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RESUMO 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) abrem 
importantes possibilidades para a aprendizagem de Matemática, 
sendo assim, é essencial que a formação de professores de 
Matemática contemple o uso pedagógico dessas tecnologias. 
Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa com professores da 
licenciatura em Matemática de um Instituto Federal e com 
egressos do referido curso (professores iniciantes) com o objetivo 
de buscar características para uma proposta de formação 
continuada. Esta proposta visa a contribuir para integração das 
TIC às práticas docentes de professores de Matemática. Neste 
artigo, entre outros aspectos, apresenta-se o estado da arte de 
programas de formação continuada para integração das TIC à 
prática docente, a análise dos dados coletados junto a professores 
da licenciatura em Matemática, por meio de um questionário e a 
análise das entrevistas realizadas com os egressos. Além disso, 
descrevem-se indicadores da referida proposta de formação. 
Finalizando, são apresentadas algumas considerações da pesquisa 
realizada e apontam-se formas de continuidade da mesma. As 
análises sinalizaram que é necessário elaborar propostas de 
formação continuada para a integração das TIC à prática docente 
de professores de Matemática.  

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1[Computers and Education]: Computer Uses in Education 
-  collaborative learning. 

General Terms 

Experimentation, Human Factors, Theory. 
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1. INTRODUÇÃO 
As características das sociedades atuais clamam por mudanças 
inovadoras no sistema educacional, embora este, de maneira geral, 
ainda permaneça enraizado em práticas tradicionais. Em 
particular, destaca-se a importância do desenvolvimento de ações 
inovadoras para o processo de ensino e aprendizagem de 
Matemática, entre outros motivos, devido ao baixo rendimento 
dos alunos nas avaliações em sala de aula e nos exames oficiais 
nacionais e internacionais e, devido às possibilidades que as TIC 
oferecem.  

Muitos alunos apresentam dificuldades em compreender a 
Matemática, uma vez que a veem como um conjunto de regras, 
fórmulas, algoritmos e definições, a serem decorados. Já os 
professores percebem as dificuldades dos alunos, têm consciência 
de que a metodologia utilizada não atende às expectativas dos 
mesmos e nem contribui para a aprendizagem. Porém, na maioria 
das vezes, carecem de conhecimentos e estratégias que possam 
melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, é 
relevante que estudos e ações sejam desenvolvidos para contribuir 
com a formação de professores.  

Segundo Rego e Melo [1], há hipóteses plausíveis sobre a direção 
das transformações que podem orientar novas políticas de 
formação docente. Estas hipóteses, entre outras questões, 
sinalizam preocupação em contemplar aspectos relacionados à 
perspectiva da simetria invertida e a integração das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) às práticas docentes.  
Simetria invertida é o princípio pelo qual se destaca que o 
professor aprende sua profissão no local que vai atuar, porém 
numa posição invertida, ou seja, como aluno [1]. Sendo assim, é 
importante que o professor em formação experimente, enquanto 
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aluno, aquilo que poderá oferecer a seus próprios alunos. Quanto 
as TIC, as referidas autoras destacam que é mais urgente 
incorporá-las aos currículos de formação docente do que nos 
currículos da educação primária e secundária. Além disso, 
ressaltam que as TIC devem ser usadas para apoiar a 
aprendizagem do professor, possibilitando que o mesmo avalie as 
vantagens e desvantagens do uso destas tecnologias na sua própria 
aprendizagem.  

Corroborando com as hipóteses citadas, os padrões de 
competência em TIC para professores [2] destacam que as 
mudanças na prática pedagógica devem envolver o uso de 
diversas tecnologias, ferramentas e conteúdo eletrônico. Destaca-
se, ainda, que é importante que os professores saibam onde e 
quando usar (ou não) TIC. Para tanto, é relevante que professores 
sejam preparados para estas novas práticas, afinal desempenham 
papel de destaque na integração da escola na cultura digital.  

Nesta perspectiva, surgem  programas de formação continuada 
para integração das TIC, a saber: Competências em TIC, ProInfo 
Integrado, Projeto Cri@tividade, Digital Education Enhancement 
Project, entre outros. Estes foram objetos de estudo para 
elaboração deste trabalho e são apresentados na próxima seção. 

