca P8, é imprescindível que o professor ao escolher uma tecnologia 

como recurso pedagógico, esta precisa ter uma configuração que lhes possibilitem 

fazer com que os saberes adquiridos sejam colocados em movimento, 

compartilhando com os estudantes, de maneira clara e objetiva. A partir daí podem 

construir coletivamente momentos de aprendizagem com a finalidade de diversificar 

o ensino da Matemática, contextualizando-a. 

Outras potencialidades foram destacadas pelos professores, a citar: a mudança 

da postura do professor com a presença das tecnologias na escola; a reestruturação 

pedagógica partindo do currículo, do Projeto Político Pedagógico (PPP), e 

consequentemente da efetividade da construção do planejamento de aula. Estas 

potencialidades funcionam para movimentar a prática dos professores, assim como 
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as mudanças nas metodologias de ensino. Neste sentido os relatos de P5 e P9, 

evidenciam que:  

O que antes era algo bem definido, como por exemplo, o papel do professor 
enquanto detentor e transmissor do conhecimento, o papel dos alunos como 
meros receptores e o papel da escola de ser a única instituição onde essa 
relação com o conhecimento se construía e efetivava. Hoje, esses papéis foram 
ressignificados. Mudaram-se as concepções pedagógicas, as relações do 
ambiente escolar no processo de ensino aprendizagem, as diversas formas que 
contribuem para a construção do conhecimento e um leque de possibilidades 
que os avanços tecnológicos proporcionam, inclusive pelo acesso rápido e 
fácil às informações. (P5, FDF, 01/08/2016). 

 

A partir desse contexto, entende-se que o currículo escolar carece ser 
reestruturado, a fim de que se incorpore no PPP (Projeto Político 
Pedagógico) da escola a inserção das novas e variadas formas do uso das 
tecnologias, de maneira a expandir os conhecimentos de ambos os lados, 
permitindo ao professor e aluno um aprendizado recíproco, [...] Mas é preciso 
que essa inserção aconteça, de modo a aumentar as possibilidades de 
aprendizagem e transformação do fazer pedagógico, [...]. É imprescindível o 
emprego das tecnologias no planejamento do professor, no entanto, tais 
recursos não precisam estar presentes em todas as atividades desenvolvidas 
pelo docente, o professor somente fará uso com a finalidade de aprimorar a 
prática metodológica, para isso, o educador deve visualizar esses recursos 
como um apoio pedagógico, acoplado a necessidade e as exigências dos 
alunos. (P9, FDF, 20/08/2016). 

 

Os professores da Escola Agostinho Pinheiro, estão tendo a oportunidade de 
conhecer o recurso disponível dos programas escolhidos para metodologias de 
ensino, habilitando-se, dessa forma, para realizar aulas criativas, envolventes 
e lúdicas, propiciando assim, saberes significativos. (P9, DB, 02/08/2016) 

 

Para P5, ter uma tecnologia como o Visual Class, e muitas outras a disposição 

do professor, é um fator de divisor de águas para o desenvolvimento da prática 

docente, pois na maioria das escolas os softwares são inexistentes ou pouco 

explorados.  

O professor que antes dominavam o conhecimento, hoje compartilha as 

aprendizagens com os estudantes, e aprende com ele, independente de seu nível 

intelectual. Para Costa (2010) esse professor é parceiro e orientador do estudante no 

processo de construção do conhecimento.  

As tecnologias para P9 trazem a possibilidade: de ressignificar as maneiras de 

pensar, de aprender, de criar, de proporcionar o conhecimento matemático pela via 

da criticidade, envolvendo o pensamento criativo da criança. Além de favorecer a 
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ludicidade, reelaborando a aprendizagem abstrata da Matemática concedida pelos 

estudantes. Por outro lado, não conseguiu identificar que as tecnologias podem ser 

utilizadas como um fator pedagógico intrínseco a sua prática, quando alinhada à 

Matemática. 

Para que as potencialidades das tecnologias sejam utilizadas e valorizadas 

pelo professor, há necessidade de realizar um planejamento consistente. Mesmo 

professores formados possuem dificuldades em realizar um planejamento de aula, e 

quando fazem apresentam desarticulação entre os pontos principais desse processo. 

Sobre a consistência do planejamento: 

Quando o docente não possui fundamentação teórica consistente, o 
processo do planejamento não ocorre de forma eficiente. Assim, o 
docente necessita de conhecimento científico (embasamento teórico) 
para diagnosticar as necessidades de seus discentes e tentar superá-
las de maneira mais criativa e prazerosa, instigando-lhes à busca do 
conhecimento (SOUZA, 2014, p. 146).  

 

Como pontua P9, se o professor desejar ministrar uma aula com tecnologias 

deve pontuar em seu planejamento quais as tecnologias, porém nem todas as 

atividades devem ser por intermédio delas. As tecnologias contribuem para 

aprimorar a metodologia utilizada na rotina e conceder a aprendizagem de maneira 

mais elaborada e significativa.  

Sobre a presença das tecnologias em sala de aula, Purificação, Neves e Brito 

(2010) e Borba, Silva e Gadanidis (2014) discutem que as tecnologias não é um fator 

determinante para ocorrer a aprendizagem, mas pode contribuir no desenvolvimento 

de algumas deficiências cognitivas, podendo também valorizar o cotidiano dos 

estudantes atendendo suas exigências de conhecimento de mundo.  

Outro recurso tecnológico utilizado na formação de professores foi o Facebook. 

Funcionou como ambiente não hierárquico e colaborativo favorável às discussões 

teóricas e reflexivas, sobre assuntos referentes: as tecnologias na educação e 

sociedade; as tecnologias para o ensino da Matemática; e as tecnologias na formação 

de professores. O objetivo foi proporcionar aos professores a utilização de uma 

tecnologia de comum uso, compartilhada, de fácil disseminação de informações, que 

ora pôde ser modificada para fins formativos ou de entretenimento.  
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No entanto, a proposta planejada foi a de disponibilizar textos referentes a 

temáticas (Formação de Professores, Tecnologias na Educação e Ensino da 

Matemática nos anos iniciais) para que as professoras refletissem, fomentando a 

interação entre os participantes e as descobertas das potencialidades dos recursos. 

Sobre as potencialidades do Facebook no desenvolvimento profissional de professores, 

há relatos de que:  

Confesso que está sendo desafiador, um caminho de desconstrução de muita 
coisa que aprendemos, outras que fogem a nossa rotina – associado à 
redescoberta da utilização de uma ferramenta já conhecida (como é o caso do 
Facebook) e outras agora apresentadas (como o Google Docs). (P5, DB, 
16/08/2016). 
 
Achei interessante utilizar o FACE (Facebook) para postar atividades porque 
é uma forma de interagir com os colegas, ler os comentários deles e 
responder. Nesse momento as aprendizagens se ampliam na crítica ou 
comentário do outro. Isso nos possibilita refletir mais, concordar, discordar, 
inferir. (P8, DB, 10/08/2016).  
 
É importante essa troca de experiências, de informações, pois contribui para 
a formação reflexiva e constante dos profissionais, diminuem a distância 
entre colegas da mesma área, que muitas vezes atuam em uma mesma 
instituição, porém em períodos opostos, e por isso, pouco promove discussões 
acerca das vivências na sua prática pedagógica. (P1, DB, 10/08/2016). 
 
Em relação a utilização das tecnologias (Facebook e Google Docs) para o 
desenvolvimento do processo formativo, acredito que está sendo uma 
vivência bastante diversificada, pois normalmente o uso dessas tecnologias 
eram utilizadas, apenas, a nível de entretenimento. E quando esse uso é 
realizado para fins reflexivos, com criticidade, obtêm-se uma visão 
renovadora do uso das TIC. (P9, DB, 02/08/2016) 

  

Um dos pontos destacados por P5 e P9 em relação ao Facebook foi o fato da 

utilização da rede social que ora era utilizada para fins de entretenimento (chat com 

amigos, jogos, etc), agora passa a ser um ambiente de investimento na formação 

crítica e reflexiva de professores.  

O Facebook é um espaço propício à formação docente, pois as atividades 

desenvolvidas nessa tecnologia têm a possibilidade de ocorrer de maneira criativa, 

atualizada, em larga escala de contínua comunicação, e proporciona momentos 

adequados à exploração e utilização de outras mídias sociais (MATTAR, 2013).  

Evidente que esta possiblidade pode causar uma sensação de desconforto para 

o professor, pois o ambiente que era utilizado em momentos de distração recebe uma 



 
 

 

 

128 

nova função, a de reflexão de conceitos, criação de estratégias e metodologias, 

voltadas para a construção do conhecimento profissional e educacional. Rocha (2010) 

destaca que muitas tecnologias se apresentam como indispensáveis para o 

desenvolvimento cognitivo humano, levando-os a criarem novos conhecimentos e 

consequentemente alterar os conceitos da própria tecnologia. 

O processo interativo mencionado por P8 foi citado porque as atividades 

propostas no grupo fechado no Facebook possibilitaram que a docente sentisse-se a 

vontade para discutir e relatar suas demandas, dilemas e vivências de sala de aula no 

que diz respeito ao uso das tecnologias na educação. Destacamos também que o fato 

de usufruir da tecnologia postando atividades não significa interagir entre os pares, 

no movimento de ir e vir das informações, consolidando a aprendizagem.  

Costa (2010) aponta que as TIC, neste contexto, abrem possibilidades 

inovadoras para as aprendizagens, pois conecta o professor com o estudante mesmo 

fora do contexto da sala de aula, o que possibilita reelaborar suas estratégias de 

ensino. Esta utilidade citada pela autora demonstra a maneira como pode ocorrer a 

interação.    

A aprendizagem pela troca de experiências é bastante valorizada com o uso do 

Facebook, pois como relata P1 o professor tem o contato direto com educadores, que 

ora lecionam no mesmo espaço escolar, mas pela extensa carga horária de trabalho, 

não possuem a oportunidade de debater, inferir, criticar, concordar e discordar 

questões que são inerentes à prática docente, a melhoria da educação, e do local de 

trabalho.  

Amiel (2012) discute que em escolas de nível básico e também superior são 

dispensadas aos professores poucas horas para o trabalho coletivo e a troca de 

experiências, fator que impede com que o desenvolvimento profissional de 

professores aconteça por via do compartilhamento. 

As interações reflexivas dos processos educacionais, ocorridos entre professor-

professor, professor-tecnologia e professor–pesquisadora promoveram a liberdade 

de identificar que o Facebook pode ser utilizado como recurso pedagógico em vários 

níveis de educação. Isto possibilitou, também, descobrir as potencialidades da 
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interface e os aspectos científicos para a educação, e ampliar a reflexão teórica pela 

estimulação das discussões.  

Sobre a formação reflexiva destacada pela professora P1, Lima (2010) pontua 

que ocorre pelo repensar da prática pedagógica, dos questionamentos sobre seu 

próprio conhecimento, e ter olhares específicos para cada realidade da sala de aula. 

Outra tecnologia utilizada para o processo formativo de professores foi o 

Google Docs. Essa possui potencialidades e possibilidades, a saber:  

O Google Docs, [...] é uma novidade que a gente precisa conhecer mais. É 
uma ferramenta rica. É interativa. Gratuita. (P1, REP, 09/09/2016). 
 
É uma tecnologia diferente. Quando a gente digita o texto, a gente espera que 
venha ser como no Word, [...]. Só que quando a gente termina não tem 
aquela coisa, assim, terminou, vai salvar, não tem essa ferramenta. A gente 
fica meio sem saber: Meu Deus será que terminou? Será que é aqui? E aí 
quando a gente vai procurar entender, procurar saber melhor sobre essa 
ferramenta, a gente percebe o quanto que dá para otimizar na educação, e o 
quanto que a gente não utiliza. (P5, REP, 09/09/2016). 
 
A tecnologia nos oferece tantas ferramentas que podem tornar nossa vida 
mais fácil. No processo formativo se tornou de grande importância, podemos 
hoje enviar atividades de cursos e faculdades via internet, sem nem precisar 
gastar com impressão, [...]. (P8, DB, 10/08/2016). 
 
Meu Deus!! Será que (pesquisadora) está vendo se eu errei, que eu voltei, 
porque é muito aberto isso. Eu não sei exatamente como funciona, aí vem P5 
agora e fala assim: é coletivo. Aí falo: - Meu Deus será que todo mundo viu 
quando escrevi, quando apaguei, voltei, [...]. (P9, REP, 09/09/2016). 
 

Pelos relatos de P1, P5, P8 e P9, analisamos as potencialidades do Google Docs 

para o desenvolvimento profissional de professores. Essa tecnologia funcionou como 

espaço fértil para construção do Diário de Bordo em que as professoras expuseram 

suas reflexões sobre a formação tecnológica, suas dificuldades, desafios, e 

potencialidades das tecnologias.  

Quando P1 destaca que precisa conhecer mais sobre a tecnologia, ela 

demonstra o interesse em continuar utilizando e investigando as potencialidades do 

recurso. Por outro lado, pensamos também no tempo de uso destas tecnologias por 

parte da professora para que ela pudesse conhecer mais aplicando as capacidades 

para o benefício da prática docente. De certo que ao fazer o relato a formação já 
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estava ao final, mas certamente a disponibilidade de tempo de P1 impossibilitou o 

aprofundamento relacionado aos recursos disponível no Google Docs.  

A mesma docente ainda menciona sobre a gratuidade do recurso e seu 

potencial de interatividade. Estas possibilidades, principalmente por ser gratuito, 

permitem o uso ilimitado e irrestrito. A interação também é apresentada como uma 

porta que abre espaços para o desenvolvimento de trabalhos coletivos, e 

aprendizagem com o outro.  

No relato de P5, ela descobriu outra potencialidade do Google Docs que foi o 

salvamento de arquivo nas nuvens. O recurso tecnológico vem com muitas interfaces 

que permitem, além da edição de textos, o compartilhamento de diversas 

modalidades de documentos em tempo real, o desenvolvimento da escrita 

colaborativa, tudo isso sem necessidade de trazer para a memória do computador 

softwares adicionais.  

Em oposição às potencialidades destacadas por ela, seu relato aponta para a 

não exploração dos recursos disponíveis na escola, e na rede de internet, já que não 

dependem de recursos financeiros para adquiri-los, e não apresenta complexidade de 

utilização por parte de qualquer usuário. Se há deficiência na utilização pessoal, na 

prática docente também se torna uma realidade distante.  

Para P8 foi uma novidade trabalhar essa tecnologias, pois além de contribuir 

com sua formação, serviu para redescobrir as funções pedagógicas inerentes, até 

então desconhecidas em seu contexto de aprendizagens. O arquivamento, o envio, o 

recebimento de documentos online, e a adequação do professor à escolha do tempo 

para aprender, certamente são possibilidades que fortificam o desenvolvimento 

profissional de professores, para melhorar e efetivar o processo formativo.   

Analisando P9, vemos que quando ela se percebe imersa na cultura digital 

possibilitada pela Web 2.0, onde as informações percorrem a rede de internet com 

rapidez, buscando espaços desterritorializados, e pela falta de costume em utilizar 

tecnologias digitais, apresenta desconforto, medo, ansiedade, mesmo entendendo 

que este recurso lhe proporcionou tecer considerações sobre as possibilidades de 

mudanças de práticas. Isso é normal até que o docente se familiarize com as funções 

da tecnologia e consiga elaborar estratégias de utilização. Quando a docente cita a 
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palavra “coletivo”, pode ser que pensou nas possibilidades de escrita colaborativa, 

fomentada por esta tecnologia. 

Muitas das potencialidades do Software Visual Class, do Facebook, e do Google 

Docs foram utilizadas, experimentadas, e compartilhadas no CE. No caso desta 

última, as entrelinhas apresentadas pelas quatro professoras demonstram que a 

referida tecnologia pode lhes dá suporte para o desenvolvimento da prática docente, 

aprimorando o trabalho e o aprendizado colaborativo40.  

As propostas que apresentam as tecnologias permitem que seus usuários, as 

utilizem para diversos fins. Seja para o entretenimento, para a pesquisa, para 

processos formativos, tudo isso em uma configuração dinâmica e hipertexual, 

permitindo que as pessoas enviem e recebam informações no momento em que 

desejarem. 

 

4.2 - Os desafios do professor em utilizar tecnologias na sala de aula 

 

Em relação ao uso da tecnologia, os professores tomam diversas 
atitudes: podem assumir uma atitude de desconfiança, mal-estar e 
desdém, ou podem não identificar como tirar proveito pedagógico 
dessa tecnologia, ou, ainda, só integrá-las na vida pessoal e não na 
profissional; podem, igualmente, utilizar em sala de aula sem que 
isso afete o modo de participação dos alunos; ou, por último, podem 
procurar explorar novas possibilidades tecnológicas e didático-
pedagógicas, enfrentando muitas dificuldades e encontrando novos 
caminhos. (COSTA, 2010, p. 93).  
 

Esta segunda categoria versa sobre os desafios enfrentados pelas professoras 

da EMAP, no que diz respeito a utilização de tecnologias na formação continuada e 

na prática de sala de aula. Foi identificado que muitos deles dificultam que o ensino 

da Matemática se desenvolva por esta perspectiva. 

Os desafios podem ser elencados em intrínsecos: dificuldade de adaptação do 

professor à cultura digital; e, os tabus relacionados ao ensino e a aprendizagem da 

                                                           
40

 O conhecimento é construído conjuntamente, ou seja, coconstruído, porque existe interatividade. 
Todos podem participar e intervir no processo através da criação e reconstrução de mensagens 
(coautoria), com opção para selecionar, combinar e permutar estas informações, além de produzir 
outras narrativas possíveis na  sua potencialização. (OKADA, 2003, p.278).  
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Matemática. Os extrínsecos: a sobrecarga de trabalho que culmina na falta de tempo 

para participar de cursos de formação; falta de estrutura física adequada da escola 

para receber as tecnologias; falta de formação específica em uso de tecnologias que 

envolva a prática de sala de aula; presença dos nativos digitais na escola; falta de 

aquisição e/ou manutenção de materiais tecnológicos condizentes com as 

necessidades de aprendizagem dos estudantes.  

 

4.2.1 - Dificuldade de adaptação do professor à cultura digital: o medo de errar 

 

A cultura digital tem possibilitado que os professores aprendam diferentes 

maneiras de ensinar, de aprender, de entretenimento, de diversão. Por outro lado, 

como pontuam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), as novas tecnologias empregam 

desafios que incidem diretamente na prática de sala de aula. A cibercultura é uma 

realidade social que não pode ser ignorada pela escola, já que todos os seus atores 

usufrui de alguma maneira de suas potencialidades e serviços.  

Para as professoras da EMAP, esta realidade promove mudanças de vida e das 

práticas de sala de aula. Neste sentido, relata que, “Diante dessa janela que se abre para 

nós, começamos também a abrir nossos olhos para esta realidade que está posta, que é a 

Cultura Digital.” (P5, DB, 16/08/2016).  

O abrir dos olhos para essa cultura, promove no professor a vontade de 

aprender sobre as tecnologias e suas potencialidades educacionais, além de utilizá-

las no melhoramento de sua prática em sala de aula.  

Com um olhar diferenciado P8 e P1 demonstra preocupação com a junção 

entre escola e tecnologias, e relatam: 

A evolução da tecnologia não para, e todos os dias as novidades se 
apresentam, por isso, cabe a escola fazer o possível para acompanhar essa 
evolução, [...]. (P8, FDF, 27/07/2016).  
 

[...] o professor dos dias atuais vive o desafio constante imposto pela 
globalização, o profissional tem que observar o Projeto Político Pedagógico 
que deve contemplar a realidade, o contexto de onde a escola está inserida, ao 
mesmo tempo tem que adequar à demanda da sociedade de um modo geral, 
ou seja, tem que observar o 'local e o global’ de acordo com aquilo que, de 
certa forma é imposto pelo currículo. (P1, FDF, 28/08/2016). 

 



 
 

 

 

133 

Neste primeiro relato, o entendimento é de que as tecnologias são versáteis, 

dinâmicas, e despertam no professor a necessidade de aprender tendo em vista levar 

o estudante a lidar com as demandas do cotidiano e da escola. Ao tempo que a 

professora traz a escola como responsável pelo acompanhamento da evolução 

tecnológica, também se inclui como parte integrante do processo que ora se encontra 

desarticulado com a realidade e as novidades que se apresentam, na sala de aula 

trazida pelos estudantes. 

O docente precisa entender que além de aprender sobre as tecnologias, a 

utilização delas deve estar conectada com as ações docentes, alinhando com os 

processos educacionais coletivamente construídos, como no caso do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e o currículo escolar.  

As TIC trouxeram um labirinto de possibilidades e muitos professores ainda 

não sabem como se comportar diante delas. Para adquirir certas habilidades de uso 

que desencadeiam em aprendizagens, a formação em tecnologias não deve acontecer 

distante das propostas educacionais incutidas no interior da escola (ROCHA, 2010).  

As tecnologias utilizadas na educação possuem muitos recursos que 

possibilitam criar diferentes estratégias didáticas, e ajudam a refletir sobre as práticas 

pedagógicas aprimorando-as para uma futura atuação. Por outro lado, mesmo as 

professoras tendo o entendimento de que as tecnologias contribuem para o 

desenvolvimento educacional, ainda impera em suas maneiras de pensar, certas 

resistências causadas por diversos fatores, como o medo e a insegurança.  

Sobre este aspecto Purificação, Neves e Brito (2010) ao realizar investigação 

sobre a formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental para o uso 

de tecnologias identificou que ainda predomina nos professores deste século o duelo 

entre sedução e medo, pois com a chegada do computador à escola emitiu 

sentimentos contraditórios a exemplo da ansiedade, insegurança, curiosidade, etc. A 

realidade vivida pelas professoras da EMAP, não se distancia da de Dourados/MS, 

local onde as pesquisadoras realizaram o estudo. Assim, ao utilizar as tecnologias 

propostas no (CE) P1, P5 e P9 relataram: 
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[...] ainda estou naquela fase da insegurança. Será que já aprendi mesmo? 
Será que vai ter que voltar e começar do zero para reiniciar e ver o que 
aprendi, e o que já posso fazer sozinha? (P1, REP, 23/07/2016).  
 
[...] existe também a resistência de alguns educadores, o medo do novo, a 
insegurança de estar propondo a utilização de uma ferramenta aos educandos 
sendo que estes têm mais facilidade em utilizá-la. (P5, DB, 16/08/2016).  
 
[...] perdoe as faltas pelos nossos colegas que não estão. Eu acredito muito 
que eles, alguns se afastaram por conta do medo, da insegurança de não 
conseguir. Eu falo isso por mim, porque eu tive medo, tive insegurança de 
não conseguir aprender, sabe?(P9, REP, 09/09/2016) 
 
 

O medo de enfrentar o novo é uma questão recorrente entre os educadores, 

não somente do público pesquisado. A insegurança no uso das tecnologias na escola 

é observada por vários aspectos: seja pela presença de LI sem utilização; professores 

relatando que os estudantes sabem mais das funções tecnológicas que eles; aparelhos 

que se tornam obsoletos e nunca foram utilizados. O medo e a insegurança são 

destacados pelas três professoras em diferentes momentos de formação, 

demonstrando que o tempo para apropriação das potencialidades tecnológicas não 

ocorrem rapidamente, pois envolve tempo de aprendizagem para firmar os conceitos 

vistos por eles. 

O relato de P9 ocorreu no último dia de encontro presencial, tempo em que 

voltou ao passado e refletiu sobre os colegas de profissão que não conseguiram 

alcançar o término da formação. Ela destaca que o medo de aprender utilizar uma 

tecnologia na educação, pode ter sido o motivo da desistência de pelo menos 60% 

dos professores do EMAP.  

Frente a este discurso de P9 analisamos que em grande parte os discursos de 

falta de formação são vagos, o que impossibilita a aprendizagem do professor pode 

estar em outros motivos e a falta de disposição para aprender pode ser um deles. 

Neste caso: 

A escola, para fazer cumprir sua responsabilidade social de educar e 
formar os novos cidadãos precisa contar com professores que estejam 
dispostos a captar, a entender e a utilizar as novas linguagens dos 
meios de informação e comunicação a serviço de sua prática 
pedagógica que deve ser compreendida como uma forma específica 
de práxis, portanto, prática social que envolve teoria e prática, 
própria da prática educativa (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 26). 
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Aos que se dispuseram do conforto de suas casas nos finais de semana para 

participar do CE tiveram seus medos e inseguranças aos poucos diminuindo, sendo 

que a vontade de aprender superou grande parte dos desafios enfrentados. P9 

também entendeu que apesar dos medos, não há como fugir das situações advindas 

das tecnologias, e reitera “Aí foi discutido tudo aquilo no encontro passado, de que não há 

formação, não há investimento, mas quando existe a formação, um curso desse, por que o 

professor resiste? Por que gera tanta insegurança se hoje é preciso que se aprenda?”(P9, REP, 

20/08/2016). 

Muitas justificativas são reveladas para encobrir o medo de tentar dos 

professores. É a falta de tecnologia adequada que impede o uso; seja porque não 

possui formação adequada para este fim; ou porque os estudantes conhecem mais as 

funções tecnológicas que os docentes. Seja qual for o medo relacionado às 

tecnologias, ele deve ser enfrentado e superado.  

Das quatro professoras que tentaram superar o medo, há relatos de que não 

foi fácil o processo. Sendo assim tratamos do tipo de medo enfrentado por P1 e P9 

quando relatam: 

 
No dia que era para criar o projeto, eu falei: Aí meu Deus, será que é 
verdade, que vou criar esse projeto no Visual?41 Como que vai ser? A 
pesquisadora mostrou aquele projeto que fez, mas eu vou criar? Ficava assim 
aquele medo. Quando chegou aqui, ela falava, dava informação, mas parece 
que eu não captava, aí ela perguntava: Você fez assim? Eu estava pra poder 
dizer: - Não vou fazer mais nada. (P1, REP, 17/09/2016).  
 
Os desafios são inúmeros neste processo de aprendizagem. O medo de não 
conseguir, o receio de errar, a insegurança na realização do projeto, do 
mesmo fugir do planejamento inicial, enfim. (P9, DB, 13/09/2016). 

 

Neste contexto, o medo de errar para P1 foi revelado de maneira que envolveu 

processos de não conseguir desenvolver habilidades tecnológicas para colocar em 

prática o planejamento de aula, gerando momento de tensão, e de medo. Os 

questionamentos, em todo o momento, demonstram fases de reflexões, ansiedade, 

tomada de decisão para direcionar-se frente ao uso do Visual Class com objetivos 

pedagógicos.  

                                                           
41

 Ver descrição do projeto de P1 no item 4.3.2 deste trabalho. 
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Souto (2014) quando traz os momentos de angústias do professor em realizar 

as mudanças de práticas sobre o uso de tecnologias, apresenta como um problema 

para o avanço da educação pelas tecnologias42, e nos leva a entender que muitos 

desistem do caminhar, e outros não adquirem iniciativa de enfrentar o risco e superá-

lo.  

Para muitos professores, a presença de tecnologias na escola é tão assustadora 

que quando se propõe à utilização com cunho pedagógico, logo surgem as 

desistências na aprendizagem, os relatos de falta de segurança, de falta de 

habilidades, e o medo que se configura por diversos aspectos. P9, assim como P1 

mesmo orientadas para a construção do projeto, sentiu-se insegura quanto suas 

próprias capacidades de aprender, acreditando que a tecnologia pudesse fazê-las se 

distanciar do planejamento, como se os recursos tecnológicos tivessem poder de 

modificar alguma proposta de atividades sem a intervenção do professor. 

Mesmo diante de todo o receio, das professoras, de se aproximar das 

tecnologias, elas compreenderam que não há como se esconder da cultura digital, 

pois a evolução tecnológica já faz parte da escola e da vida de seus atores.  

Em meio a esse enfrentamento, as docentes tiveram a oportunidade de 

utilizar, pelo menos, três ambientes tecnológicos educacionais. Mesmo com o uso 

constante, a partir do curso, o medo ainda se fez presente. Um fato que demonstra 

esse sentimento foi quando na utilização do Google Docs, relataram:   

Eu achei superinteressante e absolutamente novo. É tanto que toda vez que 
vou entrar, eu ainda fico me perguntando: Aí meu Deus, será que vou 
acertar usar de novo? (P8, REP, 09/09/2016). 
 
Eu fiz o texto também e enviei. E aí o que aconteceu? Porque é diferente do 
hotmail que a gente está acostumado. Aí meu Deus ela (pesquisadora) não 
disse nada. Será que ela recebeu? Porque é novo, não temos o hábito, nem o 
domínio. É ruim dá uma insegurança quando a gente está usando uma coisa 
que não tem o domínio. A gente usa com a sensação de medo. Será que está 
errado? Será que alguém está vendo que errei? Ou será que está certo?(P1, 
REP, 09/09/2016). 
 

                                                           
42

 O sentido das tecnologias pela educação tratado aqui é o utilizado por Santos e Pequeno (2011) de 
que suas potencialidades busca a completude do ser humano, de maneira igualitária, diferentemente 
do processo de exclusão presente na história da humanidade. 
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P8 e P1 relatam que ao se deparar com a tecnologia nova, além do medo e da 

insegurança, teve a sensação de “espionagem”, de dúvida na realização das 

atividades formativas. Toda tecnologias tem sua potencialidade. Como relatou P1 o 

conhecimento que possuía de uma tecnologia não foi suficiente para fazê-la utilizar 

outra sem enfrentar o medo de errar. Certamente que a falta de habilidade com o 

Google Docs, possibilitou a professora aproximar-se mais da que utiliza na rotina.  

Neste caso, descobrir novas possibilidades depende de tentativas de uso, 

mesmo que estas sejam frustrantes, como relata P8.  

Hoje por exemplo me senti frustrada quando pensei ter conseguido fazer três 
atividades e no final percebi que havia salvado errado, me senti um pouco 
incapaz e não senti vontade de mexer no programa em casa, talvez por medo 
de errar. Sei que essa sensação negativa vai passar e amanhã será um novo 
dia e novas tentativas ocorrerão e eu vou conseguir. (P8, DB, 09/09/2016).  
 

A frustração de P8 foi referente a uma das primeiras utilizações do Visual Class 

para a execução do planejamento matemático tecnológico, a qual a docente seguiu 

um caminho diferente para salvar as telas, passando a construir dois projetos 

concomitantes. Ela descreveu a experiência que gerou a sensação de incapacidade, e 

estagnação quanto à ação de continuar descobrindo as funções e potencialidades do 

Visual Class. 

No momento, a sensação de incapacidade vivida pela professora, juntando-se 

a outros sentimentos, lhe deixou estática quanto a continuar descobrindo as funções 

e potencialidades do Visual Class. Neste episódio, destacamos a vontade de 

superação da docente frente aos desafios. Ela compreendeu que utilizar tecnologias 

na educação envolve tanto a tentativa, quanto o erro.  

Nenhuma dessas duas hipóteses deve ser afastada, pois o reconhecimento de 

uma tecnologia não se faz no mesmo momento em que as começam utilizar, e o 

professor devem preparar-se psicologicamente para enfrentar este e outros desafios.  

O medo de utilizar tecnologias, também suscita outra situação na educação. 

Entendemos que todo processo que envolve tecnologia, se modificam num milésimo 

de segundos. Assim, as práticas pedagógicas também devem acompanhar o ritmo 

frenético em que as informações evoluem. P1 e P9 compreendem a necessidade de 

mudanças, porém em seu relato demonstra resistência em aderir o novo.     
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Outra coisa que estava pensando que nós educadores atuais, a gente fica com 
um pé no passado e outro no futuro, querendo se adequar as novidades, as 
tecnologias, mas não consegue aderir a essa novidades por enes questões, [...]. 
(P1, REP, 23/07/2016).  
 
[...] hoje o livro didático está muito rico, voltado para a atualidade, para 
questões concretas, e quando a gente para e analisa o livro lá no finalzinho, 
no manual do professor, você vai vê que aquele conteúdo que trabalhou tem 
links voltados para as tecnologias, vem vídeos voltados para o conteúdo que 
você quer, então de certa forma também já existe esse tipo de trabalho, só que 
a gente por insegurança, por não querer fazer, por ter muita cosa, acaba 
fugindo disso, [...]. (P9, REP, 09/09/2016). 

 

Analisamos neste contexto que se os empecilhos da falta de tecnologia na 

escola, de falta de formação específica, e de estudantes que tem acesso a recursos 

tecnológicos mais que os professores forem levados em consideração pelos docentes, 

conseguir renovar as práticas de ensino será uma questão ilusória.  

A realidade posta pela cultura digital é avassaladora, não concede longo 

tempo para os humanos se adequarem as mudanças. Ficar com um pé no passado e 

outro no futuro não deve ser uma fase rotineira do professor, o querer docente em 

adquirir novos conhecimentos, principalmente o tecnológico, deve ser ágil. Sendo 

assim há possibilidades de acompanhar a fase de vida dos estudantes que buscam 

esse tipo de conhecimento, a partir de seus próprios lares.  

Como destaca P9, o Governo Federal já incorpora no Livro Didático alguns 

indícios que possa despertar no professor o interesse em utilizar tecnologias nas 

ações pedagógicas. Mesmo assim, a realidade do EMAP destacada pela docente não 

se adequa as intenções para este fim. Por outro lado, relata que: “A partir de todas essas 

discussões que vemos tendo, que a gente percebe o quanto estamos aquém das tecnologias. [...], 

e a gente se depara com este tipo de coisa que a gente fica sem saber o que fazer.” (P9, REP, 

09/09/2016). Essa conscientização pode ser válida no momento em que a professora 

consegue refletir sobre suas ações de sala de aula, sua postura enquanto docente, sua 

posição frente aos estudantes conectados a rede de internet, planejando propostas de 

ensino contextualizadas, tendo em vista modificações das antigas práticas 

pedagógicas. 
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4.2.2 – Os tabus postos no ensino e na aprendizagem da Matemática 

 

No que diz respeito ao ensino da Matemática, a situação é bastante delicada, 

pois as professoras relataram que se sentem despreparadas para o ensino dessa área 

do conhecimento, como demonstra os relatos a seguir. Isso corrobora com uma 

pesquisa de mestrado desenvolvida por Marques (2013) e intitulada “A formação do 

pedagogo e o ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, 

aponta para os resultados de que há um descompasso entre o currículo das 

universidades para o atendimento da Matemática requerida pela realidade da sala de 

aula no Ensino Fundamental I. 

Neste sentido, a autora compreende que nos cursos de graduação em 

Pedagogia: 

Há um destaque enorme nas questões estruturais e históricas da 
Educação, com pouco espaço para os conteúdos específicos das 
disciplinas e para os aspectos didáticos do trabalho docente. O 
problema é que o curso de Pedagogia não tem conseguido articular 
teoria e prática, não se mostrando capaz de aproximar os futuros 
professores da realidade do ensino na sala de aula. (MARQUES, 2013, 
p. 04). 

 

Este é um dos motivos pelo qual os pedagogos mesmo possuindo habilitação 

para tal, muitos deles ainda não conseguem visualizar como dar conta dessa 

demanda educacional, pois consideram que ensinar a Matemática para o público que 

leciona, necessita de gostar da disciplina, aprender diferentes metodologias de ensino 

e deixar de lado os tabus que a mesma carrega.  

Uma das metodologias do ensino da Matemática no Ensino Fundamental é 

por via da contextualização. Esse processo desencadeia outras propostas, ao exemplo 

da adesão às tecnologias.  

A visão de diferentes modelos de ensino por parte do professor faz-se 

interessante, para desmistificar os rótulos postos na Matemática. Assim, P8 relata 

que:  

[...] entretanto, na sala de aula quando se trabalha de forma 
descontextualizada, ela se torna um “bicho papão”, e sabe de uma coisa, 
alguns professores gostam de se sentir o dono do bicho papão, talvez seja 
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uma sensação de poder, de domínio só deles, só eles sabem, só eles dominam, 
tipo, “ Na prova você me paga”!!!. (P8, DB, 10/08/2016). 

 

No relato, há indícios de que a Matemática quando ensinada de maneira 

tradicional, coloca o docente como centro do conhecimento, ou ainda mascara a falta 

de habilidades relacionadas à disciplina.  

Mesmo vivendo numa sociedade desenvolvida, que o ato de educar possibilita 

utilizar diversas metodologias de ensino, há possibilidades de encontrar professores 

que apresentem um ensino descontextualizado, que colocam rótulos na Matemática, 

por não se sentirem capaz de superar as dificuldades com essa área do conhecimento.  

Imbernón (2009) destaca que a apresentação de um ensino descontextualizado, 

muitas vezes, é fruto da formação inicial do professor que em seu contexto de 

aprendizagem tiveram professores entusiasmados pela formação transmissora e 

uniforme.  

Por sua vez, Lorenzato (2010) infere que o educando tem o direito de receber 

do professor o conteúdo com clareza, e que muitas vezes eles são ministrados de 

maneira reprodutiva e dedutiva, ao qual não conduz a compreensão dos mesmos.  

Mesmo que as pedagogas citem que não possuem muita aproximação com a 

Matemática, que ela é vista como uma ciência complexa no ensinar e no aprender, 

acredita-se que fica ainda mais grave a situação quando os próprios docentes, que 

ensinam a disciplina, acrescentam certos rótulos a esta área do conhecimento.  

Neste sentido, P5 relata que esta prática faz parte do discurso de muitos 

professores dizerem que “[...] a Matemática é algo para poucos. A Matemática é para quem 

é inteligente pra entender.” (P5, REP, 20/08/2016). Ou ainda que, “Quando fala em 

Matemática acho que a gente pensa logo em coisas complexas, vem logo na cabeça essa coisa 

de resolver problemas, e a gente não consegue perceber o que está no dia a dia.” (P5, REP, 

10/09/2016). 

Essas sensações e sentimentos a respeito da Matemática é um processo 

recorrente nos cursos de Pedagogia. Nacarato, Mengali e Passos (2009, p. 22) 

pontuam que os currículos formativos “[...] priorizam as questões metodológicas 

como essenciais à formação desse profissional, porém as disciplinas que abordam tais 
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questões têm uma carga horária bastante reduzida” (NACARATO; MENGALI; 

PASSOS, 2009, p. 22). Isso deixa claro que as professoras polivalentes usufruem de 

poucas oportunidades de formação matemática, precarizando o ensino e 

prejudicando sua prática de sala de aula. 

Além dos tabus apresentados por P5, sobre a Matemática, seu ensino e 

aquisição do conhecimento por parte dos estudantes, Lorenzato (2010) discute que 

existem mais algumas crendices que em seu entendimento atrapalha a aprendizagem 

dessa disciplina por parte do professor: que a Matemática é pronta e acabada; a 

capacidade de aprender é inata a poucas pessoas; resolver problemas é encontrar a 

solução correta; que resolver problemas também emite a resolução de exercícios; que 

quanto mais apresentar exercícios melhor será a aprendizagem.  

Uma das possibilidades para que essa Matemática seja modificada, é pela 

inserção das tecnologias. Elas facilitam a ação docente, melhora o desempenho dos 

estudantes, além de desenvolver uma aprendizagem contextualizada, prazerosa e 

impactante, se comparado o ensino somente com o livro didático.  

Uma perspectiva de melhoria para os índices de aprendizagem da Matemática 

por parte de professores e estudantes é relatada por P8, que diz:  

Precisamos quebrar esses rótulos que foram colocados na Matemática, 
precisamos simplificar, contextualizar, criar momentos prazerosos em jogos 
ou interpretação de problemas desafiadoras, mas tudo com muita 
naturalidade e sempre dentro da vivência do aluno e a tecnologia pode ser 
uma excelente aliada. (P8, DB, 10/08/2016). 

 

Neste relato, compreendemos que há preocupação da docente no sentido de 

abandonar as velhas práticas e assumir posturas pedagógicas que se configurem 

como contextualizadas, com inserção de resolução de problemas implícitos e 

explícitos, com apresentação de brincadeiras envolvendo a ludicidade.  

Outro ponto interessante e destacado é o fato de que as tecnologias podem ser 

uma forte aliada no ensino da Matemática, já que elas possuem potencialidades para 

contribuir com o desenvolvimento da prática do professor em sala de aula, e ainda 

ajuda a distanciar os rótulos que ora foram postos desde o início do ensino da 

Matemática.  
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Assim, P9 entende que “O educador está diretamente envolvido nesse universo 

tecnológico, tanto dentro como fora da sala de aula. Ao que se refere a sala de aula, o docente 

necessita conectar-se com essas informações, ampliando assim, o aprendizado do sujeito.” (P9, 

FDF, 26/07/2016). P9 compreende que vive em um contexto tecnológico que não dá 

para assumir a posição de neutralidade frente às mudanças impostas pela sociedade. 

Da mesma maneira a gestão escolar precisa contribuir com o desenvolvimento 

profissional do professor permitindo seu avanço nas aprendizagens, na aquisição de 

diferentes informações com o intuito de ampliar a visão de mundo dos estudantes e 

da própria ação docente frente à Matemática.   

 

4.2.3 – A falta de materiais tecnológicos e da estrutura física adequada 

 

Estar conectado, antenado, em rede, e atualizado, necessita de muitas questões 

dos quais não dependem do fazer docente. A presença das tecnologias na escola é 

um forte incentivo para que os professores comecem a utilizá-las para fins 

educacionais, e a buscar aprender sobre elas, descobrindo suas potencialidades. As 

professoras da EMAP, entendem que a escola tem uma responsabilidade à cumprir 

para conseguir acompanhar a evolução da sociedade tecnológica.  

Esta responsabilidade está em equipar e dar manutenção dos aparelhos 

tecnológicos disponibilizados ao trabalho do professor. No caso da EMAP, o LI 

possui 18 computadores, somente 12 funcionam. Muitas vezes estes travam no 

decorrer do uso, impedindo a efetiva disponibilidade dessa tecnologia na escola. 

Há relatos de outro enfrentamento de desafio: a falta de investimento da 

gestão municipal em equipar a escola com tecnologias adequadas ao público que 

atende, além da necessidade de conceder, sempre que necessário, a manutenção das 

mesmas.  

Uma das angústias de P5 foi o desejo de utilizar uma tecnologia na sala de 

aula, e não encontrar disponível na escola aquela que atendesse a intenção 

pedagógica de utilização. E relata: “[...] as vezes a gente planeja e tenta trazer o celular. 

Eles tentam mexer, mas o que a gente quer da parte pedagógica não contempla, porque só a 

televisão não vai dar conta.” (P5, REP, 23/07/2016). 
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Sobre a aquisição das tecnologias para a escola, as professoras discutem que 

não é qualquer tecnologia. As que devem ser utilizadas na educação são aquelas 

necessárias ao desenvolvimento educacional de estudantes e de professores, que 

precisam ser compatíveis com as necessidades de aprendizagens do público escolar. 

Tendo em vista este e outros desafios, P8, P5 e P9 relatam que: 

[...] há que se fazer investimentos materiais e na capacitação de professores, 
cada um deve fazer a sua parte para que a mudança ocorra de fato e que a 
qualidade no ensino evolua junto com a tecnologia. (P8, FDF, 27/07/2016). 