Em particular na Matemática, as TIC podem apoiar a 
aprendizagem, pois possibilitam a realização de atividades de 
investigação, entre outras, nas quais o professor observa, orienta, 
promove questionamentos e reflexões, incentiva a socialização de 
ideias e promove a análise crítica dos resultados encontrados. 
Segundo pesquisa européia [3], 86% dos professores 
entrevistados declararam que os alunos se mostram mais 
motivados e atentos quando são usados computadores e internet 
nas aulas. Complementando, os referidos autores afirmaram que o 
desempenho dos alunos em diversos temas e nas habilidades 
consideradas básicas (cálculo, leitura e escrita) melhorou com o 
uso das TIC. Porém, as TIC ainda são pouco utilizadas nas aulas 
de Matemática e muitos professores ainda desconhecem as 
possibilidades dessas tecnologias para a aprendizagem [4]. 

Embora as TIC tenham um grande potencial a ser explorado na 
aprendizagem, em particular na de Matemática, ressalta-se que, 
por si só, estas tecnologias não são a solução para os problemas 
educacionais. A mudança não está na tecnologia em si, mas nas 
novas relações que esta propicia e, nesse sentido, é fundamental 
que ocorra um redimensionamento do papel do professor e do 
aluno: foco no aprender; professor como promotor de 
intervenções e orientações baseadas em observações 
sociocognitivas dos alunos; atenção às relações que emergem das 
interações [5].  

Diante de todo o contexto descrito, propõe-se construir e analisar 
a proposta de formação continuada denominada T-PROIM 
(Tecnologias na Prática docente de pROfessores Iniciantes de 
Matemática),  tendo como foco o uso pedagógico das TIC na 
aprendizagem de Matemática. Esta se destinará aos egressos da 
licenciatura em Matemática de um Instituto Federal, nos primeiros 
meses de sua prática docente, na modalidade blended learning. 
Segundo Graham [6], esta modalidade é uma combinação de 
aprendizagem presencial com aprendizagem virtual interativa, ou 
seja, uma mistura de modalidades sob demanda. 

O período estabelecido para ocorrer a T-PROIM fundamenta-se 
no fato de que as bases dos saberes profissionais, geralmente, são 

construídas, segundo Tardif [7], no início da carreira, entre os três 
e cinco primeiros anos de trabalho.  Além de ser o início uma fase 
crítica, muitas vezes decorrente do confronto inicial com a dura e 
complexa realidade do exercício da profissão e do desencanto dos 
primeiros tempos de profissão [7]. Os aspectos que diferem esta 
proposta de formação continuada das demais é: i) o publico alvo 
(professores iniciantes); ii) o momento em que a formação 
continuada acontecerá (início na carreira docente); iii) o uso de 
uma rede social na Internet como suporte para as interações.   

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar indicadores da 
proposta T-PROIM. Para tanto, na próxima seção apresenta-se 
quatro programas de formação continuada para integração das 
TIC à prática docente. Na terceira seção, a trajetória da pesquisa é 
descrita e analisada. Na quarta seção são apresentados alguns 
indicadores da proposta de formação, esses foram criados a partir 
do aporte teórico pesquisado e da análise dos instrumentos de 
pesquisas utilizados. Finalizando, são tecidas algumas 
considerações da pesquisa realizada e são apontadas formas de 
continuidade da mesma. 

2. ESTADO DA ARTE: FORMAÇÃO 
CONTINUADA - INTEGRAÇÃO DAS TIC  
Descrevem-se, resumidamente, quatro programas, dois nacionais 
(brasileiros) e dois internacionais: Competências TIC: estudo de 
implementação, ProInfo Integrado, Projeto Cri@tividade, DEEP 
(Digital Education Enhancement Project). Esses foram 
escolhidos, pois focam a formação de professor para integração 
das TIC à prática docente e por apresentarem características 
importantes para a elaboração da proposta que será criada, seja 
para contemplá-las ou completá-las. Vale ressaltar que outros 
programas foram estudados, tais como: Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar - Gestar; Pró-letramento, Plano Nacional 
de Formação dos Professores da Educação Básica, Universidade 
Aberta do Brasil, Modelo F@R-Formação, Acção, Reflexão, entre 
outros. 