 

[...] professores e alunos se separam com a falta de estrutura, com as 
dificuldades de utilizarem o Laboratório de Informática por conta do 
sucateamento, da falta de manutenção [...]. (P5, FDF, 01/08/2016).  

Mas enxergamos também a nossa estrutura – ou a falta dela – que não 
contribui para a vivência plena dessa realidade que se apresenta para nós e 
nos faz refletir a nossa estrutura de escola, o modelo de educação que nos dá 
parâmetro para a nossa atuação e ao mesmo tempo o chão da escola que não 
nos ampara, nessa construção de uma educação crítica para a formação de 
sujeitos críticos e autônomos. (P5, DB, 16/08/2016). 

Na nossa prática somos o tempo todo desafiados, [...], desafiados com a 
estrutura da escola, desafiados num contexto geral, [...]. Eu espero que no 
próximo encontro eu não fique desprovida de computador funcionando e que 
possamos realizar este trabalho de maneira mais efetiva, [...]. (P9, REP, 
23/07/2016). 

 

No relato de P8, P5, e P9 há manifestação de alguns desafios: a inadequada ou 

falta de estrutura física, e a falta de investimento financeiro para compra de materiais 

tecnológicos. Por elas o professor teria a capacidade de melhorar as estratégias de 

trabalho dando movimento aos diversos conteúdos, além de valorizar a 

aprendizagem cotidiana dos estudantes, mas por todos estes desafios, nem sempre a 

realidade posta é a esperada pelos docentes quando pensa nas tecnologias como 

suporte para suas ações pedagógicas.  

Mesmo na escola possuindo um LI, elas enfrentam a dificuldade deste local 

não ser adequado para realização das atividades com tecnologias. São computadores 

amontoados por falta de espaço, teto em péssimas condições, e também a falta de 

manutenção dos computadores, impressoras, e falhas na internet banda larga. Como 

destaca Perrenoud et al., (2001) os locais de formação de pessoas, devem ser 
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compatíveis as necessidades dos sujeitos ali envolvidos, com situações adequadas e 

favoráveis para contribuir com o desenvolvimento profissional. 

No relato de P9 demonstra um desafio enfrentado logo no primeiro encontro 

presencial. Ao começar utilizar o computador, observou que a internet não estava 

acessível, mesmo assim tentou seguir com as atividades no SA. Em pouco tempo de 

uso a máquina travou, deixando a docente aflita, por verem seus colegas realizando o 

reconhecimento da tecnologia enquanto ela tentava colocar para funcionar uma 

ferramenta que não sabe identificar suas partes físicas, nem sua estrutura mecânica.  

Apesar destes desafios, as professoras demonstram interesse em aprender 

utilizar tecnologias em sala de aula, como maneira de resolver total ou parcialmente 

as ebulições que promovem as tecnologias digitais, utilizadas pelos estudantes no 

cotidiano.  

 

4.2.4 – A falta de formação teórica e prática em tecnologias  

 

Certamente que pensar num modelo de educação que atenda às demandas do 

século XXI é refletir sobre aspectos que não depende somente de estrutura física e 

materiais tecnológicos. A formação docente para este processo se configura como 

uma proposta que contribui para melhorar o aspecto educacional dos estudantes, 

levar a realização profissional do professor, e colocá-los em compatibilidade com a 

cultura digital vivida pela sociedade avançada.   

A formação de professores para a utilização de tecnologias em sala de aula é 

essencial para o desenvolvimento profissional de professores. Purificação, Neves e 

Brito (2010) sobre este aspecto, traz que a escola está sendo impactada pelas 

mudanças advindas das tecnologias, exigindo dos professores formação especifica 

para (re)aprender a conhecer, comunicar, a ensinar e integrar o ser humano do 

individual ao  grupal e social.  

Como destaca P1, “É importante e já foi falado aqui da importância da formação. 

Cadê esse professor preparado para trabalhar com essa realidade, com essa necessidade atual?” 

(P1, REP, 23/07/2016). Sobre este aspecto, compreendemos que “A rapidez das 
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inovações tecnológicas nem sempre correspondem à capacitação dos professores 

para a sua utilização e aplicação, o que muitas vezes, resulta no uso inadequado ou 

na falta de criação diante dos recursos tecnológicos disponíveis, [...]” (SERAFIM; 

SOUSA, 2011, p. 24).  

Trabalhar em escolas equipadas com tecnologias demanda ter professores com 

formação para tal, fato que nem sempre ocorre nas escolas brasileiras em nível de 

Educação Básica.   

Não oferecer essa formação gera insegurança no processo de ensino e de 

aprendizagem. Neste aspecto, a formação de professores e equipar escolas com 

tecnologias, são vias de mão dupla para a progressão educacional. Serafim e Sousa 

(2011) destacam que se de um lado adquire os materiais, do outro se busca a 

disposição dos profissionais para captar, entender e utilizar as novas linguagens 

midiáticas a serviço da prática pedagógica.   

A deficiência na formação tecnológica do docente, seja inicial ou continuada, 

causa a precariedade no ensino dos conteúdos escolares. Este fato prejudica a 

aquisição de vários saberes, pois mesmo que o professor, queira utilizar as 

tecnologias que possuem contato na rotina, como e o caso do Word e do Power Point, 

ainda falta conhecimento para uso das tais.   

Compreendemos essa questão quando analisamos o relato de P9 que diz: “[...], 

quando a gente pega o computador, a gente utiliza para o Facebook, internet, mas o Word? 

Sabe mexer? Às vezes a gente tem dificuldade para centralizar um texto, mexer no Word, ir ao 

Power Point fazer um slide. Então, acho que os conhecimentos básicos são precisos.” (P9, 

REP, 20/08/2016). Destacamos a necessidade do letramento digital do professor, já 

que sem ele o docente não sabe quais potencialidades possuem as tecnologias para 

atender suas necessidades de ensino, e nem as de aprendizagens dos estudantes. 

Neste sentido, a docente relata que: “Quando fala assim tecnologia, [...], não tem como a 

gente correr, o professor precisa estar atualizado, precisa estudar.” (P9, REP, 20/08/2016). 

 Todas as professoras da EMAP não passaram por processo formativo em 

tecnologias, como foi destacado no Questionário Online. Por não saber qual a postura 

do professor frente a essa demanda, P9 e P8 relataram que:  
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[...] se tivesse profissional preparado, pra estar aqui, ter um profissional de 
informática pra trabalhar com esses alunos, pra nos auxiliar em todo esse 
trabalho, seria muito bom e gratificante e significante, também. (P9, REP, 
23/07/2016).  

 

[...] formação do professor nessa área para que se saiba o que fazer com esse 
aluno no laboratório de informática, pessoal de apoio que possa auxiliar nesse 
momento, orientando os alunos junto com o professor. (P8, FDF, 
27/07/2016). 

 

Nestes relatos, as professoras parecem se eximir de sua função de docente 

quando se trata das tecnologias, passando a responsabilidade de ensino e 

acompanhamento dos estudantes para o profissional de informática. É preciso uma 

compreensão sobre o papel do professor frente às tecnologias educacionais, e a do 

Técnico de Informática43 na educação.  

O professor, por sua vez, desempenha a função de acompanhar e realizar o 

trabalho pedagógico com os alunos, já o outro por mais que tenham conhecimento 

das funções tecnológicas, não possui os conhecimentos pedagógicos, nem do 

conteúdo para assumir uma sala de aula e contribuir para a  aprendizagem dos 

estudantes.  

Somente o conhecimento da tecnologia não supre as necessidades de 

aprendizagens, saber mexer, no Software, por exemplo, é apenas uma parcela do 

processo educacional com tecnologias. A falta de entendimento de P9, neste sentido, 

pode ser um desafio a ser superado no que diz respeito a compreender qual a sua 

parcela de suas ações para o ensino com a presença das tecnologias, atrelando à uma 

formação específica.  

É evidente que o desenvolvimento profissional de professores é afetado pela 

falta de formação em tecnologias, principalmente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I, pois as crianças necessitam utilizar recursos que tenha suporte de 

sons, vídeos, imagens, jogos eletrônicos, e outros. Isso tudo compreendendo que o 

desenvolvimento cognitivo é pautado no movimento, na audição, tato e visão.  

                                                           
43

 A função de um Técnico de Informática é “[...] compreender o funcionamento do computador, suas 
possibilidades de configuração, criação de programas e integração com outras áreas.” (BRASIL, 2000, 
p.04). 
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Borba, Silva e Gadanidis (2014) discutem que a visualização é um processo 

fundamental para o desenvolvimento matemático, pois possibilita a entrada de cenas 

de representações dos objetos para pensar matematicamente. 

A configuração da sala de aula, também, se diferencia quando é executado um 

planejamento com recursos tecnológicos. Antes de planejar o professor necessita 

exercitar o saber tecnológico a fim de incluir o estudante no contexto da cibercultura. 

Neste aspecto Silva (2010) destaca que a inclusão digital não se resume a convidar os 

estudantes para um site, mas precisa dar conta de quatro exigências postas pela 

cibercultura, e favoráveis ao desenvolvimento educacional.   

As exigências versam no sentido de que o professor precisará dar conta: de 

que transitamos da mídia clássica para a mídia online; do hipertexto, próprio da 

tecnologia digital; da interatividade enquanto mudança fundamental do esquema 

clássico da comunicação; e, de que pode potencializar a comunicação e a 

aprendizagem utilizando interfaces da internet (SILVA, 2010).  

Como destacado anteriormente, incorporar o ensino da Matemática a estes 

processos permitirá que o estudante aprenda os conceitos matemáticos por uma 

perspectiva não mais centrada na emissão de informação, mas que valorize a 

aprendizagem hipertextual, característica da cibercultura. 

 

4.2.5 – O pouco tempo para estudos, a sobrecarga de trabalho, e a quantidade de 

estudantes em sala de aula 

 

A disponibilidade de tempo para a formação permanente de professores é um 

problema que percorre a maioria das escolas brasileiras. “Há pouco tempo 

disponível para a experimentação, a reflexão e o trabalho coletivo, apesar do valor 

inerente dessas práticas para espaços educacionais” (AMIEL, 2012, p. 26). As 

atividades rotineiras do docente, de ensinar, planejar, participar de momentos de 

Atividades Complementares, e cuidar de suas demandas pessoais, os sobrecarregam 

não restando tempo para outras atividades que são essenciais para o 

desenvolvimento profissional de professores.  
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Kenski (2007) quando discute o espaço e tempo da formação docente para as 

tecnologias, defende que os docentes possuem seus estilos e anseios quanto às 

tecnologias, demandando tempo e oportunidades para familiarizar-se com elas. 

Além disso, há necessidade de reservas de tempo para estudos teóricos, os quais 

ajudam a adquirir conhecimentos sobre o uso adequado dos recursos tecnológicos, o 

grau de complexidade das atividades planejadas e a especificidade dos assuntos 

apresentados neste contexto. 

A disponibilidade de tempo para aprender é um fator interessante destacado 

pelas professoras da EMAP. Kenski (2007) ainda destaca que isso se dá porque toda 

tecnologia educacional demanda descobrir suas disponibilidades, funções, 

potencialidades, maneiras de utilização, como elaborar planejamento utilizando-as, 

quais necessidades de uso por parte do professor e do estudante, pois para colocar 

em prática a aprendizagem da tecnologia, o professor carece adquirir segurança de 

todos esses pontos. 

Até aqui compreendemos que os desafios das professoras em utilizar 

tecnologias em sala de aula estão interligados, pois na medida em que o professor 

não tem sobrecarga de trabalho ele dedica maior tempo para os processos formativos 

e consequentemente melhora seu desempenho como profissional. Sem planejamento 

do tempo é quase impossível o professor recorrer a uma formação continuada, e 

renovar suas metodologias de ensino.  

Esta problemática já causa outros desafios que são o enfrentamento do medo 

de errar ao utilizar as tecnologias (SOUTO, 2014), as inseguranças no momento de 

planejar, e o afastamento, não intencional, da criança de viver na escola o que já é 

rotina fora dela.  

As professoras do EMAP relatam que a sobrecarga de trabalhos advindos da 

escola, dificulta a disponibilidade de tempo para continuar aprendendo sobre 

questões que já não podem mais protelar, como é o caso da integração das 

tecnologias no planejamento. Assim frente a estas inseguranças P9 e P1 relatam:  

[...] até você lidar e saber usar essas informações demanda tempo, [...]. [...] 
você tem que ter tempo pra ir praticando, porque tudo vai da prática, não 
adianta a gente aprender aqui e depois de dois a três meses ir ver se 



 
 

 

 

149 

consegue, tem que ir praticando, ir mexendo, e ir descobrindo os comandos, 
[...]. (P9, REP, 23/07/2016). 

 

[...] é possível observar que o educador tem uma série de desafios como: 
encontrar tempo para se adequar às novas exigências as quais a educação 
contemporânea traz, e estar participando de cursos de formação continuada, 
inovando sua prática pedagógica, inserindo as novas tecnologias para que se 
obtenham melhores resultados no processo de ensino aprendizagem. (P1, DB, 
10/08/2016). 

 

[...] o educador não se sente preparado para utilizar as ferramentas, e isso 
muda toda a rotina do professor, que tem que se capacitar, se preparar, 
demanda tempo, esforço, disponibilidade de curso. (P1, REP, 23/07/2016). 

 

O relato de P1 retrata o desafio da excessiva carga horária de trabalho que 

impossibilita a disponibilidade de tempo para participação em cursos de formação. 

Cita também a inexistência de cursos que em sua configuração utilizem a proposta 

tecnológica aliada à prática.  

Neste caso, a professora é consciente de que o modelo de educação das 

sociedades avançadas trazida por Tardif e Lesard (2013) se constitui pelo 

desenvolvimento das interações humanas. A interação entre tecnologias e seres 

humanos (BAIRRAL, 2007), possibilita a superação do desafio da inclusão das 

tecnologias no planejamento de aula, coloca o professor na condição de consumidor e 

produtor do conhecimento, melhorando os resultados do ensino e da aprendizagem 

matemática.  

Purificação, Neves e Brito (2010) destacam que a escola quando sobrecarrega o 

professor comete falhas graves, refletindo na indisposição do docente para aprender 

coisas novas. Além do desafio da falta de tempo para formação específica em 

tecnologias, as docentes enfrentam outro desafio que é disponibilizar mais tempo 

para continuar descobrindo as potencialidades das tecnologias, assim como relata P9. 

O tempo disponibilizado para o uso também é um potencial motivador para que 

estes desafios sejam superados. Costa (2010) sobre esta questão pontua que para o 

professor integrar as práticas com tecnologias em sala de aula envolve um longo 

processo de apropriação e de utilização em diversas situações. 

Outro desafio que impede a utilização de tecnologias na escola foi destacada 

por P8 e P9, como a superlotação das salas de aula que impede que seja planejada 
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atividades com tecnologias. Este fator inibe o desenvolvimento profissional do 

professor que muitas vezes dispõe de pouco conhecimento tecnológico, que 

desencadeia na deficiência do planejamento, desestruturando o saber fazer tão 

importante para suprir as necessidades de aprendizagens individual e coletiva dos 

estudantes por uma tecnologia.  

O docente, em sua visão, fica impossibilitado de realizar atividades no LI. 

Neste aspecto, P5, P8 e P9 citam que: 

A gente já viu que não tem condições de trazer todos os alunos, teria que 
dividir a sala, teria que ficar alguém na sala de aula. Então a gente tem essas 
dificuldades e esses desafios a serem vencidos. (P5, REP, 17/07/2016). 

 

[...] a quantidade de alunos, os meus são 30, trazer para o laboratório 
conhecendo tão pouco, eu sinceramente não vou não. Já prometi a eles trazer, 
mas quando penso nas dificuldades eu prefiro não trazer, e o outro é a 
questão do não conhecimento, eu reconheço a necessidade de fazer um curso 
mais direcionado, mas ainda faço, ouso e uso. (P8, REP, 23/07/2016).  

 

Nesse contexto, os desafios que o professor vivencia são inúmeros, 
principalmente em relação a desenvolver uma prática metodológica em um 
laboratório de informática para o ensino da Matemática com tecnologias, 
dentre eles podemos citar: o número de alunos não compatível com a 
quantidade de computadores disponíveis, [...]. (P9, FDF, 26/07/2016). 

 

Após realizar análise de sua sala de aula, P5 percebeu a inviabilidade de não 

ter condições de gestão para levar todas as crianças para o LI. Em seu relato surge 

outra questão, que quando pretender realizar atividades que utilizem os 

computadores, como os estudantes são em grande quantidade, terá de encontrar 

outro docente para assumir a sala de aula. Isso é prejudicial para o desenvolvimento 

da aprendizagem dos estudantes, pois na medida em que o professor seleciona 

alguns para utilizar as tecnologias, outros podem passar a ter o sentimento de 

rejeição, quebrando o vínculo de segurança e relação afetiva com o professor. 

Já a situação de P8, para o ensino da Matemática com tecnologias em uma sala 

superlotada, vem acompanhada de outro desafio, que ora se define pela falta de 

conhecimento das potencialidades das tecnologias simples. Os desafios da falta de 

conhecimento e da superlotação é uma realidade presente em quase todas as escolas 



 
 

 

 

151 

públicas brasileiras, e impede o professor de desenvolver um planejamento para a 

aprendizagem contextualizada.   

Diferentemente de P8, o relato de P9 não está direcionado ao grande número 

de estudantes em relação ao não saber fazer com tecnologias. Esta remete a 

quantidade, na perspectiva da falta de materiais tecnológicos a serem utilizados. De 

uma maneira, ou outra, ter salas superlotadas deixam os docentes sem conseguir 

executar seu papel com maior potencialidade, ao tempo que se torna um problema 

quando as práticas de sala de aula se distanciam dos conhecimentos adquiridos pelos 

professores na vida e na formação docente.    

Este desafio pontuado por P8 e P9 deve ser considerado. O trabalho com 

crianças utilizando as tecnologias deve percorrer uma proposta diferenciada das dos 

adultos. Na fase adulta os estudantes sabem manusear com maior facilidade, já 

possui um nível de leitura e escrita mais elevado, alguns conseguem associar uma 

tecnologia a um objetivo de ensino, e tem uma coordenação motora mais definida.  

No caso das crianças, devem ser apresentadas atividades lúdicas, que 

associem imagens e sons, que apresente pouca quantidade de leitura, e com tipos de 

letras específicas. Tudo isso, buscando facilitar a aquisição do conhecimento 

matemático.  

No relato de P8, percebe-se que ela ainda não consegue administrar em sua 

prática de sala de aula essas questões. Ela se vê enclausurada por não conseguir 

planejar adicionando as tecnologias no ensino da Matemática, muito menos 

administrar 30 estudantes num laboratório com 12 computadores, utilizando um 

planejamento matemático com tecnologias.  

Assim como relata P9, a prática docente é constituída de muitos desafios que 

ora deve ser superado no dia a dia da sala de aula. Por mais que o professor não 

consiga resolver todas as demandas, sempre recai sobre sua responsabilidade a falta 

de utilização de recursos tecnológicos.  
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4.2.6 – A dificuldade de visualizar as tecnologias como recurso pedagógico para a 

mudança de práticas 

 

Para Serafim e Sousa (2011), o contexto da Educação Básica deve possibilitar 

ao professor momentos de aprendizagens que favoreçam o reconhecimento das 

tecnologias e sua utilização para fins educacionais. Destaca ainda, que para ocorrer 

maior grau de compreensão sobre as potencialidades das tecnologias, o uso necessita 

ser rotineiro. Por falta de habilidades com os recursos tecnológicos, um dos desafios 

vivenciados pelas professoras do EMAP foi a dificuldade em visualizar as 

potencialidades das tecnologias como recurso pedagógico, viável ao 

desenvolvimento da prática docente.  

Sobre este aspecto Costa (2010) nos leva a entender que é necessário uma 

interiorização por parte do professor, das possibilidades, das intenções dos usuários, 

e das potencialidades ao seu dispor. Aprender a utilizar é uma das etapas para 

alargar a visão de suas utilidades para a educação.    

Pela falta de formação, da não habilidade, e do sentido que emite as 

tecnologias, as professoras no início do uso das tecnologias trabalhadas no CE, 

obtiveram dificuldades em compreender e ressignificar as potencialidades dos 

recursos tecnológicos para a educação. O primeiro destaque foi para o Software de 

Autoria Visual Class. Neste caso há relatos de que 

[...] mais uma vez estamos sendo colocados em prova, é em relação a aprender 
a mexer com o software, não importa se você sabe muito, se você sabe pouco, 
ou não sabe nada, [...]. (P9, REP, 23/07/2106). 

 

O desafio do professor é trabalhar com a tecnologia por meio de um software 
educativo, empregando uma metodologia didática para desenvolver um 
conteúdo significativo no ensino da Matemática. (P9, DB, 02/08/2016). 

 

Acho que é um desafio, mais um desafio a gente está pensando nessa 
tecnologia para a educação [...].(P5, REP, 23/07/2106). 

 

Um dos objetivos da formação docente em tecnologias é conhecer os recursos 

identificando: suas funções; suas potencialidades; suas estruturas que emitem novas 

maneiras de pensar sobre a educação; sua maneira de organizar os espaços 
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democráticos para acrítica; e seu poder de reorganizar os processo de interatividade. 

P9 cita ser colocada a prova e consequentemente viveu um choque de realidade no 

que diz respeito realizar o conhecimento do Visual Class para o desenvolvimento de 

atividades matemática.  

Esta tecnologia não traz em sua configuração OA difíceis de utilizar, porém o 

primeiro impacto é de que a quantidade de recursos demanda tempo para aprender. 

A tecnologia ora mencionada é nova para as professoras. Neste sentido, Costa (2010) 

afirma que para uma tecnologia ser utilizada adequadamente é importante que o 

professor conheça sua operacionalização técnica. Esse conhecimento envolve 

aprender sobre os comandos, as funções, e as linguagens inclusas, saber que uma 

tecnologia emite um papel político, colaborativo de produção de inteligências. 

Num segundo momento, P9 relata a dificuldade de ter que aprender os 

processos que envolvem a utilização da tecnologia. A dificuldade em utilizar o 

software foi pela compreensão de que “Não basta apenas colocar à disposição uma 

série de ferramentas; é necessário que haja interesses compartilhados, intimidade, 

perenidade nas relações” (LEMOS, LÉVY, 2010, p.103), neste caso a metodologia para 

planejamento de uma aula com objetivos tecnológicos, deve ser diferenciada, a 

tecnologia deve ser inclusa para além de uma ferramenta, como aquela que 

reconfigura as possibilidades de ensino e de aprendizagens.  

Para P5, o maior desafio foi pensar a tecnologia para fins educacionais. 

Quando o professor não tem costume de utilizar recursos tecnológicos com objetivos 

pedagógicos, a primeira impressão que tem da tecnologia é de complexidade. Esta 

sensação não ocorreu somente com o SA, quando em outro momento, relata: “A gente 

usa o Facebook para se comunicar, mas a gente não consegue ver essa ferramenta na sala. A 

gente já está tão acostumada a usar o Facebook só para isso que não consegue ver como uma 

ferramenta dentro da sala de aula.” (P5, REP, 20/08/2016).  

Para superar este desafio o professor deve, cuidadosamente, analisar as 

habilidades dos estudantes quanto ao uso de tecnologia do cotidiano; suas 

necessidades de aprendizagens; como irá utilizá-las; ter um olhar crítico e renovador 



 
 

 

 

154 

das funções tecnológicas; e por último programar seu planejamento e executá-lo, 

para na avaliação visualizar que seus objetivos foram alcançados.  

 

4.2.7 – Os nativos digitais na escola: e agora? 

 

Para o professor lidar com as modificações que ocorreram nos últimos dez 

anos, deve passar pelo constante desenvolvimento da docência. Um dos caminhos é 

por via da formação em tecnologias que demanda um aprendizado coletivo e sem 

fronteiras. Desta maneira, é possível que o professor tenha condições de superar 

outro desafio, que desta vez se apresenta com a presença dos nativos digitais na 

escola.  

A estratégia de ensino utilizado no contexto da cibercultura é o da sala de aula 

invertida44, proposta estas discutidas por Valente (2014) e Suhr (2016). Para estes 

autores a inversão ocorre quando o ensino deixa de ser tradicional, sendo que o 

estudante analisa suas dificuldades de aprendizagens, mediante o uso de uma 

tecnologia fora da escola, e depois, leva para o professor as dúvidas.  

Neste sentido, os estudantes provenientes da sociedade em constante 

movimento e avanço dos setores de produção e consumo desejam uma escola que 

atenda suas demandas de aprendizagens para vivência no mundo (COSTA, 2010). 

Estes são os nativos digitais, estudantes que já nasceram imersos no mundo 

tecnológico, que conseguem utilizar sem grandes dificuldades até mesmo tecnologias 

dos quais não tiveram instrução (NOVIKOFF; PEREIRA, 2013). 

Para Prensky (2001), o perfil dos estudantes a partir dos últimos anos tem se 

modificado. Eles agora estão conectados e são usuários de várias tecnologias, como 

os jogos de computadores, e-mail, a internet, os smartphones. Utilizando todas como 

partes integrantes de suas vidas.  

                                                           
44

 A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as instruções são 
estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para 
trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e 
projetos, discussão em grupo, laboratórios etc (VALENTE, 2014, p. 85) 
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Ter esse perfil de estudante em sala de aula é um dos maiores desafios 

destacados pelas professoras da EMAP. Em um dos relatos P8 revela sua necessidade 

de aprender enxergar as tecnologias como recurso pedagógico, compreendendo que 

as mesmas podem modificar a dinâmica de uma aula, tornando-as mais prazerosa e 

contextualizada para os estudantes que não aceitam mais as aulas tradicionais. Assim 

relata, “Sou semianalfabeta digital, mas reconheço a necessidade dos alunos que hoje eles não 

se contentam mais com a mesmice, [...]. Então eu sinto essa necessidade de aprender mais para 

utilizar melhor as tecnologias.” (P8, REP, 23/07/2016).  

Outro destaque para este relato é de que a professora em sua declaração “Sou 

semianalfabeta digital”, nos faz entender que em suas aprendizagens de vida teve 

pouco contato com tecnologias para compreender suas potencialidades e 

possibilidades de uso na educação. Isso pode ter ocorrido pela falha no processo 

formativo inicial, que não deu conta dessa demanda de aprendizagem.  

Frente a esta demanda e outras que os professores enfrentam no dia a dia da 

sala de aula, surgem dois tipos de sentimentos: os de sentirem-se vencidos pelas 

tecnologias, sufocados por terem que conviver frente a uma classe dinâmica, e ele 

está obsoleto diante das mudanças; e também, a escassez de uma formação específica 

em tecnologias que atenda as demandas práticas de sala de aula.    

Assim, percebe-se que mesmo as professoras não sabendo como conduzir a 

presença dos nativos digitais em sala de aula, são conscientes quanto seu papel de 

ensinar neste contexto visando o desenvolvimento da educação e do público que 

leciona. Essas questões são percebidas na medida em que relatam: 

É sabido da importância das TICs, da dinamicidade, da facilidade que os 
educandos têm em aprender; [...]. (P5, DB, 16/08/2016). 

 

O professor, muitas vezes, sente-se despreparado para lidar com esse tipo de 
aluno e com determinadas situações que envolva tecnologias. A partir desse 
princípio, faz-se necessário que haja uma relação de parceria e troca com 
esses nativos digitais, um aprendizado mútuo. (P9, FDF, 26/07/2016). 

Percebe-se que os alunos não são passivos e dispostos simplesmente a 
aprender o conteúdo, eles querem construir esse conhecimento, dar opinião, 
compartilhar e participar da aula. Porém, a maioria dos professores ainda 
não estão preparados para esses alunos, ainda se reproduz a escola da 
infância. (P8, FDF, 27/07/2016). 
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O fato das professoras compreenderem que os estudantes sabem mais sobre as 

funções das tecnologias que elas, terminam causando: resistência na escolha e 

utilização dos recursos; desconforto no momento de planejar uma aula com intenções 

tecnológicas; e insegurança em utilizar as tecnologias em sala de aula.  

É de grande valia analisarmos o relato de P9, pois mesmo a docente 

destacando que o espaço escolar está sendo utilizado pelos nativos digitais, 

reconhece que sem ajuda não consegue enfrentar esse desafio para minimizar a 

deficiência do uso de tecnologias na escola. Por outra ótica, encontra uma saída 

temporária quando se dispõe unir seus saberes com os dos estudantes e professores.   

É considerável que as tecnologias descentralizam a imposição de poder do 

professor em relação ao estudante. Assim como relata P9, encontramos bases nos 

estudos de Serafim e Sousa (2011) quando pontuam que aprender mutuamente pode 

ser uma proposta válida para aproximar os professores das tecnologias, ao tempo 

que estes retribuem com suas aprendizagens educacionais, possibilitando a 

ressignificação de um recurso tecnológico em recurso tecnológico-pedagógico. 

Quando P8 relata que os estudantes querem não somente assistir a uma 

tecnologia, mas desejam participar da construção das possibilidades que ela 

disponibiliza, já pontua a dinamicidade do público estudantil e as habilidades que o 

professor deverá adquirir para acompanhar o desenvolvimento da proposta 

pedagógica. Isso emite um grande desafio, do qual a professora não está preparada 

para enfrentar, pois suas práticas muitas vezes estão direcionadas para o 

tradicionalismo, a reprodução de uma educação ao qual foi submetida. 

Para a educação do século XXI, o professor reproduzir a escola da infância é 

uma regressão que prejudica o desenvolvimento global do ser humano. Serafim e 

Sousa (2011), neste sentido comentam que:   

[...] assiste-se a uma situação extremamente paradoxal: enquanto as 
crianças e jovens interagem com mais informações audiovisuais e 
meios eletrônicos do que com mídias impressas, vivendo em um 
mundo permeado pelas tecnologias digitais, seus professores foram 
formados para ministrar um ensino baseado em técnicas 
pedagógicas, conteúdos e materiais convencionais. Muitos 
educadores acabam apenas reproduzindo os modelos tradicionais de 
ensino quando propõem atividades com objetos digitais em sala de 
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aula, desconsiderando a transição do paradigma aprendizagem/ sala 
de aula/escola para aprendizagem/redes sociais/sociedade do 
conhecimento (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 26-27). 

 

Em outro momento, P1 elabora sua reflexão sobre a dificuldade que possui em 

utilizar tecnologia como recurso pedagógico para os nativos digitais, e diz:  

Porém, o ensino com uso de recursos variados esbarra no problema que está 
na formação inicial do professor. Este profissional, muitas vezes tem a sua 
prática baseada naquilo que aprendeu enquanto estudante das séries iniciais, 
sua forma de ensinar tem como base o exemplo do professor de décadas atrás, 
ou então vai tentando aprender sozinho como se trabalhar os conteúdos, pois 
em sua formação inicial, durante a graduação não teve a oportunidade de 
aprender a usar as tecnologias no seu ensino, isso porque o professor da 
graduação também não sabe como utilizar esse recurso, o que é possível 
perceber que nem mesmo as instituições de ensino superior estão totalmente 
preparadas para atender à demanda da sociedade contemporânea e ensinar os 
professores em formação a usarem a tecnologia no seu fazer pedagógico. (P1, 
FDF, 28/08/2016). 

 

As reflexões de P1 são compatíveis com as de Serafim e Sousa (2011) que no 

estudo desenvolvido traz reflexões de que ao se tratar de tecnologias na educação, o 

professor necessita aprender para ensinar, se assim não ocorre ele deixa de valorizar 

os objetos tecnológicos em sala de aula desconsiderando o paradigma 

aprendizagem/redes sociais/sociedade do conhecimento.  

No caso de P1, suas necessidades de aprendizagens quanto a utilização das 

tecnologias na educação não foram atendidas, fato que levou a emergir lacunas no 

desenvolvimento profissional e no fazer docente.   

Ainda analisando o relato de P1, podemos compreender que os professores 

que atuam na educação e que foram formados há pelo menos uma década atrás, 

tiveram uma educação distante das tecnologias, e como bem cita a docente, nem 

mesmo os professores universitários estão caminhando junto ao percurso das 

tecnologias na sociedade, a maior prova disso são: os currículos engessados, guiados 

por propostas educacionais minimalistas, assim como a falta de formação de 

professores para este propósito.  

Ensinar com tecnologias, para os docentes que ora não são nativos digitais, 

que não tiveram formação adequada para o processo, e nem possuem grandes 
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habilidades em suas descobertas solitárias, torna-se um grande desafio para o 

desenvolvimento da educação na atualidade.       

Tendo em vista que a cultura digital se apresenta com possibilidades de 

inclusão para todas as pessoas de todas as idades, adultos e crianças têm acesso livre 

as mais variadas maneiras de estar conectados. Para Serafim e Sousa (2011) a escola, 

designa-se o papel de elevar o potencial de cognição e rapidez de respostas dos 

usuários, ampliar as habilidades cognitivas, e desenvolver a memória para funcionar 

em modelo hipertextual visando a construção do conhecimento em rede.  

Neste sentido, as instituições de ensino, voltadas para a Educação Básica, 

necessita envolver professores com formação adequada às tecnologias para que 

venham compreender os momentos de interação entre sujeitos e objetos, 

ressignificando as funções tecnológicas para o papel educacional.  

Essa postura é essencial para que o professor assuma seu lugar de mediador 

na aquisição do conhecimento. Neste aspecto, nos relatos de P9, P5 e P1 há 

observações para o fato de que  

É preciso considerar que a sociedade está em todo momento se 
transformando, os alunos possuem um novo perfil, os chamados nativos 
digitais. Nesse contexto, a metodologia do docente precisa estar condizente 
com esse mundo digital. (P9, DB, 02/08/2016). 

As vezes temos essa fala de que o aluno sabe mais do que o professor, aí é 
contraditório quando a gente diz isso, ele sabe é pegar o celular acessar, 
baixar um jogo e só aquilo. Então agente pode dizer que o aluno sabe mais 
que o professor? Fica como se o papel do professor ficasse perdido. E o papel 
do professor nessa intervenção para ensinar. (P1, REP, 23/07/2016). 

 

[...] a gente observa a facilidade dos meninos em aprender e manusear o 
material tecnológico, muito embora não direcionado. (P5, REP, 23/09/2016). 

  

[...] o professor tem o desafio de assumir o papel de mediador da construção 
do conhecimento e de estreitar as relações com os seus educandos – e destes 
com o conhecimento – adentrando neste mundo das tecnologias que é novo 
para o professor, mas natural para os alunos. (P5, FDF, 01/08/2016). 

 

O conhecimento tecnológico dos estudantes no relato de P9, muda de acordo 

ao momento da sociedade, emitindo a escola exercer o papel social a ela deliberada. 

Ela emite novas propostas de vivências que necessitam de artifícios diferenciados 

para aprimorar o conhecimento do cotidiano.  
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A metodologia de ensino para esta perspectiva não pode ser a mesma 

utilizada na década passada. Os planejamentos construídos e usados anos após anos 

precisam ser reconfigurado, ser abertos, incluindo novas possibilidades de ensino e 

de aprendizagem.  

Os relatos de P1 e P5 realizam a leitura das entrelinhas do ato dos estudantes 

demonstrando que a utilização de tecnologias por parte deles não apresenta com 

sentido educacional, e destaca a presença de traços de uma utilização cotidiana que 

deve ser acompanhada pelo olhar crítico e pedagógico do professor, direcionando-os. 

P1 chama a atenção para o papel da docência frente às tecnologias, deixando claro 

que este é um ponto forte para intervenção do professor nesta utilização.  

Esta reflexão pode ser também um momento de autoavaliação docente 

quando analisam qual tecnologia foi utilizada pela criança, passando a estudá-la para 

compreender como interferir naquela aprendizagem.   

O movimento para a aquisição do conhecimento por parte dos nativos digitais 

deve girar em torno de propostas que fomentem o levantamento de discussões 

reelaborando o conhecimento do cotidiano em conhecimentos escolares, 

potencializando o papel de mediador, como pontua P5.  

O pensar com agilidade, a rapidez na resolução de situações que envolvem as 

tecnologias são frutos das vivências que o mundo tecnológico proporciona a todo 

instante para os estudantes, e ao mesmo tempo eles não possuem escolhas, nem 

escape em aprender a utilizar os recursos provenientes das manifestações 

tecnológicas. 

Isso é demonstrado no relato de P8 quando diz:  

Os nativos digitais já nascem nesse mundo tecnológico com acesso rápido a 
jogos, espaços interativos onde tem contato com universos, cultura e língua 
diferente. [...] por isso, um dos desafios do professor na atualidade é tornar a 
sala de aula um espaço mais interessante, um lugar onde o aluno deseje 
estar. (P8, FDF, 27/07/2016).  

 

A maneira de vivência dos nativos digitais relatada por P8 culmina com as 

ideias de Prensky (2001) onde destaca que o ambiente dessas pessoas é estruturado 

pela interatividade, com alto grau de processamento de informações, que lhes 

proporcionam diversas experiências de vida.  
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Uma das preocupações de P8 está no fato de que ela, enquanto docente, se 

apresenta diante desta realidade dos nativos digitais. Sabe da necessidade em 

modificar o espaço da sala de aula para atender essa demanda, tornando o lugar 

compatível com os desejos de aprender dos estudantes.  

Por outro lado, gera uma angústia na docente em saber das necessidades 

tecnológicas deles e não conseguir resolver a problemática. Sobre este aspecto, 

Lorenzato (2010) demonstra que na atualidade é necessário o professor acompanhar 

o desenvolvimento tecnológico para não correr o risco do insucesso frente aos 

nativos digitais.   

Mesmo as professoras ao relatarem todos esses desafios enfrentados para 

utilização de tecnologias em sala de aula, é interessante refletirmos sobre o relato de 

P9 quando diz: “No entanto, os desafios surgiram para nos encorajarmos a superar os 

limites e mudar nossa práxis.” (P9, DB, 13/09/2016). Compreendemos que a formação 

tecnológica ora compartilhada com o grupo foi capaz de proporcionar, em médio e 

longo prazo, reelaboração de propostas pedagógicas que envolvam a Matemática e 

as tecnologias para possíveis mudanças de práticas.  

Neste sentido, o professor aprende mais sobre o saber fazer, ao tempo que os 

estudantes são beneficiados pelo conhecimento diferenciado que adquirem dentro da 

escola, estendendo para a vida. 

 

4.3 – Do planejamento de Matemática à execução do projeto no Visual Class: 

elementos integradores do processo 

 

É muito complexa a ligação da tecnologia com a sociedade e a vida e, 
em consequência, com a educação. Há um grande desenvolvimento 
científico e tecnológico que afeta a vida de todos, criando novos 
conceitos, novos comportamentos, fenômenos os mais variados, 
situações novas que requerem estudos, pesquisas, adaptações de 
currículos, metodologias e uma série de elementos de caráter 
pedagógico e educativo. (ROCHA, 2010, p. 82).   

 

Esta categoria foi destinada para apresentar o desenvolvimento das atividades 

de planejamento matemático para quatro turmas de estudantes do Ensino 
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Fundamental I da EMAP, sendo duas do 2º ano e duas do 3º ano. Nesta perspectiva, 

será analisado se os docentes conseguiram agregar as potencialidades do Software de 

Autoria no plano de aula e no desenvolvimento do Projeto no Visual Class; e também 

como a Matemática foi agregada aos conhecimentos tecnológicos.  

Tendo em vista que a proposta para o ensino da Matemática no Ensino 

Fundamental I deve ser explorada de maneira ampla, não somente para conectar o 

cidadão ao seu cotidiano, mas para a formação básica para vivência no mundo. 

Sendo assim é necessário que o ensino seja efetivo para estes fins, ajudando o 

estudante construir conceitos não só para a Matemática, mas para compreender 

outras áreas do conhecimento.  

Nas propostas de atividades do CE constaram algumas propostas para o 

melhoramento da aprendizagem da Matemática para os estudantes, e para o 

desenvolvimento profissional de professores no ensino dessa disciplina.  

As propostas foram desenvolvidas por intermédio do Plano de Aula 

Matemático e da execução desse plano no software, assim como da aplicação dos 

planejamentos para as crianças no LI. Aspectos relevantes foram analisados nos 

planejamentos, como: a inclusão dos conhecimentos tecnológicos aos conhecimentos 

pedagógicos e do conteúdo, a compatibilidade do planejamento com a execução no 

SA, assim como a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem por parte dos 

professores utilizando tecnologias no ensino da Matemática.  

 

4.3.1 – O planejamento matemático tecnológico e suas características 

 

Para entendermos como se deu a inclusão dos conhecimentos tecnológicos na 

prática docente das professoras, o primeiro passo foi planejar. Para Silva et al., (2014) 

o ato de planejar atividades matemática é interessante, pois consideram como uma 

ação intencional que se desenvolve diretamente do professor para o estudante, 

objetiva organizar as ações didáticas, e evita o ensino por meio de improvisos, além 

de permitir a reflexão sobre suas ações de ensino no momento de executá-los. Para 

eles, o planejamento deve ocorrer em três etapas: elaboração, execução e avaliação.  
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Inicialmente, para entendermos como se deu esses processos, é interessante 

analisarmos a constituição das principais características do planejamento matemático 

elaborado pelas professoras. A elaboração foi mediante modelo disponibilizado pela 

pesquisadora, apresentando a necessidade se utilizar todos os pontos descritos nesta 

etapa: Eixo temático, Conteúdo, Público, Objetivos, Desenvolvimento, Recursos 

Tecnológicos e Avaliação.  

 

Quadro 6 - Planejamento de Matemática elaborado pelas professoras  

PLANOS DE AULA 

P1 P5 P8 P9 

EIXO TEMÁTICO: 

Grandezas e Medidas 

EIXO TEMÁTICO: 

Números e Operações 

EIXO TEMÁTICO: 

Espaço e Formas 

EIXO TEMÁTICO: 

Números e Operações 

CONTEÚDO: Medidas de 
tempo e hora 

CONTEÚDO: Subtração CONTEÚDO: Figuras 
Geométricas planas e não 
planas 

CONTEÚDO: Números no 
seu contexto diário 

PÚBLICO: 3º ano PÚBLICO: 2º ano PÚBLICO: 3º ano PÚBLICO: 2º ano 

OBJETIVOS:  

 Conhecer medida de 
tempo;  

 Reconhecer a utilização 
da hora e seu 
instrumento de medida;  

 Identificar relógio 
digital e de ponteiros; 

 Perceber a importância 
da hora na vida das 
pessoas. 

 

OBJETIVOS: 

•Reconhecer a utilização de 
números em diferentes 
contextos; 

•Identificar a escrita 
numérica relativa aos 
números de 1 a 10; 

•Construir o conceito de 
subtração através das ações 
de retirar, comparar e 
completar. 

OBJETIVOS:  

 Construir figuras 
tridimensionais a partir 
de suas planificações; 

 Reconhecer objetos do 
espaço físico e 
relacionar às formas 
geométricas; 

 Identificar as formas 
geométricas planas e 
não planas no espaço 
escolar; 

 Explorar o TANGRAN 
e montar figuras com 
suas peças. 