Em Portugal, no âmbito do “Plano Tecnológico Educação”, foi 
elaborado o programa Competências TIC. Esse é um programa 
modular, sequencial e disciplinarmente integrado de formação e 
certificação em Tecnologias de Informação, dirigido à 
comunidade educativa. Por meio desse programa pretende-se 
generalizar a formação e a certificação de competências TIC na 
comunidade educativa e promover a utilização das TIC nos 
processos de ensino e de aprendizagem e na gestão escolar [8].   

Este programa foi regulamentado pela portaria nº 731/2009, de 7 
de Julho de 2009. Para a implementação deste programa foi 
realizado um estudo, neste, 39 professores foram entrevistados em 
2008, com o objetivo de conhecer a visão destes sobre programas 
formação para integração das TIC [8]. Resumindo, várias foram as 
orientações para o modelo de formação a desenvolver, são elas: i) 
que seja suficientemente aberto e flexível; ii) que preveja a 
adequação da formação ao contexto de sala de aula; iii) que 
proporcione a ligação entre as competências tecnológicas, o 
currículo, e os diferentes níveis de conhecimentos de cada 
professor; iv) que seja centrada na escola e nas reais necessidades 
do seu corpo docente e no grupo disciplinar; v) que o sistema de 
formação que dê primazia à componente prática e que possa 
concretizar-se em regime de blended learning; vi) que sejam 
criadas redes de comunicação e de colaboração no âmbito das 
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escolas e destas com as entidades responsáveis pela formação; vii) 
que sejam criadas estruturas e equipes com competência para 
promover o apoio e acompanhamento pedagógico contínuo dos 
professores na sua prática letiva com TIC. 

O referido modelo de formação possui uma estrutura modular 
flexível tanto em termos de resposta à diversidade de situações de 
trabalho quanto dos diferentes níveis de domínio das 
competências em TIC [8]. A flexibilidade do modelo não é total, 
permite que a entidade formadora configure de modo ajustável as 
ações de formação e concede ao formando algumas opções para 
escolha de módulos  a serem cursados [8].  

O modelo é composto de quatro módulos obrigatórios e três 
optativos.  Três dos módulos obrigatórios são predominantemente 
orientados para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, e o último tem por objetivo integrar as 
aquisições feitas anteriormente. Os professores devem escolher 
três módulos entre um conjunto de, pelo menos nove optativos, o 
que permite a flexibilidade e diversificação de acordo com áreas 
disciplinares, necessidades e/ou interesses singulares. Cada 
módulo possui carga horária entre seis e nove horas, a ser 
distribuída de acordo com os interesses e possibilidades de cada 
escola. A carga horária deve incluir atividades de natureza teórica 
e prática de assimilação e de observação de práticas com TIC. O 
financiamento desta formação é obtido a partir dos mecanismos 
legais existentes, cabendo ao Ministério da Educação e aos seus 
serviços especializados a viabilização do acesso a meios 
adequados. 

O segundo programa analisado foi o Programa Nacional de 
Formação Continuada em Tecnologia Educacional - Proinfo 
Integrado. Em 2007, no Brasil, por meio do decreto 6300/2007, o 
Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo  passa a 
ser denominado Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 
Este contém o Proinfo Integrado. O objetivo geral deste último é 
promover o uso didático- pedagógico das TIC no cotidiano 
escolar, uma realização da Secretaria de Educação a Distância. 

Os objetivos específicos do ProInfo Integrado [9], são: i) 
promover o uso pedagógico das TIC nas escolas de educação 
básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; ii) fomentar a 
melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 
tecnologias de informação e comunicação; iii) promover a 
capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 
Programa; iv) contribuir com a inclusão digital por meio da 
ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede mundial 
de computadores e de outras tecnologias digitais, beneficiando a 
comunidade escolar e a população próxima às escolas; v) 
contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado 
de trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e 
comunicação; e vi) fomentar a produção nacional de conteúdos 
digitais educacionais. As ações do ProInfo Integrado estão 
associadas à distribuição de equipamentos tecnológicos nas 
escolas, preparação de professores e à oferta de conteúdos e 
recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, 
pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo 
Banco Internacional de Objetos Educacionais.  