OBJETIVOS: 

•Identificar as funções 
sociais dos números; 

•Reconhecer a utilização 
dos números no seu 
contexto diário. 

DESENVOLVIMENTO: 
Conversa sobre as medidas 
de tempo para observar os 
conhecimentos prévios 
acerca desta unidade de 
medida. Passar vídeos que 
falem do tempo/hora. 
Disponibilizar relógios de 
ponteiros e digitais e 
mostrar como se lê a hora 
nestes relógios. Distribuir 
para as crianças imagem de 
relógios digitais e de 
ponteiros e solicitar que 
liguem os que marcam 
mesma hora. Solicitar que 
registrem uma lista de 
atividade que realizam 
durante o dia e quanto 
tempo/horas se gasta para 
cada atividade. Discutir com 
a turma sobre qual a 
atividade da rotina gasta 
mais horas. 

DESENVOLVIMENTO: 
Leitura do livro “Dez 
Sacizinhos” de Tatiana 
Belinky, projetado em Data 
show; Roda de conversa 
onde falaremos do livro em 
questão e do conteúdo a ser 
trabalhado. Problematizar o 
conteúdo do livro com o 
assunto (subtração) 
utilizando o software Visual 
Class. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Assistir vídeo: Figuras 
geométricas, após o vídeo 
contextualização sobre o 
tema. Confeccionar os 
sólidos geométricos 
utilizando material do livro 
didático e relacionar suas 
formas com objetos e móveis 
expostos na sala de aula. 

Jogos no computador: 
•Relacionar os sólidos 
geométricos a imagens de 
objetos e formas encontradas 
no ambiente. •Relacionar os 
nomes dos sólidos 
geométricos as suas 
imagens. 

•Montar figuras com as 
peças do TANGRAN. 

DESENVOLVIMENTO: 

Exibição de vídeo sobre os 
números naturais. 
Relacionar os números 
apresentados à função que 
desempenham em cada caso 
e a exemplificar números 
com diferentes usos. Logo 
após, serão separados em 
grupos, cada grupo terá que 
criar uma pequena história 
envolvendo as quatro 
ilustrações presentes na 
atividade e contar para 
classe. Dessa forma, irão 
relacionar os números 
apresentados ao cotidiano, 
além de incentivar a 
criatividade e o 
desenvolvimento da 
oralidade. 
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RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: Data 
show, pen drive, vídeos, 
imagens. 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: Data 
show, computadores do 
laboratório de informática, 
imagens do livro: “Dez 
Sacizinhos”. 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: Vídeo, 
pen drive. 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: 

Data show, caixa de som, 
pen drive; Imagens de 
escovas de dente, troféu, 
placa de carro, refrigerante, 
código de barras; Imagens 
que representa gráficos, 
unidades e medidas. 

AVALIAÇÃO: Será 
avaliada a participação e o 
interesse da criança durante 
a realização atividade. 

AVALIAÇÃO: Cada aluno e 
aluna será avaliado/a em 
todo o processo a partir da 
sua participação e no 
desenvolvimento nas 
atividades propostas. 

AVALIAÇÃO: Será 
contínua em que se 
observará a participação 
durante a contextualização, 
a construção dos sólidos 
geométricos, a capacidade 
de relacioná-los a objetos 
expostos no ambiente e a 
figuras, nomeá-los e na 
montagem do TANGRAN. 

AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua, 
observação do nível de 
participação e envolvimento 
na atividade proposta. 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora e extraído do plano de aula das professoras  

 

 

Sabendo da importância do planejamento para o ensino da Matemática, 

passamos a olhar para o quadro acima com maior criticidade. Por exemplo, a escolha 

dos conteúdos, a serem trabalhados. Foi solicitado mediante cronograma 

apresentado para o desenvolvimento do CE, que envolvesse: um dos quatro eixos 

dos PCN de Matemática; o interesse de ensino mediante necessidade de 

aprendizagem dos estudantes; traços da Educação Matemática; e utilização de 

recursos tecnológicos do SA disponíveis para a atividade.  

Segundo as professoras os fatores que as motivaram escolher os conteúdos 

foram:  

Eles [...] já tinham os conhecimentos prévios a respeito, e facilitou na hora da 
atividade. (P1, REP, 17/09/2016). 

 

Nesse processo todo, além de ver esta questão dos conteúdos matemáticos, 
eles leram. (P5, REP, 17/09/2016). 

 

Na sala eu já havia trabalhado o assunto para reforçar, até porque os nomes 
dos sólidos geométricos são um pouco mais complexos. (P8, REP, 
17/09/2016). 

 

[...] essa atividade eu nunca tinha trabalhado com eles, [...]. Eu quis testá-lo, 
se eu tivesse trabalhado com eles na sala antes, ou até numa unidade antes, 
eles iriam ter muita facilidade. Eu quis testar em relação a tecnologia, 
juntamente com o conteúdo novo, pra ver como eles se sairiam em relação a 
isso. (P9, REP, 17/09/2016). 
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As perspectivas de P1 foram de que com a atividade matemática realizada 

pelos estudantes no Visual Class, a Educação Matemática fosse colocada em 

evidência, a partir da valorização dos conhecimentos matemáticos trazidos pelas 

crianças, e adquiridas no cotidiano, tendo em vista o conteúdo relacionado às 

unidades de medida de tempo e hora. Quando ela dá ênfase que teve facilidade em 

trabalhar o conteúdo utilizando tecnologias, emite essa vantagem aos conhecimentos 

prévios dos estudantes, responsabilizando a tecnologia como um suporte para 

alcançar os objetivos de aprendizagens desejados por via do planejamento. 

A docente P5 trabalhou a Matemática a partir da contação de história, em 

seguida apresentou o conteúdo de subtração. Essa escolha se deu pelo fato de na sala 

de aula, ela identificar que os estudantes do 2º ano possuíam deficiências no processo 

de leitura, assim direcionou sua proposta de desenvolvimento da leitura pelo Visual 

Class, alcançando as dificuldades de aprendizagem, tanto da Língua Portuguesa, 

quanto da Matemática. Esta escolha favoreceu o desenvolvimento da leitura 

matemática vista como um recurso indispensável para a aprendizagem dessa 

disciplina.  

Os alunos precisam aprender a ler matemática e ler para aprender, 
pois, para interpretar um texto matemático, é necessário familiarizar-
se com a linguagem e com os símbolos próprios desse componente 
curricular e encontrar sentido naquilo que lê, compreendendo o 
significado das formas escritas. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 
2009, p. 44).  

 

A escolha de P8 foi intencionada a ensinar sobre os sólidos geométricos. Por 

entender que os estudantes poderiam ter dificuldades no desenvolvimento das 

atividades no software, ela levantou os conhecimentos prévios em sala de aula, com o 

intuito de facilitar a aprendizagem do conteúdo utilizando a tecnologia.  

O projeto desenvolvido no SA funcionou como extensão da sala de aula com o 

objetivo de aprimorar o conteúdo matemático, e facilitar a avaliação sobre o processo 

de aprendizagem dos estudantes. P9 destaca que convidou sua classe a viver um 

desafio, já que nunca havia trabalhado em sala de aula o conteúdo “Números” 

objetivando este a relação com: o código, a ordem, e a medida.  
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Frente aos relatos das intenções de escolha dos conteúdos matemáticos 

partiremos para a análise dos objetivos do plano de aula. Nos planejamentos é visível 

a presença de propostas para a aprendizagem Matemática, pela Educação 

Matemática, quando as professores escolheram os objetivos de: “Perceber a 

importância da hora na vida das pessoas” (P1); “Reconhecer a utilização de números em 

diferentes contextos”. (P5); “Reconhecer objetos do espaço físico e relacionar às formas 

geométricas.” (P8); “Identificar as funções sociais dos números.” (P9).  

Neste contexto, a perspectiva da Educação Matemática foi atendida, 

apresentando interesses de ensino e de aprendizagem de conteúdos escolares 

relacionados ao cotidiano e a vida. Por outro lado, as professoras não mencionaram a 

utilização do Visual Class no planejamento de atividades matemáticas, já que as 

atividades seriam desenvolvidas utilizando as potencialidades de seus recursos.  

Quando observado essa deficiência, houve a necessidade de se investigar o 

porquê da dificuldade em planejar incorporando objetivos voltados para o uso das 

tecnologias, já que anteriormente teriam sido apresentadas as principais 

potencialidades do software, e oferecida a oportunidade de degustá-las. Neste 

aspecto, elas revelaram: 

A gente faz o plano como se fosse aplicado na sala de aula sem o recurso. Ai 
tive o desafio porque fiquei pensando e desenhando lá como seria encaixar 
isso no software de autoria. (P1, REP, 17/09/2016). 

 

Na nossa formação a gente não aprende trabalhar com as tecnologias no 
planejamento, nem no fazer pedagógico. A tecnologia é algo que está no 
cotidiano, mas que a gente separa, [...], assim como a Matemática, e quando 
se fala trabalhar Matemática e tecnologia na sala de aula, ainda é mais difícil. 
(P5, REP, 20/08/2016). 

 

[...] a princípio quando nós elaboramos o plano de aula eu tinha outra coisa 
na cabeça, a partir do momento em que fazemos o projeto parece que cresceu, 
abriu, expandiu a mente, [...]. (P9, REP, 17/09/2016).  

 

Seria mais fácil adequar a área de linguagens, da Língua Portuguesa na 
tecnologia do que trabalhar a Matemática. Então é um grande desafio, eu 
pegar e adequar esse meu plano na tecnologia. (P8, REP, 20/08/2016). 

 

Frente a essa investigação, foi detectado que P1 construiu o planejamento que 

seria utilizado no LI, como se fosse um plano de aula que utiliza em sua rotina de 
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trabalho em sala de aula. No relato, a docente traz esclarecimentos de que até pensou 

em fazê-lo, mas não persistiu em desafiar-se e utilizar as potencialidades do Software 

Visual Class.  

Para P5, a não utilização de recursos tecnológicos para o planejamento vai de 

encontro ao processo formativo anterior que não proporcionou pensar as tecnologias 

para as ações pedagógicas. Este é o motivo que separa as tecnologias de sua prática 

de sala de aula, agravando a situação quando se vê diante da proposta de agregar às 

tecnologias na perspectiva do ensino da Matemática.  

A dificuldade de P8 foi ajustar os conhecimentos matemáticos aos 

conhecimentos tecnológicos. Se para ela já é difícil desenvolver ações voltadas para a 

Matemática, o planejamento com tecnologias neste aspecto gerou certa complexidade 

na elaboração. Sobre esta questão, Amiel (2012) discute que planejar com tecnologias 

implica um ciclo produtivo em que o professor: primeiro, a busca por recursos; 

segundo, relaciona os recursos encontrados com os existentes; cria-se um novo 

recurso; e por último ele compartilha a autoria.  

A docente P9 percebe que não realizou o solicitado, não agregou objetivos 

tecnológicos ao planejamento. Como de costume, assim como P1, planejou sem 

pensar na proposta, seja por não conseguir realizá-las, ou por não saber como utilizar 

a tecnologia para o ensino da Matemática. Ao manusear o software, ela descobriu que 

poderia ter apresentado o conteúdo de maneira mais leve, dinâmico e prazeroso.  

 Em seu relato, P9, no (FDF, 20/08/2016) declara que “No que diz respeito a 

utilização das TIC no planejamento matemático, alguns conhecimentos anteriores precisam 

ser trabalhados, como a formação docente, o manuseio de determinados recursos tecnológicos, 

e aperfeiçoamento constante desse aprendizado por exemplo.” Essa possibilidade de 

inclusão das tecnologias na prática pedagógica dos professores, por via da formação 

docente, também é discutida por Lorenzato (2010) quando fala que os currículos de 

formação de professores, que ensina a Matemática, se distanciam da realidade do 

que os futuros professores deveriam ensinar. É interessante pensar nestes aspectos e 

oferecer ao docente formação continua, “pois, nos dias atuais, o aluno chega ao ambiente 
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escolar com um contexto tecnológico atrelado aos seus conhecimentos de mundo, esse 

aprendizado precisa ser valorizado pela escola de forma significativa.” (P9, FDF, 20/08/2016). 

O tópico “Desenvolvimento” é um dos mais importantes dentro do 

planejamento. É por ele que o professor consegue articular: conhecimentos 

pedagógicos, do conteúdo, e agora, os tecnológicos. Permite também que o 

conhecimento matemático do estudante aconteça de maneira sistematizada, 

contribuindo para desmistificar a ideia de que aprender a Matemática é uma 

atividade para poucos (SILVA et al., 2014).   

No que diz respeito a esse quesito, as professoras demonstraram que na 

intenção de desenvolvimento das atividades, as tecnologias aparecem de maneira 

tímida e várias potencialidades no Software não são exploradas. Por se trabalhar com 

crianças que estão em formação dos conceitos matemáticos o planejamento poderia 

apresentar aspectos que propiciassem a experimentação45 de materiais diversos. 

Apresentamos algumas propostas que as professoras escolheram para a execução do 

planejamento matemático.  

Passar vídeos que falem do tempo/hora. Disponibilizar relógios de ponteiros e 
digitais e mostrar como se lê a hora nestes relógios. (P1) 

Problematizar o conteúdo do livro com o assunto (subtração) utilizando o 
software Visual Class. (P5) 

Assistir vídeo: Figuras geométricas. Confeccionar os sólidos geométricos 
utilizando material do livro didático e relacionar suas formas com objetos e 
móveis expostos na sala de aula. No computador: Relacionar os sólidos 
geométricos a imagens de objetos e formas encontradas no ambiente; 
Relacionar os nomes dos sólidos geométricos as suas imagens; Montar 
figuras com as peças do TANGRAN. (P8) 

Exibição de vídeo sobre os números naturais. (P9) 

É notável que todas as professoras, na construção do planejamento, tiveram a 

intensão de utilizar algum recurso do SA Visual Class, por mais que não foram 

pensados nos “OBJETIVOS”. O vídeo foi o que mais se destacou, certamente por 

congregar recursos de áudio, imagens, e movimento, que proporciona, de certa 

                                                           
45

 Para Amiel (2012) a oportunidade de experimentação é uma cultura de compartilhamento, onde as 
experiências podem ser sistematizadas e compartilhadas, os dilemas que surgem no processo podem 
ir ao encontro de sugestões e modelos advindos de outros contextos similares. 
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maneira, trabalhar algum conteúdo contextualizando com as vivências dos 

estudantes.  

Os docentes P1, P5 e P9 não detalharam como utilizariam os recursos 

tecnológicos, nem identificou suas funções para a aprendizagem matemática dos 

estudantes. Essa característica, nos planos, demonstra que os professores ainda 

resistem na escolha dos OA, ou possuem pouco conhecimento sobre as funções e 

potencialidades dos mesmos. 

Outro destaque no planejamento de P1 e P8 vai para a utilização de materiais 

concretos no desenvolvimento das atividades matemática. Em certo momento da 

formação, P1 destacou a importância de utilizá-los, relatando que:  

[...] a gente não pode esquecer que dependendo do ano em que iremos 
trabalhar, porque vai ter o estímulo visual, eles irão ver, irão ouvir, irão 
tocar, mas no caso das crianças pequenas de primeiro, segundo e terceiro ano, 
principalmente, a gente não pode esquecer o material concreto. (P1, REP, 
09/09/2016).  

 

Assim, quando o professor trabalha diferentes modalidades de multimídias, e 

consegue integrá-las em sua prática pedagógica valorizando as funções do 

planejamento, é possível “[...] favorecer a uma amplitude de possibilidade e sentido 

para a motivação e aprendizagem do aluno, sendo um fator que pode contribuir para 

a informação que chega ao aluno, devido aos seus diferentes estilos cognitivos.” 

(SERAFIM; SOUSA, 2011. p. 31).  

A mesma docente trouxe no planejamento a utilização de relógios de ponteiro 

e digital como material concreto que facilita a aprendizagem matemática, mas na 

pratica não efetivou sua intenção. É comprovado que a utilização de materiais 

concretos proporciona a experimentação por parte do estudante.  

Para Silva et al., (2014) é uma das melhores maneiras de conseguir uma 

aprendizagem matemática com significados, pois ao manipulá-los, as crianças 

levantam questionamentos, raciocinam, contextualizam e refletem para compreender 

o conteúdo.  

Por outro lado na execução do planejamento foi identificado que as atividades 

matemática ocorreram sem a interação dos estudantes, com o relógio, os sólidos 

geométricos, e as peças do TANGRAN. O material concreto utilizado para 
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experimentação foi exclusivamente o computador, recurso em que os estudantes 

realizaram as atividades matemática. Diante deste contexto, é válido lembrar que as 

tecnologias não são um fim na educação, mas meios de proporcionar aulas 

contextualizadas, dinâmicas que proporcionem alto nível de aprendizagem por parte 

dos estudantes e dos professores. 

No que diz respeito aos “Recursos tecnológicos” foram intencionados: “Data 

show, pen drive, vídeos, imagens.” (P1); “Data show, computadores do laboratório de 

informática, imagens do livro: “Dez Sacizinhos”.” (P5); “Vídeo, pen drive.” (P8); “Data 

show, caixa de som, pen drive; Imagens de escovas de dente, troféu, placa de carro, 

refrigerante, código de barras; Imagens que representa gráficos, unidades e medidas.” (P9). 

Frente a esses recursos é possível verificar que as docentes não destacaram a 

utilização das potencialidades do Visual Class. Todas as outras tecnologias escolhidas 

foram usadas na execução do planejamento, e a que ofereceu maior suporte para a 

construção e aplicação das atividades, nenhum momento foi citada como recurso 

necessário a aprendizagem da Matemática. 

Assim, faz-se necessário a formação do professor não somente na utilização 

das tecnologias, mas também na construção do planejamento em todas suas etapas. 

As professoras, no planejamento, poderiam ter valorizado todos os recursos 

tecnológicos presentes na escola, e para desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes. Porém, preferiram a zona de conforto em pontuar o uso somente das 

tecnologias que possuem maior aproximação.  

Faz-se necessário, para justificar essa postura das quatro professoras, trazer o 

que diz o (PCN) de Matemática para este grau de ensino: 

A recomendação do uso de recursos didáticos, incluindo alguns 
materiais específicos, é feita em quase todas as propostas curriculares. 
No entanto, na prática, nem sempre há clareza do papel dos recursos 
didáticos no processo ensino-aprendizagem, bem como da adaptação 
do uso desses materiais, sobre os quais se projetam algumas 
expectativas indevidas. (BRASIL, 1997, p. 26). 

 

A falta de aproximação com as tecnologias e conhecimento de suas funções 

inibe o uso por parte das professoras. Constatamos na prática o que pontuou Brasil 

(1997), que ao analisarmos os planos de aula identificamos o distanciamento com o 
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SA, que apesar de ser uma tecnologia nova na EMAP, anteriormente, todas as 

docentes tiveram oportunidade de experimentar de muitos OA, assim como 

visualizar um projeto construído pela pesquisadora para demonstrar as 

potencialidades.   

A “Avaliação” de um plano de aula constitui-se como momento de 

fechamento de uma proposta de ensino, e promove definir qual o olhar que o 

professor irá dispensar para a atividade, permitindo uma interação entre o estudante, 

a atividade, os recursos, o cotidiano e o professor. As professoras escolheram que o 

processo avaliativo das atividades na tecnologia seria analisado mediante: “a 

participação e o interesse da criança durante a realização atividade” (P1); “Cada aluno e 

aluna será avaliado/a em todo o processo” (P5); “Será contínua em que se observará a 

participação durante a contextualização” (P8); “Avaliação contínua, observação do nível de 

participação e envolvimento na atividade proposta.” (P9).  

Nas propostas, foi predominante que a avaliação seria pela observação das 

atividades realizadas pelas crianças, e ocorrendo de maneira contínua. Esta sugestão 

permite que o professor se aproxime das dificuldades de aprendizagens matemática 

das crianças, realize a reflexão do modelo de atividade proposta se ela foi aceita em 

potencial, ou necessita de ajustes para um segundo momento. 

Frente a esta análise do planejamento, foi identificada a necessidade de se 

refletir no momento de construí-lo. Esta reflexão envolve todo o processo, desde a 

intenção de ensino, até o resultado da aprendizagem. Em um dos momentos de 

reflexão do processo formativo, P9 relata que: “No entanto, ainda há, na Escola 

Agostinho Pinheiro, um distanciamento entre a teoria e prática. Não há planejamento voltado 

para tal prática.” (P9, DB, 02/08/2016). Sobre este aspecto, Costa (2010) afirma que 

mesmo nos dias de hoje, ainda existem a separação entre as habilidades conceituais e 

as tecnológicas, fatores que prejudicam o desenvolvimento da aprendizagem em 

diversos aspectos.   

Compreendemos que para o atendimento da Educação Matemática inserindo 

tecnologias para aprendizagem, por parte de crianças,  é necessário realizar um plano 

de aula coerente fazendo ligação entre os processos de conteúdo, objetivos, 
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desenvolvimento, recursos utilizados e avaliação. Isso é necessário, pois nos 

primeiros anos de escola, os estudantes estão em processos de construção dos 

conceitos, não somente da Matemática, mas de outras áreas do conhecimento.  

Para Silva et al. (2014), só há total funcionalidade no plano de aula quando 

este é elaborado de maneira sistematizada, pois permite o professor acompanhar o 

desenvolvimento matemático dos estudantes, ao tempo que envolve suas intenções 

de ensino. 

 

4.3.2 – Processo evolutivo do planejamento matemático tecnológico  

 

Para Tardif (2008), os saberes docentes são construídos pelos professores 

mediante o conhecimento do eu profissional. Há uma interação intensa entre o que o 

professor faz na escola e suas inquietações, seus desejos, suas aprendizagens, e as 

maneiras como adquirem os conhecimentos necessários à docência. Toda essa 

ebulição constitui elementos integradores para a tomada de consciência dos vários 

aspectos que fundamentam a prática e promove a autonomia e a identidade 

profissional.  

A avaliação dos processos de aprendizagens dos conhecimentos tecnológicos 

constituídos no CE compõe-se de aspectos sobre como foram colocados em prática 

esses saberes, agregados aos do conteúdo, aos pedagógicos e o contexto do 

estudante. Acrescentar tecnologias ao ensino da Matemática não foi tarefa fácil para 

as professoras da EMAP. Mesmo sendo iniciado o letramento digital, na tecnologia 

Visual Class, é necessária a continuação do processo formativo para oferecer 

segurança no uso de recursos tecnológicos por parte dos professores.  

Por outro lado, muitos desafios foram superados no que diz respeito ao medo 

de usar a tecnologia Visual Class para as propostas pedagógicas, a insegurança em 

planejar com tecnologias, e a falta de habilidade para as descobertas das funções 

tecnológicas do SA. Os projetos ora construídos pelas professoras foram aplicados 

para 20 crianças dividindo de igual modo entre duas turmas de 2º e duas do 3º ano. 
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A seguir apresentamos a tela inicial dos projetos, para nos atualizarmos sobre os 

temas escolhidos e em seguida a análise da aplicação de cada projeto. 

 

 Figura 6 - 1ª Tela do projeto Visual Class de P1     Figura 7 – 1ª Tela do projeto Visual Class de P5 

 

Fonte: Projeto Visual Class                                              Fonte: Projeto Visual Class  

 

 

Figura 8 - 1ª Tela do projeto Visual Class de P8         Figura 9 – 1ª Tela do projeto Visual Class de P9 

 

Fonte: Projeto Visual Class                                                  Fonte: Projeto Visual Class  

 

 

Projeto Visual Class - Tic tac...que hora é agora? Tic tac....Tic tac.. que horas são 

agora? 

 

No início da utilização do Visual Class para a construção das atividades de 

Matemática, as professoras tiveram a liberdade de escolha de qual OA seria 

necessário para desenvolver o conhecimento matemático dos estudantes. P1 utilizou 

o eixo temático das “Grandezas e Medidas” e o conteúdo Medidas de tempo. Brasil 

(1997) informa que atividades relacionadas a esse eixo devem ter forte relevância 
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social, caráter prático, e potencial para mostrar ao estudante a utilidade dos 

conhecimentos matemáticos não se distanciando das diversas atividades do 

cotidiano.  

O projeto foi elaborado contendo 10 telas, a saber: 1ª - Tela de apresentação do 

conteúdo matemático; 2ª - Vídeo apresentando a hora condizente com atividades do 

dia a dia das crianças, a exemplo de momento de ir à escola, de almoçar, e de dormir; 

3ª - Vídeo que apresentou as horas voltadas para a aprendizagem da questão 

numérica; 4ª - Apresentação da diferença do relógio de ponteiro e do digital, 

mostrando que no cotidiano é possível encontrar mais de um tipo de relógio; 5ª -  

Atividade de Arrastar Soltar para demonstrar a diferença entre os dois tipos de 

demonstração da hora; 6ª - Atividade de Arrastar Soltar onde foi trabalhada a relação 

entre os segundos, os minutos e a hora; a 7ª foi uma Atividade de Liga Pontos, e a 8ª 

de Arrastar-Soltar, as duas tiveram a mesma proposta que foi relacionar ações do 

cotidiano, à possíveis horários de realização.  

Na atividade 7ª P1 relata que:  

Nessa atividade do Liga Pontos, vimos os horários, assim como apresentados 
no vídeo das rotinas em que cada atividade tem uma hora. Como já discutido, 
na hora de fazer a atividade eles já tinham uma noção. Por exemplo, coloquei 
uma hora da tarde. Já tinha explicado que existe uma hora da manhã e uma 
da tarde, como eles vem pra escola a tarde, eles logo identificaram, a hora de 
ir pra escola, uma hora.  (P1, REP, 17/09/2017). 

 

Neste relato, a docente compreende que pela via da contextualização realizada 

anteriormente, foi possível a aprendizagem matemática do estudante o qual facilitou 

a resolução da atividade proposta. Em seu relato também destacamos a compreensão 

dos estudantes sobre os conceitos matemáticos, pois eles conseguiram externalizar a 

aprendizagem mediante a resolução das atividades propostas pela professora.  

Outro fator de aprendizagem matemática dos estudantes foi identificado 

quando a professora apresentou a atividade relacionando as vivências do dia a dia à 

matemática. O fator contextualização, importância social da Matemática e 

valorização das aprendizagens oriundas dos contextos externos a escola, funcionou 

como mola propulsora para junto com a tecnologia firmar os conceitos matemáticos 

construídos pelos próprios estudantes. 
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A atividade 9ª foi um Quebra-Cabeça elaborado com a intenção de que o 

estudante construísse a imagem do relógio pelas peças soltas, identificando a forma 

esférica do relógio, e a ordem dos números; 10ª - Atividade de Gira Figura com 

efeito, realizada para que a criança deixasse na tela do computador a imagem que 

representasse determinado horário. Esta atividade foi interessante, pois para o 

estudante solucioná-la não dependia de sua intuição, mas demonstração cognitiva da 

consolidação do conteúdo. 

Nos relatos de P1, para avaliação do processo formativo enquanto docente, no 

SA, relacionado à construção das atividades para as crianças, identificou que a 

construção do plano de aula foi diferente de sua execução no Visual Class. Ou seja, o 

que não foi dito no plano de aula foi possibilitado pelo SA. Um desses exemplos é 

percebido quando ela relata que:  

O software traz essa possibilidade, acho que uma das maiores possibilidades 
são esses recursos todos juntos, o áudio, o visual, o movimento, o contato 
com a tecnologia, que é um contato físico, porque é diferente. [...] É muito 
fácil porque aprendem brincando, pra eles, ali, foi uma brincadeira, uma 
diversão. Teve criança que falou: - Não quero ir para o recreio, não quero sair 
daqui. (P1, REP, 17/09/2016).  

 

A conscientização da potencialidade do SA veio à tona, quando P1 percebeu 

que os recursos tecnológicos que pontuou no plano não daria conta de construir 

atividades dinâmicas e contextualizadas. Além disso, compreendeu o quanto o 

concerto, a exemplo do computador, pode promover a experimentação para 

aprendizagens diversas sobre determinado conteúdo, ora tido como de difíceis, como 

no caso da Matemática.  

Sobre os OA, P1 utilizou sete: A Imagem, o Rótulo, o Vídeo, Arrastar Soltar 

Imagem, Liga Pontos, Quebra Cabeça, Gira Figuras, com efeito. Dentre esses, os que 

obtiveram destaque na aprendizagem matemática dos estudantes foi o Quebra 

Cabeça e o Vídeo, e relata: “A hora do Quebra-cabeça foi incrível, foi a animação por causa 

dos aplausos e eles não erraram. [...] E a questão de inserir o vídeo, o vídeo ele é uma 

ferramenta que ajuda muito a criança, porque está ouvindo, vendo, ajuda na abstração do 

conteúdo.” (P1, REP, 17/09/2016).  
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Sobre a questão do apoio visual para o desenvolvimento das aprendizagens 

dos estudantes, “é possível que este contexto diversificado, permita ao aprendiz 

estabelecer com mais facilidade, relações entre o insumo oferecido pelo material do 

professor e o seu conhecimento prévio do assunto” (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 30). 

Quando discutimos o ensino da Matemática por estes contexto é possível que a 

abstração dessa área do conhecimento aconteça com base em diferentes artifícios, que 

além de contextualizar, desenvolve a percepção matemática pelo tato, audição e 

visão.  

 

Projeto Visual Class – Aprendendo números e operações com as TIC na educação 

 

O projeto da professora P5 abordou sobre o eixo temático “Números e 

Operações”, para aprendizagem do conteúdo Subtração. Para trabalhar as operações 

neste bloco de conteúdos, Brasil (1997) destaca a necessidade de que o professor se 

concentre na elaboração de propostas que abranjam diferentes significados para 

promover a reflexão do cálculo pelos estudantes, contemplando se é exato, 

aproximado, mental ou escrito.  

Para potencializar a aquisição do conhecimento matemático pelos estudantes, 

P5 utilizou os seguintes OA: Gif animado, Imagem, Rótulo, Texto, Vídeo, Texto, 

Preenchimento de Lacuna, Quebra cabeça, Liga Pontos, e Gira Figura com efeito. 

Podemos dizer que ela aplicou os conhecimentos do conteúdo, os pedagógicos, e os 

tecnológicos na construção desse projeto no Visual Class, pois ao se referir à atividade 

de Preenchimento de Lacuna, relata que: “Quando pensei essa atividade foi colocar outros 

números, outras tentativas para ver se eles conseguiriam associar essa questão do numeral a 

grafia, e eles acertaram.” (P5, REP, 17/09/2016). 

As telas construídas dentro do projeto foram no total de oito, sendo que as três 

primeiras foram utilizadas para contextualizar o conteúdo. 1ª - Tela de apresentação 

com imagens representando as quatro operações, um gif em movimento apresentado, 

ora figuras em quantidades, ora os números associados as quantidades; 2ª - Vídeo 

escolhido com intuito de mostrar para aos estudantes os números de 1 a 10, trazendo 
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como objeto de contextualização o corpo da criança; 3ª - Imagem contendo 

ilustrações diversas ao qual proporcionou contar a história dos 10 sacizinhos. P5 

nesta tela de apresentação relata que: “Depois de contar a história, eu peguei uma parte e 

trabalhei a subtração, pois além deles saberem a questão da contagem, eles utilizaram a 

operação matemática, que nesse caso foi a subtração.” (P5, REP, 17/09/2016) 

As telas 4ª e 5ª foram da atividade de Preenchimento de Lacunas com 

propostas de favorecimento da leitura dos números e a subtração de alguns 

problemas matemáticos. Para este fim P5 relata que: “Nessa parte a gente utilizou maior 

que e menor que, isso não estava no planejamento, mas a gente problematizou.” (P5, REP, 

17/09/2016). Por este relato, é perceptível o quanto a tecnologia ajudou a professora 

dinamizar o conteúdo, englobar outras possibilidades de aprendizagens que não foi 

mencionada no planejamento.  

A tela 6ª foi um Quebra Cabeça trazendo uma figura, um texto com uma 

resolução de problema simples, que ao ser lida o estudante procurou maneiras de 

resolver a situação problema e dar a resposta do valor da subtração. Na realização 

desta aprendizagem matemática, a professora relatou que: “Na hora de montar eles 

falaram: - Não, vai para o meio, é em cima, é embaixo, trabalhamos a questão não só da 

lateralidade, como a localização.” (P5, REP, 17/09/2016);  

A 7ª professora construiu uma atividade do Liga Pontos, para promover a 

contagem dos números, assim como associar às imagens dos sacizinhos, sendo que 

cada imagem com uma quantidade diferente; 8ª foi apresentado um Gira Figura, com 

efeito, que ajudou na aprendizagem da relação entre números e quantidades. Para 

P5, “[...] esta atividade é dinâmica, pois fica como um slide que a gente faz, a gente modifica a 

transição, então esses efeitos causam a expectativa nos alunos.” (P5, REP, 17/09/2016). No 

relato da docente, existe a crença de que o trabalho com matérias multimídias gera 

nos estudantes expectativas quanto o processo de aprendizagem e certamente na 

elaboração de conceitos matemáticos, como se apresentou o resultado dessa 

atividade. 

Assim como P1, P5 identificou que não utilizou as potencialidades do Visual 

Class no planejamento. Isso é visível quando após aplicação do projeto relatou que: 
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[...] teve um mundo de coisas que a gente conseguiu fazer. Pelo menos eu não 
imaginava que dentro desse software a gente poderia construir. E depois de 
tudo construído, de todas as atividades prontas, eu fui para o Livro Didático 
e nas atividades do livro, eu falei: - Puxa!!! Aqui dava pra fazer no Visual 
Class, porque lá tem a ferramenta que dava para fazer essa atividade perfeita. 
(P5, REP, 17/07/2016).  

 

Entendemos aqui a importância de desenvolver o conhecimento sobre 

determinada tecnologia para depois utilizá-la. É possível identificar que 

aproveitando as funções dos recursos tecnológicos o professor pode agregar os 

conhecimentos pedagógicos, do conteúdo, os tecnológicos, e o contexto dos 

estudantes, balanceando-os e atrelando-os ao desenvolvimento da aprendizagem 

matemática, sendo que, tanto quanto o professor, quanto o estudante aprendem 

mutuamente.   

 

Projeto Visual Class – Sólidos Geométricos no dia a dia  

 

Este projeto versou sobre o eixo do (PCN) “Espaço e Formas”, valendo se do 

conteúdo, Sólidos Geométricos, para apresentar a Matemática para os estudantes. O 

(PCN) de Matemática, para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental I, determina que 

os conteúdos deste eixo é capaz de proporcionar ao estudante condições de observar 

as formas geométricas nos elementos naturais do dia a dia, assim como a 

identificação de suas diferenças (BRASIL, 1997).  

Tomando como base as características dos planos de aulas elaborados pela 

professora, identificamos que foi mínima a presença de tecnologias, e em nenhum 

momento elaborou estratégias visando às potencialidades do Visual Class como 

recurso em potencial para o ensino e a aprendizagem da Matemática. Assim como P1 

e P5, P8 ao utilizar o SA foi surpreendida pelo potencial que a tecnologia oferece por 

intermédio dos OA. E relata:  

No meu caso que trabalhei com os Sólidos Geométricos foi possível 
aproximar o estudante de seu cotidiano porque você tem essa possibilidade de 
ir buscar figuras que fazem parte da realidade deles, pode buscar um vídeo, 
pode escolher se aquilo ali condiz, se está dentro do que é interessante para o 
aluno. Aí você pode programar atividades dentro da realidade deles e dentro 
da condição de aprendizagem da turma, da série. (P8, REP, 17/09/2016). 
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As tecnologias, quando utilizadas com propósitos educacionais, e intenções de 

envolver os vários conhecimentos que fazem parte da vida pessoal e profissional do 

professor surtem efeitos. Efeitos esses que podem ser transparentes e internalizados, 

gerando satisfação, e segurança de que foi construído um processo satisfatório na 

aprendizagem, tanto do professor, quanto do estudante.  

Isso foi demonstrado em um dos relatos, quando ela diz:  

Então assim, me surpreendeu também que quando terminou a atividade, aí 
falei: - Agora terminamos a atividade de Matemática. Aí um deles falou: - De 
Matemática? Aí pensei, é tão gostoso que eles nem percebem. Até hoje eles 
sonham em voltar para esta sala. [...]. A gente percebe que a aprendizagem 
dos alunos é muito mais completa, e muito mais agradável, [...]. (P8, REP, 
17/09/2016).  

 

A percepção da potencialidade do Visual Class, na aprendizagem da 

Matemática, já havia sido identificada pela docente P9, quando em seu relato 

destacou: “[...] nesse programa eles vão ver a Matemática de outra forma, ver de uma forma 

divertida, gostosa, não aquela coisa maçante, chata, que tem que aprender os números, tem 

que aprender fazer, relacionar. Acredito que eles irão gostar.” (P9, REP, 09/09/2016). 

  A realização dos estudantes de P8 em aprender Matemática, mesmo sem 

saber que estavam tendo aula da disciplina, foi solidificada pelos seguintes OA: 

Rótulo, Vídeo, Imagem, Palavras Cruzadas, Liga Ponto, Gira Figura, com efeito, 

Verdadeiro ou Falso e Quebra Cabeça. Para a docente, houve preferência por parte 

das crianças, quanto o manuseio destes objetos. Relata que: “As atividades que eles mais 

se identificaram, foi: o Quebra Cabeça e o Liga Ponto, eles gostaram dessa questão de 

relacionar.” (P8, REP, 17/09/2016).  

A apresentação do projeto de P8 foi constituída por seis telas: 1ª - Vídeo 

trazendo os variados Sólidos Geométricos, e a mensagem de que estes podem ser 

encontrados na casa dos estudantes, na sala de aula e em outras atividades do dia a 

dia. A docente sobre esse momento de contextualização relata sua intenção na 

escolha do vídeo: “[...] ele foi escolhido com a intenção de que falasse sobre o assunto, porque 

ele estaria vendo o assunto de outra forma, numa outra abordagem.” (P8, REP, 17/09/2016); 

2ª - Liga Ponto apresentando a primeira coluna com os sólidos e a segunda com 

objetos da rotina das crianças para serem relacionados às respectivas formas; 3ª - 
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Quebra Cabeça, que trouxe um cone como imagem para ser associadas suas partes 

formando a figura;  

A 4ª atividade foi de Palavras Cruzadas. Trabalhou a escrita do nome dos 

sólidos associando a imagem. Sobre esta atividade P8 relata que: “Na tela da atividade 

Palavras Cruzadas, quando coloquei, eu achei um pouco ousada, [...] Aí pensei: - Os meninos 

não irão fazer. É complexo porque você vai olhar a figura e dá o nome, lembrar o nome de cada 

uma. E eles, na verdade, fizeram sem problemas.” (P8, REP, 17/09/2016); 5ª - Utilizou a 

atividade Verdadeiro ou Falso com o intuito de que o estudante identificasse qual 

nome correspondia a imagem; 6ª - Gira figura com efeito pra identificar qual figura 

correspondia a solicitada no enunciando da questão. 

O docente P8 ao perceber que não tinha abordado as potencialidades do SA no 

planejamento, e ver que todas suas intenções de ensino foram possibilitadas pelo SA, 

reflete sobre a proposta de ensino que elaborou e relata que houve muitas 

descobertas na aplicação do projeto:  

[...] quando a gente planeja uma aula, e a gente vê a atividade seja no livro, 
ou seja, na internet normalmente a gente olha a atividade e diz: - Que está 
legal e joga para o aluno. No Visual Class não, você planeja e quer jogar, 
planeja e quer resolver. Isso, também acaba permitindo que a gente tenha 
outro olhar para a atividade, permite a reflexão, você percebe detalhes que na 
atividade do livro que coloca para o aluno, você não percebe. (P8, REP, 
17/09/2016).  

 

Interessante perceber como a tecnologia utilizada proporcionou à professora 

experiências formativas, reflexivas e críticas sobre seu planejamento de aula, 

apresentando a diferença entre planejar com tecnologias e sem elas. Sua reflexão e 

crítica sobre seu processo de aprendizagem também foi expressa da seguinte 

maneira:  

Na hora que eu comecei a utilizar o software, já começou a surgir ideias, 
porque quando eu planejei, por não ter o hábito de pensar dessa forma com 
essa tecnologia, eu fiz aquele plano meio mecânico, aí você (pesquisadora) me 
orientou pra pensar no Visual Class. Quando eu planejei, eu não consegui 
pensar, só que na hora que eu estava aqui fazendo as atividades, começa a 
surgir tantas ideias, porque são tantas possibilidades que você começa a 
pensar: Poxa!! podia pegar um vídeo, podia fazer um jogo. Então assim, ele 
oferece uma vastidão de coisas legais e tudo dentro daquele conteúdo. 
Quando a gente vai trabalhar na sala é tão restrito o que você tem pra fazer, é 
uma escrita, uma pintura. (P8, REP, 09/09/2016).  
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Analisando suas ações, identificamos que o letramento digital começa a surtir 

efeito para P8, e também a fez entender que a tecnologia proporciona o professor 

pensar mais nos estudantes quando se coloca no lugar deles. Como relata a docente, 

a aplicação de um plano de aula na sala, restringe o professor a pensar além das 

quatro paredes.  

A atividade no Visual Class é diferente, pode ser contextualizada, pois ao 

tempo que o professor constrói, também tem a possibilidade de resolver a atividade 

proposta, levando-o a refletir sobre o grau de dificuldade, a metodologia utilizada 

para abordagem do conteúdo, e como os estudantes poderão se comportar 

cognitivamente frente à aprendizagem da Matemática. 

 

Projeto Visual Class – Números no seu contexto diário 

 

Assim como P5, P9 trabalhou o eixo “Números e Operações”, com o conteúdo 

dos números no contexto diário, na perspectiva da aprendizagem do código, da 

ordem e da medida.  

Brasil (1997), quando se reporta a este eixo esclarece que essa perspectiva se 

faz necessário para a alfabetização matemática, pois permite o estudante perceber a 

existência de diversas categorias numéricas que deverão aprender e relacionar às 

situações problemas vivenciados no dia a dia.  

Para construção das atividades e explanação do conteúdo no SA, P9 valorizou 

os respectivos OA: Rótulo, Vídeo, Imagem, Palavras Cruzadas, Quebra Cabeça, Liga 

Pontos, Gira Figura, com Efeito, Verdadeiro ou Falso. Utilizou-os para realizar as 

seguintes atividades, ao qual foram apresentadas por via de sete telas, a saber: 1ª - 

Vídeo, trazendo a contextualização dos números no cotidiano, apresentando as 

quatro operações e a relação destas com o dia a dia. 

Na 2ª, foi uma apresentação de vídeo com ordem dos números de 1 a 10, 

representados por animais pertencentes ao conhecimento rotineiro dos estudantes. 

P9 relata que a intenção de aprendizagem matemática relacionada às duas primeiras 

telas, “[...] foi de explicação para eles, para apender a relação do número de telefone como 
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código, o número como ordem, e o numero como medida. Então usamos vários números 

relacionadas as categorias diferenciadas, [...].” (P9, REP, 17/09/2016).  

Analisamos que ao pensar na tecnologia para construir atividades, a 

professora começou a elaborar variadas estratégias para apresentar um mesmo 

conteúdo, favorecendo maior facilidade na aprendizagem dos números nos diversos 

contextos.    

A 3ª tela foi de explanação do conteúdo trazendo os números e suas relações 

com os códigos, a ordem e a medida com apresentação de imagens para melhor 

compreensão pelos estudantes.  

Na 4ª, utilizou o Liga Ponto para proporcionar a aprendizagem do código, 

ordem e medida pela associação dos números com as imagens de situações 

cotidianas.  

Nesta atividade a professora, além de apresentar um assunto que nunca tinha 

sido abordado em sala de aula, tentou aumentar o grau de dificuldade quando 

decidiu que:  

[...] eles relacionaram a quantidade a imagem, o que representava o número, 
a emergência, representava o SAMU, a placa de carro, aos números com 
letras. Nesta atividade eles não tiveram dificuldades. A princípio nós iriamos 
deixar aqui na tela para os outros observarem, mas depois resolvemos que 
cada um fizesse em seu computador pra não interferir na resposta do colega, 
e para não ficar muito simples. (P9, REP, 17/09/2016). 

 

Destacamos um fato interessante para a aprendizagem matemática pelos 

estudantes, quando P9 analisou que ao colocar a atividade no retro projetor, a classe 

poderia interferir na resposta do colega, influenciando a dar uma resposta que não 

fosse a escolhida pelo estudante. Quando levou cada um ao computador, conseguiu 

avaliar o nível de aquisição do conhecimento matemático de maneira individual, e 

analisar a efetividade de sua proposta de atividade.   

A 5ª tela foi o Quebra Cabeça valorizou a aprendizagem das quantidades 

relacionadas ao código, ordem e medida. Já a 6ª, utilizou-se uma atividade de 

Palavras Cruzadas que apreciou a escrita matemática das ordens e quantidades de 

objetos apresentadas nas imagens. E a 7ª compreendeu a Atividade de Verdadeiro ou 

Falso e teve a configuração de uma pergunta direcionada para a visualização de 
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imagens e compreensão do que se tratava se de um código, uma ordem ou uma 

medida.    

A docente P9 relata que em algum momento da aprendizagem matemática, 

nesta atividade, os estudantes apresentaram certa dificuldade, a saber: “Teve 

momentos em que eles tiveram um pouco de dificuldade em relação a medida e a quantidade, 

fizeram essa confusão, do suco, que é de medir ou de quantidade.” (P9, REP, 17/09/2016). 

Como os estudantes estavam tendo o primeiro contato com este conteúdo é 

considerável que apresentem algum desajuste e dificuldade, isso se justifica porque a 

aprendizagem matemática depende de conceitos e conhecimentos prévios 

relacionados a outros conteúdos para realizar essa associação.  

Ao se deparar com o SA no início do processo formativo, P9 relatou: “A 

princípio no primeiro dia de aula, quando nos deparamos com este software pra gente 

trabalhar com isso, eu me assustei. Meu Deus!!! como que vou aprender a mexer com isso, 

parece ser tão difícil, tão trabalhoso, [...].” (P9, 09/09/2016). Ao final da junção entre a 

Pedagogia, Conteúdo e Tecnologia suas considerações foram elaboradas partindo 

para outra visão sobre as potencialidades do SA, e relatou:  

Parece que o software é o plano do plano. Dá vontade de você produzir, 
produzir, produzir e não parar. Dá vontade de você colocar de tudo um 
pouquinho, mesmo que você não trabalhe tudo em uma mesma aula, mas 
cada vez mais as potencialidades, elas acabam aumentando, por você ter 
acesso a tantos produtos. (P9, 10/09/2016).  

 

Frente a esta consideração, podemos inferir que o letramento digital, no que 

diz respeito ao Software, foi efetiva para esta professora, pois além de aprender 

utilizá-lo, sentiu-se realizada em ter a possibilidade de continuar aprendendo 

planejar a Matemática numa tecnologia.  

 

4.3.3 – Um fato novo: o surgimento do conhecimento metacognitivo sobre os 

resultados do ensino e da aprendizagem proporcionado pelo projeto matemático 

tecnológico 

 

Após realizar a análise dos dados produzidos para esta dissertação, houve a 

necessidade de aprofundar os estudos para outro tipo de conhecimento, o 
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metacognitivo. Este emergiu dos momentos de formação continuada no tocante à 

prática docente sobre o uso de tecnologias no ensino da Matemática dos anos inicias. 

Pelas discussões sobre os conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

profissional de professores (os curriculares, os do conteúdo, os pedagógicos e os 

tecnológicos), é importante não deixar de fora os processos que ocorrem no interior 

do ser que constitui-se docente a todo instante, otimizando e colocando em rede os 

conhecimentos ora adquiridos. 

Assim, foi pertinente analisar como se deu o processo do conhecimento 

metacognitivo, na prática pedagógica tendo em vista o ensino e a aprendizagem 

matemática com tecnologias. Neste exercício reflexivo o próprio professor avalia suas 

ações, identificando se houve aprendizagens e como foi essa aquisição, e ainda se os 

resultados da formação continuada foram capazes de fazê-las superar os desafios 

enfrentados para torná-los autônomos no que diz respeito ao uso das tecnologias na 

educação.    

Para Ferreira (2004), o processo metacognitivo traz contribuições para a 

formação de professores e consequentemente para o desenvolvimento profissional, 

na medida em que: 

[...] permite que o professor repense seus saberes e sua prática de 
modo profundo e, a partir daí, decida como alcançar suas metas 
profissionais. Embora envolva inúmeros e complexos elementos - 
crenças, concepções, valores, metas, atitudes, habilidades cognitivas, 
dentre outros, não concebemos a possibilidade de se construir uma 
aprendizagem significativa (ou uma mudança significativa) sem que 
o próprio professor tenha condições de decidi-la e monitorá-la. 
(FERREIRA, 2004, p.2). 

 

Para Dantas e Rodrigues (2013), a metacognição está relacionada à consciência 

e ao automonitoramento do ato de aprender. Em outras palavras seria a 

aprendizagem da aprendizagem, ou a apropriação e comando de situações internas 

que se comunicam com os objetos externos. No momento em que o professor vai 

adquirindo a fluidez do pensamento, o movimento de aprendizagem vai se tornando 

mais explícitos, resultando na conscientização dos mesmos.  

Soares (2013) define o conhecimento metacognitivo como a tomada de 

consciência dos processos e das competências necessárias para a realização de uma 
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tarefa, podendo a pessoa fazer correções necessárias ao melhoramento do 

conhecimento adquirido. Frente à análise dos relatos das professoras foi identificada 

a ocorrência do conhecimento metacognitivo em diversos aspectos da formação, seja 

no desenvolvimento do planejamento de aula no SA, no processo da avaliação, e na 

descoberta das potencialidades do Software de autoria.  

Os resultados das aprendizagens tecnológicas das professoras podem ser 

caracterizados como um conhecimento metacognitivo. Uma das etapas foi a 

avaliação que neste contexto torna-se parte constituinte do processo de ensino e de 

aprendizagem, e incidindo sobre diferentes aspectos (BRASIL, 1997). Ela pode ser 

direcionada para dois contextos: referente ao comportamento do estudante, onde 

podemos dizer que é a condição de avaliar a receptividade da atividade, seu 

desempenho educacional na aquisição de conceitos matemáticos, no domínio de 

recursos tecnológicos, e o desenvolvimento de habilidades em juntar os 

conhecimentos necessários à aprendizagem; e para o professor, onde se avalia o 

conteúdo escolhido, a ação pedagógica aplicada, a reflexão sobre a prática e como se 

processa a avaliação no contexto das tecnologias. 

Vale destacar que a avaliação e a autoavaliação não foi realizada pela 

pesquisadora e sim externalizadas pelas professoras como pontos de mudanças de 

práticas no que diz respeito a planejar com tecnologias, construir atividades com 

tecnologias e ensinar utilizando o Visual Class. Como relatado em outros momentos 

P1, P5, P8 e P9 no início do processo formativo foram surpreendidas com a 

possibilidade de utilizar as tecnologias na escola, e se deparou com muitos desafios 

que as impediam de efetivar as práticas pedagógicas para este fim. 

O conhecimento metacognitivo, neste caso, deu início com a reflexão de uma 

prática pedagógica. P8 destaca: “[...] gosto muito de refletir sobre meu trabalho e vejo que 

posso fazer muito melhor, [...].” (P8, REP, 20/08/2016). “Esse tipo de processo formativo 

inclui percepção e análise crítica do papel profissional do professor, visando rupturas 

com as ideologias impostas, com o conformismo, com a inércia e a alienação 

profissional.” (COSTA, 2010, p. 89). 
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A mudança na prática é a conscientização da importância do momento da 

aprendizagem. Constatamos isso quando em determinado momento reflexivo P8 ao 

olhar, analisar, e compreender sobre a construção do Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo Tecnológico, percebeu que uma das atividades propostas no Visual Class, 

poderia ter sido construída diferente. Ela entendeu que os estudantes tiveram 

dificuldades ao realizá-las, pois o enunciado estava confuso. Analisamos a imagem a 

seguir: 

 
Figura 10 - Tela 5 do projeto Visual Class de P8 

 

 

Fonte: Extraído do projeto Visual Class 
 

 

Esta atividade foi de Verdadeiro ou Falso, realizada para estudantes do 

terceiro ano, que ainda estão em processo de abstração dos conhecimentos 

matemáticos, assim como da leitura e da escrita, além de possuir capacidade 

reduzida de interpretação. A intenção da docente era apresentar a figura do 

paralelepípedo para que os estudantes respondessem V ou F para o nome de outros 

sólidos geométricos. Sobre essa atividade ela reflete:  

[...] construí uma atividade de verdadeiro ou falso. Eu coloquei justamente a 
figura com o nome maior - PARALELEPIPEDO, aí eu me avaliei, o 
enunciado não está de acordo com (Qual o nome da figura?), Mas é pra 
marcar como? Só um X, verdadeiro ou falso? Eu deveria ter feito um 
enunciado melhor, [...]. (P8, REP, 17/09/2016).  
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Ainda neste contexto, quando discutimos a questão dos enunciados, ou 

mensagens atribuídas à certas atividades, elas devem ser pensada e refletida antes de 

emiti-la, pois: 

[...] quando a mensagem é pobremente desenhada, os alunos têm 
mais dificuldade em compreendê-la, sendo a carga cognitiva 
extrínseca elevada, quando a mensagem está bem estruturada e 
apresentada, a carga cognitiva é minimizada. [...] temos que nos 
envolver ativamente num processamento cognitivo para 
construirmos uma representação mental coerente. Isso inclui prestar 
atenção, organizar a nova informação e integrá-la no conhecimento 
existente (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 27-28). 

 

Certamente, P8 ao trabalhar a cognição na avaliação do projeto no Visual Class, 

ressignificou sua prática, suas ações quanto aos enunciados, e quanto a condição de 

aprendizagem dos estudantes para a capacidade de realização da atividade. Aqui 

destacamos uma das funções das tecnologias na educação, não somente ser utilizadas 

como artefatos insignificantes, mas vê-los pela perspectiva versátil, dinâmica, 

possíveis às mudanças, incluindo diversas possibilidades de promover o 

conhecimento educacional.  

Outro traço do conhecimento metacognitivo foi identificado na ação de P5 

quando autoavaliou o seu planejamento de aula. Ela relatou: “Aí pronto, planejou 

bonitinho. Quando a gente veio para o Software mesmo, para ver direitinho, é tanta coisa que 

a gente pode utilizar, aí a gente fica pensando no planejamento pequeno em relação as 

possibilidades dele.” (P5, REP, 09/09/2016). É claro que P5 reelaborou mentalmente seu 

planejamento e não cometeria o mesmo erro de não englobar as tecnologias, ou a 

potencialidade de algum recurso tecnológico quando surgir a oportunidade de 

utilizá-las futuramente.  

Para Souza (2014) o ato de planejar deve promover o crescimento pessoal e 

profissional do professor, considerando também a transformação social dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

Esse percurso é interessante, pois demonstra que a formação ofertada não foi 

meramente mexer, de maneira desarticulada, no SA, no Facebook ou no Google Docs. A 

utilização intencional, foi capaz de originar um conhecimento novo, e além de 
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utilizá-las, foi necessário refletir sobre todo o processo, desde o início até os 

resultados dos conhecimentos adquiridos, pelo professor e pelos estudantes.  

Para P9, o conhecimento metacognitivo foi direcionado para o processo 

avaliativo. A internalização da avaliação como processo de construção do 

conhecimento foi perceptível, quando relata:  

Às vezes a gente peca muito na sala de aula, porque quando acontece alguma 
coisa com a criança, a gente fala: - Apaga isso aqui tia tá errado, e isso acaba 
(pausa no pensamento e reproduz a fala de um estudante)- Puxa!! A pró 
falou que está errado, desmotivando. E isso é uma forma automática, dá mais 
ênfase ao erro. O Visual Class de certa forma até nos ajuda a mudar essa 
postura, em relação a isso. Porque cada vez mais que a gente vai se 
aperfeiçoando como educador, como pessoa mesmo, a gente vai considerando 
nossa prática. Então isso também é positivo, essa questão de não citar o erro 
de não dizer que está errado. (P9, REP, 09/09/2016). 

 

A docente P9 resgatou suas experiências avaliativas de sala de aula e 

comparou com a avaliação realizada na tecnologia. Identificou que o resultado das 

atividades no SA lhe proporcionou pensar diferente sobre o processo avaliativo, 

respeitar o tempo de aprendizagem do estudante. O SA em sua configuração não traz 

o erro como punição, mas como proposta de refletir sobre a resposta que foi dada 

para determinada atividade.  

Essa nova concepção sobre o erro é discutida por Lorenzato (2010) que diz que 

as escolas atualmente, principalmente as de educação infantil vê o erro como natural, 

inevitável e indispensável ao processo de aprendizagem, o professor ainda pode ver 

como um alerta que funciona como “[...] um marco ou baliza, o erro é um indicador 

de (re)direcionamento pedagógico porque ele oferece oportunidade de crescimento, 

ao aluno, bem como de evolução, ao professor.” (LORENZATO, 2010, p. 49-50). 

Por outros olhares, nem sempre o acerto representa aprendizagem. Pode ser 

que o estudante camuflou o erro com um suposto acerto. Por isso, uma atividade 

dialogada possibilita identificar se o acerto foi aprendizagem, e os caminhos a serem 

trilhados para encontrar as causas do erro. A seguir, apresentamos uma tela de um 

projeto Visual Class que demonstra como é apresentada a questão do erro para o 

professor e para o estudante. 
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Figura 11 - Tela de um projeto construído pela pesquisadora 

 

 

Fonte: Tela do SA Visual Class 

 

Sobre o processo de avaliação, o erro pode ser um indicador que redireciona o 

professor a voltar ao planejamento, rever a estrutura didática e pedagógica da 

atividade, possibilitando o crescimento cognitivo do estudante, e evolução do 

professor enquanto mediador do conhecimento.  

O erro na educação básica é mais uma possibilidade que o professor tem de 

planejar uma intervenção adequada para suprir as necessidades de aprendizagens de 

um ou mais estudante (BRASIL, 1997). O erro pode ser representado pelo estudante 

como uma certeza equivocada, o professor frente a este episódio, deve ser capacitado 

para elaborar intervenções didáticas desestabilizando as certezas, fazendo-o refletir 

sobre suas respostas (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009). Compreendemos 

que no relato de P9, sobre a questão do erro, houve reflexões para as possibilidades 

de mudanças de práticas.   

Outra possibilidade de ocorrência do conhecimento metacognitivo foi 

apresentada por P1. No relato destaca:  

A gente percebe que é capaz de aprender o tempo todo. Cada vez que a gente 
aprende a gente se coloca no lugar da criança, saber que o novo causa 
resistência, causa o medo, mas que esse medo tem que ser enfrentado. Este é o 
momento de criação, de superação. Eu mesmo quando eu tentava e errava eu 
buscava orientação e conseguia fazer certo, eu percebia que é questão de ter 
paciência, de persistir para aprender cada vez mais. (P1, REP, 17/09/2016).  

 

REVEJA O PREENCHIMENTO 4 
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A metacognição dessa docente foi relacionada ao saber fazer, destacando que 

as tecnologias apresentam desafios que podem ser superados, coloca o professor na 

condição de aprendiz juntamente com o estudante, no momento da aprendizagem.  

No relato de P1, fica claro que este fato gerou um amadurecimento 

profissional e cognitivo, pois a autoavaliação do que foi aprendido, pelos desafios 

superados, a fez perceber que a criança vive os mesmos dilemas para aprender certos 

conteúdos que são apresentados pelo professor.  

O automonitoramento do ato de aprender para Dantas e Rodrigues (2013) se 

construiu como aprendizagens do processo de aprendizagem, ou apropriação dos 

recursos internos com os objetos internos.  

Frente a este exercício de aquisição, internalização, criticidade, externalização 

e reflexão do processo de formação em tecnologia para o ensino da Matemática nos 

anos iniciais, como bem destaca P5 quando relata: “De fato é algo inovador que a gente 

tá aprendendo agora, a utilizar, a rever, a desconstruir, e ainda tem isso, nessa formação a 

gente tá desconstruindo muita coisa para continuar e começar a construir agora.” (P5, REP, 

17/09/2016). 

Tendo em vista a apropriação dos conhecimentos tecnológicos, considerando 

os conhecimentos do conteúdo, os curriculares e os pedagógicos, no processo 

formativo, propomos rever as propostas do modelo TPACK e reconfigurar para os 

conhecimentos que foram construídos no processo formativo das professoras P1, P5, 

P8 e P9.  
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Figura 12 - Modelo TPACK reelaborado pela pesquisadora 

 

 

 

 

  

Fonte: Imagem original extraída do Google 

 

Podemos dizer que, é interessante o professor compreender o sentido e o uso 

das tecnologias em sua prática pedagógica, alinhar este conhecimento ao contexto do 

estudante, aos saberes ora adquiridos na formação inicial e em suas experiências de 

vida.  

Desta forma, faz-se necessário pensar a formação de professores, nesta 

perspectiva, incluindo seus conhecimentos, suas vivências, inquietações, processos 

pedagógicos, tecnológicos e do conteúdo, de maneira que proporcione a 

metacognição, tornando-as mais explícitas para fortificar os momentos de abstração 

do conhecimento matemático, tanto pelo professor, como pelos estudantes. 

Assim, é possível gerar um novo conhecimento e construção de mecanismos 

próprios de aprendizagens que ora são de ensino, ora de aprendizagens voltados 

para a complexidade das tecnologias no ensino da Matemática no contexto dos anos 

iniciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente às propostas de pesquisas já realizadas, e buscando um diferencial 

nesta área de estudos, nos propomos investigar o seguinte questionamento: Como os 

desafios e as potencialidades dos usos do Software de autoria Visual Class contribuem 

na formação continuada de professores que ensinam a Matemática nos anos inicias? 

Este questionamento se desdobrou em dois objetivos específicos: Identificar 

traços da junção dos conhecimentos pedagógicos, do conteúdo, dos curriculares e os 

tecnológicos na formação continuada de professores que ensinam a Matemática nos 

anos iniciais; e Compreender como se dá o uso do Software de Autoria Visual Class 

para o planejamento de Atividades Matemática para o Ensino Fundamental I. 

Com o desenvolvimento do Curso de Extensão semipresencial promovido 

pelo ACCE, mediante GEEM, constatamos que o Software de Autoria Visual Class  

possui diversas potencialidades pedagógicas que serviu para: contextualizar o 

conteúdo matemático; desmistificar os tabus trazidos pelo ensino e aprendizagem da 

Matemática; promover a autoreflexão da prática docente; contribuir para a 

autonomia na resolução de problemas considerados complexos; ampliou as 

informações obtidas pelo professor no momento de ministrar aulas; visualizou como 

um rico recurso para o entendimento da Matemática pelos estudantes.  

E ainda, elevou o nível de motivação e interação proporcionando o interesse 

pelo assunto apresentado pelas professoras; desenvolveu a autoria individual e 

coletiva; valorizou o erro do estudante pela maneira como apresenta o sistema 

avaliativo; proporcionou ao professor aprender e refletir enquanto constrói e aplica 

atividades; abriu portas para que o professor adentrasse no cotidiano do estudante, 

visualizando este, como campo fértil de produção de aulas significantes, 

contextualizadas, criativas, e prazerosas.   

No tocante aos desafios enfrentados pelas docentes, a proposta de formação 

ajudou a superar em grande parte os desafios, principalmente os intrínsecos. Assim, 

mediante a formação continuada específica em tecnologias buscou-se a valorização 

da prática docente pela relação entre a teoria e a prática; incentivo à gestão escolar a 
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acompanhar a utilização do Software Visual Class na escola, tendo em vista os 

resultados da formação e da aprendizagem das docentes; os professores chegaram o 

entendimento de que o manuseio das tecnologias só é possível quando o professor 

estuda sobre ela, descobre suas potencialidades pedagógicas; ver os objetos de 

aprendizagens para além dos artefatos, mas como recursos que possuem sentidos em 

suas atribuições.  

A formação possibilitou agregar o ensino da Matemática às tecnologias, fator 

visto como impossível pelas docentes no início do processo formativo. Assim, 

acreditamos que as professores sentem-se mais seguras, e são capazes de minimizar 

os desafios visando o melhoramento das práticas pedagógicas em sala de aula.   

A iniciação ao letramento digital permitiu que as professoras colocassem em 

prática os conhecimentos do conteúdo e os pedagógicos, para aquisição do 

conhecimento tecnológico e do metacognitivo. Este avanço foi possível pelo exercício 

do processo de reflexão, ocorrido nos momentos de trocas de experiências nos 

encontros presenciais e no online; pelas leituras de textos; pela autoavaliação das 

práticas em tecnologias; e, pelo acompanhamento no desenvolvimento do 

planejamento de Matemática na tecnologia. 

Quando as professoras desenvolveram o conhecimento metacognitivo sobre o 

processo formativo, compreendemos que para melhoramento efetivo de suas práticas 

é necessário o acompanhamento pós-curso. Esta ação torna-se necessária para dar 

suporte na utilização dos OA, já que há possibilidades de em momentos futuros 

apresentarem resquícios de insegurança e falta de agilidades com a tecnologia 

Software Visual Class. É necessário, também, ressignificar o ato do planejamento de 

Matemática para o uso de tecnologias nos anos iniciais, já que as características como: 

os objetivos, os recursos, o desenvolvimento, e a avaliação do planejamento se 

modificam na medida em que são incorporados os OA, e outras tecnologias.  

Observamos também, a necessidade de realizar um diagnóstico das crianças, 

junto com as professoras, com o objetivo de identificar quais conhecimentos 

matemáticos possuem e quais têm deficiência, para em momento posterior reelaborar 
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o planejamento e acompanhar de maneira direta os resultados da utilização do SA no 

ensino da Matemática. 

Os desafios apresentados pelos professores impactaram diretamente no 

desenvolvimento deste trabalho, já que dos dez professores que se inscreveram no 

CE, apenas quatro conseguiram conduzir até o final do processo as atividades 

propostas. Muito deles foram invadidos pelo medo e pela insegurança de utilizar 

tecnologias, fatores que não ocorre somente nos professores da EMAP, mas que é 

uma causa recorrente na maioria das escolas brasileiras.  

O medo e a insegurança é um problema que deve ser investigados com 

profundidade. O estudo deve ocorrer com o intuito de que, por via das tecnologias, a 

realidade educacional de muitos estudantes seja modificada, assim como a prática 

docente. Destacamos essa necessidade, já que o processo de ensino para crianças, 

segundo o PCN de Matemática, deve vim acompanhado de ludicidade, 

contextualização, utilizando as potencialidades dos órgãos dos sentidos por meio dos 

recursos multimídias, ao qual favorece a construção de redes para aquisição do 

conhecimento matemático. 

Desenvolver a pesquisa para esta dissertação foi um movimento de formar e 

ser formada. Muitos dos desafios apresentados pelas professoras também foram 

vividos pela pesquisadora. Dentre eles, destaco o medo de utilizar um programa que 

não fazia parte da rotina, pois de qualquer maneira tudo o que ocorresse, a exemplo, 

de dúvidas e falha de programação teria a responsabilidade de solucioná-las para dar 

andamento nas atividades.  

Compreendemos que esta pesquisa traz discussões importantes sobre o 

processo formativo de professores que utilizam tecnologias para o ensino da 

Matemática nos anos inicias, demonstrando que são escassos estudos que trata dessa 

temática, ao tempo que mostra a necessidade dos professores em terem 

conhecimento das potencialidades das tecnologias, aprendendo a manuseá-las, e 

utilizar com potente recurso didático pedagógico. Demonstra ainda, que os desafios 

enfrentados pelas professoras da educação básica, ao tempo que apresenta o 
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exercício de formar-se surte efeito quando são minimizados ou superados pela 

interlocução entre a teoria e a prática. 

A contribuição desta pesquisa sinaliza a presença de muitos desafios à 

formação docente em relação aos impactos que os avanços tecnológicos emitem a 

prática pedagógica e a educação. Frente aos avanços tecnológicos, os softwares de 

autoria na educação dos anos iniciais se destacam por ser um fator motivador, que 

ajuda na compreensão de conteúdos matemáticos complexos, pela apresentação 

multimídia de sons, imagens, escrita, despertando a cognição para refletir sobre o 

contexto e a aprendizagem escolar.  

Os materiais tecnológicos oferecidos como suporte para a atividade de 

formação continuada, conjugada com a Matemática e os aspectos culturais e sociais 

do cotidiano tornou o ensino e a aprendizagem espaços participativos de autoria 

fomentando experiências significantes, colaborativas, dinâmicas.  

Como um indicativo de resposta para este trabalho, os dados apontaram que o 

professor necessita de formação específica em tecnologias, mas este fato não assegura 

a efetiva integração na educação. É necessário a ressignificação do espaço escolar 

(currículo, Projeto Político Pedagógico, formação, planejamento, estrutura, etc) 

perpassando para a aplicação de políticas públicas condizentes com a realidade local 

da escola.  

Ao concluirmos as considerações, ressaltamos a importância desta pesquisa 

para a educação, especificamente, para o desenvolvimento profissional de 

professores que ensinam a Matemática nos anos inicias, pois apresenta uma maneira 

diferente de ensino dos conceitos matemáticos, colocando o professor como autor, 

construtor e colaborador do conhecimento, onde juntamente com os estudantes 

aprendem a Matemática pela via da contextualização.   
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APÊNDICE A – Cópia do questionário utilizado para construir o perfil dos 
participantes da pesquisa 

 

 
  
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 

CURSO DE EXTENSÃO: “As tecnologias e a Matemática na formação de professores dos 
anos iniciais”  

QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 
Nome completo: __________________________________________________________ 
Idade: ___________________________________________________________________ 
Endereço do Facebook? ___________________________________________________ 
E-mail? __________________________________________________________________ 
Formação acadêmica? _____________________________________________________ 
Cursou a formação acadêmica: (   ) Presencial   (   ) Distância 
Qual o ano de conclusão? __________________________________________________  
Qual (ais) escola (s) você leciona? ___________________________________________ 
Quanto tempo leciona na Educação Básica? __________________________________ 
Qual a carga horária de trabalho? ___________________________________________ 
Qual (ais) o (s) ano (s) você leciona? _________________________________________ 
Qual o seu vínculo empregatício? ___________________________________________  

Possui internet em casa?  (   ) Sim    (   ) Não 

Cite as tecnologias que utiliza com frequência em seu cotidiano:  

_________________________________________________________________________ 

Quais tecnologias utilizam em suas aulas? ___________________________________ 

 

PROFESSOR 

Com o objetivo de entender sobre seu percurso de formação e sua prática docente, 

gostaria que contribuísse com minha pesquisa respondendo estas questões: 
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Participou de algum curso de formação continuada sobre uso das tecnologias na 
educação?  (   ) Sim   (   ) Não 

Na formação acadêmica cursou alguma disciplina que discutiu a importância da 
Matemática para o público que leciona?      (   )  Sim   (   ) Não 

Utiliza o Laboratório de Informática da sua escola para a prática educativa com os 
alunos?  
_________________________________________________________________________ 
 
Qual (ais) dificuldade(s) você encontra em planejar e executar aulas utilizando as 
tecnologias? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

Qual (ais) dificuldade(s) você encontra em planejar e realizar aulas de Matemática?  

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Já ocorreu algum evento em sala de aula sobre a utilização de tecnologias ou sobre o 
ensino da Matemática que lhe despertou atenção ou interesse em estudar algumas 
dessas áreas? Como foi essa experiência(s) 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Quais tecnologias estão disponíveis na escola em que trabalha para o seu uso e de 
seus alunos? 

(   ) Televisão  (   ) DVD   (    ) Softwares    (   ) Jogos    (   ) Computador   
(     ) Notebook   (   ) Datashow   (    ) Retroprojetor  (   ) Filmadora (  ) Máquina  
Fotográfica   
 
Descreva sua(s) perspectiva(s)/interesse(s) em participar deste curso de extensão 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

OBRIGADA!!! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

212 

APÊNDICE B – Cronograma do Curso de Extensão “As Tecnologias e a Matemática na Formação de Professores dos Anos Iniciais” 
 

MÓDULOS OBJETIVOS ATIVIDADES 
 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
HORAS 
TOTAIS  

(180) 
DATA  

I 
 

O Software de 
Autoria e o 

Facebook no 
ensino da 

Matemática 

- Apresentar os objetivos da 
pesquisa;  
- Realizar o reconhecimento 
do Software de Autoria 
Visual Class; 
- Aprender a utilizar 
algumas ferramentas do 
Software de Autoria  Visual 
Class, do Facebook e do 
Google Docs.; 
- Desenvolver leitura de 
texto buscando entender a 
função das tecnologias na 
sociedade e na educação;  
- Utilizar as potencialidades 
do Facebook, no 
desenvolvimento do 
processo de formação 
continuada. 
 

PRESENCIAL 
 

- Apresentação dos objetivos da pesquisa;  
- Apresentação expositiva sobre a importância 
do Facebook e do Software de Autoria na 
educação; 
- Reconhecimento e exploração do Software de 
Autoria Visual Class;  
- Reconhecimento do Facebook como Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - AVA e do Google 
Docs como espaço reflexivo. 
 

 
- Aplicação da dinâmica de apresentação (Coisas boas e 
Coisas ruins) 
- Apresentar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização de uso de 
imagens e depoimentos aos professores;  
- Apresentação expositiva sobre a importância do 
Software de Autoria e do Facebook na educação; 
- Desenvolver uma tempestade de ideias sobre os temas 
“Tecnologias na educação e na formação de professores”; 
- Criar um e-mail do Gmail para quem não possui; 
- Demonstrar como utilizar o Facebook para adicionar 
documentos e como realizar outras atividades no Fórum 
de Discussão; 
- Demonstrar como utilizar o Google Docs para adicionar e 
enviar documentos; 
- Realizar o reconhecimento de alguns Objetos de 
Aprendizagens contidos no Software de Autoria Visual 
Class. 

8h 23/07/2016 

ONLINE 
 

- Utilizar o Facebook como Ambiente Virtual 
de Aprendizagem; 
- Utilizar o Google Docs como espaço de 
reflexão do processo formativo; 
- Elaborar um planejamento matemático, 
direcionado ao público que leciona, abordando 
um dos quatros eixos do Parâmetro Curricular 
Nacional (PNC) de Matemática: Números e 
Operações. Grandezas e Medidas, Espaço e Formas 
ou Tratamento da Informação, considerando as 
peculiaridades do cotidiano dos estudantes; 
- Realizar leitura do texto disponibilizado no 
Facebook;  
- Postar no Fórum de Discussão a reflexão 
sobre o texto lido,  
- Escrever no Diário de Bordo no Google Docs. 

 
Ação do professor: 
 
- Elaborar um plano de aula que contemple um assunto 
matemático, escolhido com base no PCN de Matemática 
para o Ensino Fundamental I e postar no grupo fechado 
no Facebook; 
- Realizar leitura do texto “NOVAS TECNOLOGIAS E 
EDUCAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA”, de Renildo Franco da Silva e 
Emilce Sena Correa, que será disponibilizado no Facebook. 
- Utilizar o Fórum de Discussão, no Facebook, para 
discussão teórica;  
- Utilizar o Google Docs com espaço formativo e reflexivo. 

35h 
 
 
 
 
 

24/07/2016 
a 

19/08/2016 
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II 
 

A Matemática 
no cotidiano 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Assistir filme que discute 
a importância da 
Matemática no cotidiano;   
- Elaborar atividade 
Matemática utilizando o 
Software Visual Class;  
- Realizar leitura e 
discussão de texto;  
- Utilizar as tecnologias: o 
Software de Autoria, o 
Google Docs, e o Facebook 
como Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA); 
- Relacionar teoria e prática 
visando os saberes 
escolares e científicos. 

 PRESENCIAL 
 

- Assistir um filme que trata da Matemática no 
cotidiano; 
- Planejar atividade Matemática no Software de 
Autoria Visual Class. 
 

 
- Assistir o filme “História da Matemática I”; 
- Fomentar discussão sobre os pontos que chamou a 
atenção dos professores no filme, destacando a 
importância do cotidiano para o ensino e a aprendizagem 
da Matemática; 
- Continuar a construção da atividade Matemática no 
Software de autoria seguindo o planejamento elaborado 
no módulo anterior;  
 

8h 20/08/2016 

 ONLINE 
 

- Elaborar atividade Matemática utilizando o 
Software de Autoria, considerando o cotidiano 
dos estudantes; 
- Postar no Fórum de Discussão a importância da 
Matemática para a vida do Estudante ao qual 
leciona;  
- Fazer relação do filme, do texto e da realidade, 
desenvolvendo a crítica sobre como a 
Matemática deveria ser ensinada e como ela 
vem sendo ensinada.  
- Realizar discussão no grupo do Facebook sobre 
a importância da Matemática no cotidiano;  

 
  Ação do professor: 
 
- Realizar leitura do texto “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
E TECNOLOGIAS DIGITAIS: REFLEXÕES SOBRE 
PRÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE.”, de Marcus 
Vinicius Maltempi. 
- Postar no Fórum de Discussão no Facebook as reflexões 
relacionadas ao texto;  
- Utilizar o Google Docs com espaço formativo e reflexivo. 

35h 
21/08/2016 

a 
02/09/2016 

 
III 
As 

potencialidades 
do Facebook 

como Ambiente 
Virtual de 

Aprendizagem 
(AVA) 

- Realizar leitura de texto 
buscando refletir sobre o 
uso e as potencialidades 
das TIC na educação; 
- Elaborar atividade 
Matemática 
contextualizando com o 
cotidiano do estudante; 
- Utilizar o Facebook como 
AVA na formação docente;  
- Refletir sobre o processo 
de ensino da matemática 
utilizando tecnologias. 
-Analisar as 
potencialidades de uso do 
Visual Class para o ensino 
da Matemática. 

 
PRESENCIAL 

 
- Continuar a utilização do Software de 
Autoria Visual Class 

 
- Elaborar atividade Matemática no Software de Autoria 
Visual Class; 
  

8h 03/09/2016 

ONLINE 
 

- Elaborar atividade Matemática abordando 
um dos eixos do PCN de Matemática, deve 
considerar o cotidiano dos estudantes;  
- Utilizar o software de autoria para 
desenvolver uma atividade Matemática; 
- Utilizar o Facebook como ambiente de 
construção do conhecimento científico; 
- Utilizar o Google Docs para descrever os 
desafios em utilizar o software para planejar 
atividades Matemática e o Facebook como 
AVA; 

 
- Ação do professor: 
 
- Realizar a leitura do texto “FACEBOOK, GOOGLE 
DRIVE E A MATEMÁTICA: UMA REDE INTERATIVA E 
REFLEXIVA NO ENSINO SUPERIOR” de Elisângela 
Soares Ribeiro; Claudinei de Camargo Sant’Ana; Irani 
Parolin Santana; e Ana Gabriela Dias Pacheco 
- Postar no Fórum de Discussão no Facebook reflexões 
sobre o texto;  
- Lançar no Diário de Bordo, no Google Docs, reflexões do 
processo de formação.  
 

35h 
04/09/2016 

a 
09/09/2016 
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IV 
 

A formação 
docente no 

contexto das 
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 

(TIC) 

- Utilizar o Software de 
Autoria para planejar 
atividades matemática de 
primeiro ao quinto ano; 
- Utilizar a Rede Social, 
Facebook, como recurso 
tecnológico e pedagógico; 
- Contribuir com a reflexão 
do professor sobre seu 
papel de docente no 
contexto das TIC. 

PRESENCIAL 
 

- Refletir sobre o ensino da Matemática 
utilizando o Software; 
- Continuar aprendendo a utilizar o Software 
de Autoria Visual Class  

 
- Desenvolver atividade matemática no Software de 
Autoria 

8h 10/09/2016 

ONLINE 
 

- Realizar leitura e discussão coletiva de texto;  
- Utilizar o Fórum de Discussão para relatar 
processos importantes da formação 
continuada;  
- Utilizar o Google Docs como espaço reflexivo 
de formação docente.  

 
- Ação do professor: 
 
- Realizar a leitura do texto “INTEGRAÇÃO DO TPACK 
NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DA 
MATEMÁTICA” de Patrícia Alexandra da Silva Ribeiro 
Sampaio, e Clara Maria Gil Fernandes Pereira Coutinho. 
- Discutir o texto no grupo fechado no Facebook;  
- Utilizar o Google Docs como espaço formativo e reflexivo.  
- Realizar uma aula de Matemática no Laboratório de 
Informática, permitindo o manuseio do Visual Class pelos 
estudantes para a aprendizagem da Matemática. 
 

35h 
11/09/2016 

a 
16/09/2016 

V  
Refletindo 

sobre o processo 
de formação 
continuada 

- Apresentar a atividade 
matemática desenvolvida 
ao longo do curso; 
- Refletir sobre o processo 
de formação continuada 
utilizando tecnologias. 

PRESENCIAL 
 

- Permitir que os professores relatem a 
experiência de mediar o ensino da Matemática 
utilizando o Visual Class, destacando: o 
conteúdo trabalhado; a interação entre a 
tecnologia, a Matemática e o estudante; e se os 
estudantes tiveram dificuldades, ou 
facilidades em aprender a Matemática 
utilizando tecnologia.   
- Apresentar de maneira expositiva uma 
atividade Matemática que foi construída ao 
longo do curso no Software de Autoria Visual 
Class. 

 
 
 

--------------------------------------- 

8h 17/09/2016 
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APÊNDICE C – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 
  
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 - Conselho Nacional de Saúde  

 

Prezado Professor, este Termo destina-se a prestar esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa, intitulado “TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE”, do 

qual você está sendo convidado a participar. 

O projeto será desenvolvido pela pesquisadora Elisângela Soares Ribeiro e 

orientado pelo Profº Claudinei de Camargo Sant’Ana, ambos do curso de 

Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Jequié. O 

referido projeto objetiva analisar os desafios e as possibilidades do uso das 

Tecnologias Digitais para a formação de professores em Educação Matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Como metodologia, buscamos a abordagem qualitativa, utilizando os 

princípios da Pesquisa-Intervenção. Para tanto, a intenção é desenvolver um curso de 

extensão semipresencial, com encontros nos espaços físicos da escola onde o 

professor leciona. Neste espaço será desenvolvidas oficinas totalizando 40h, 

utilizaremos um Software de Autoria para planejar atividades matemática. Os 

encontros virtuais serão de 140h, e se desenvolverá em um grupo fechado no 

Ambiente Virtual - Facebook, com a utilização de Fóruns de Discussão e o Google 

docs para o Diário de Bordo, buscando fomentar os relatos do processo de 

aprendizagem ocorrido nas oficinas. 



 
 

 

 

216 

Convidamos a participar desta pesquisa, aceitando este convite, do qual 

será de grande importância para o desenvolvimento de todas as atividades 

formativas. Em qualquer momento você poderá desistir da participação sem 

prejuízo pessoal. Ainda tem o direito a esclarecimentos adicionais, antes, durante e 

depois do termino do estudo. 

Ao participar da pesquisa, você poderá correr o risco de sentir-se 

desconfortável ao relatar suas experiências/vivências no curso, por utilizar as 

tecnologias apresentadas, caso não tenha habilidade para manuseá-las. Caso isso 

ocorra, sinta-se livre em comunicar a pesquisadora para que lhe oriente a 

apresentar os relatos das experiência/vivência ocorridas no curso, de forma 

manuscrita. Salientamos que este fato não prejudicará seu aprendizado, nem sua 

certificação no curso.  

Os benefícios que poderá obter será a possibilidade de socializar os 

conhecimentos, interagir entre os pares, discutir criticamente sobre a prática no 

grupo de trabalho, potencializar a autoria, e utilizar tecnologias para planejar 

atividades matemática.  

A credibilidade desse estudo será alcançada pela apresentação dos 

resultados obtidos pela análise dos dados, e estes servirão como base de pesquisa 

científica, onde somente os pesquisadores terão acesso aos mesmos, mantendo o 

sigilo e sua identidade preservada.  

Em qualquer momento (antes, durante e depois) da pesquisa, você poderá 

solicitar esclarecimentos dos pesquisadores nos contatos abaixo ou até entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, que tem a função de avaliar as 

pesquisas quanto aos seus aspectos éticos.  

Eu _________________________________________________________, aceito 

livremente participar do projeto descrito acima, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e também, concordo que uma das vias ficará 

comigo e a outra será arquivada pelos pesquisadores durante cinco anos. Fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa, e sobre os 

procedimentos dos quais serei submetido. Tenho o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
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qualquer prejuízo à minha pessoa ou à aminha família. A minha participação é 

voluntária, e não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de caráter 

econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. Concedo autorização para que sejam 

utilizados os resultados do estudo para publicação de artigos em revistas e outros 

meio de comunicação, e divulgação em eventos técnico-científicos nacionais e 

internacionais. 

 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

 

 

 

COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha opinião que cada participante entenda os riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 

 

_____________________________________________ Jequié,       /      /        . 

                         Pesquisador responsável 

 

Para maiores informações, pode contactar:  

 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB (73) 3528-9727  
 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  
CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho/Jequié – Bahia CEP: 45206-510  
 
Claudinei de Camargo Sant’Ana - Tel: (73) 3528-9738  
Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 
E-mail: claudinei@ccsantana.com  
End: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho/Jequié-BA – CEP: 45206-510 
 
Elisângela Soares Ribeiro – Tel:(73) 3527-1894  
Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 
Email: elysangelaribeiro@gmail.com.  
End: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho/Jequié-BA – CEP: 45206-510 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
mailto:claudinei@ccsantana.com
mailto:elysangelaribeiro@gmail.com
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APÊNDICE D – Cópia do Termo de Autorização do Uso de Imagens e 

Depoimentos. 

 

 
[ 

          Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
        Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 
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, através do presente termo, os pesquisadores 

Elisângela Soares Ribeiro e Claudinei Camargo de Sant’Ana do projeto de 

pesquisa intitulado “TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE” a 

realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 

e/ou 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.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 

(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, __ de ____________de 2016. 

_____________________                                 __________________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 