No âmbito da preparação de professores, o público alvo do 
referido programa é composto por professores e gestores das 
escolas públicas, contempladas ou não, com laboratórios de 
informática pelo ProInfo, técnicos e outros agentes educacionais 

dos sistemas de ensino responsáveis pelas escolas. Os interessados 
devem procurar a secretaria de educação do seu estado ou 
município, pois o programa é uma parceria entre o governo 
federal, estadual e municipal. A previsão é de que 240 mil 
professores sejam formados até 2010 [10]. 

O programa oferece quatro cursos, são eles: Introdução à 
educação digital (40h), Tecnologias na educação: ensinando e 
aprendendo com as TIC (100h), Elaboração de projetos (40h), 
Especialização de tecnologias em educação (400h). O primeiro 
curso visa a familiarizar professores e gestores escolares para o 
uso de recursos básicos da informática, usando Linux 
educacional. O segundo tem como objetivo possibilitar que 
profissionais da educação possam identificar as novas tecnologias 
no cotidiano escolar e delas se apropriar, utilizando-as no 
planejamento das aulas com seus alunos. O terceiro curso visa a 
capacitar os professores e gestores escolares para que eles possam 
desenvolver projetos a serem utilizados na sala de aula junto aos 
alunos [10]. 

Para os formadores, o curso todo é presencial, mas para os 
professores é semipresencial. Os Núcleos de Tecnologia 
Educacional (NTE) planejam, conforme a disponibilidade dos 
professores e dos laboratórios nas escolas, a distribuição da carga 
horária dos cursos. A avaliação deve ser processual e continuada, 
por meio de procedimentos e instrumentos adequados à proposta 
pedagógica do curso e às necessidades dos participantes de forma 
a garantir o desenvolvimento integrado e contínuo das 
aprendizagens. A certificação fica a critério de cada equipe 
gestora local constituída pela Secretaria Estadual de Educação 
[10]. Até o envio deste artigo não foram disponibilizados no site 

do Ministério da Educação relatórios contendo análise das ações. 
Atribui-se este fato ao pouco tempo de vigência desta nova fase 
do programa. 

O terceiro programa estudado é o Projeto Cri@tividade, este é 
um projeto brasileiro de formação continuada de professores para 
uso de tecnologias, criado em 2006, por meio de um convênio 
técnico científico entre a Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR) e a Secretaria Municipal da Educação de 
Curitiba – SME. Tem como finalidade a investigação e formação 
de professor para a integração das TIC à prática pedagógica, 
fundamentando esta formação em dois pilares, a formação de um 
professor-mentor e o planejamento do processo-ensino 
aprendizagem como instrumento de reflexão da sua prática [11]. 
Este projeto foi inspirado em um modelo canadense. 

A formação para a integração da TIC na prática pedagógica é 
conduzida tendo como eixo norteador a elaboração e aplicação de 
planos de aula integrando as tecnologias. É importante destacar 
que os conteúdos a serem trabalhados em aula não são definidos 
pela equipe. Estes são trazidos pelos professores, de acordo com a 
proposta de trabalho desenvolvida em cada escola [11]. 

Para encaminhamento da coleta e da análise dos dados deste 
programa foram definidas oito atividades. Estas são utilizadas 
como referência para apresentar o envolvimento dos participantes 
da pesquisa. São elas [11]: i) conscientização da importância do 
planejamento para integração das TIC; ii) atendimento individual 
ao planejamento realizado pelo professor; iii) acompanhamento da 
aplicação do planejamento; iv) mostra de trabalhos e objetivação 
da aprendizagem; v) avaliação formativa da pesquisa; vi) reuniões 
mensais; vii) análise de dados; viii) discussão da análise de dados. 
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Paralelo a estas atividades, mensalmente, ocorreram encontros 
entre a equipe de pesquisa e a equipe de formadores, para 
discussão e reencaminhamento das atividades quando necessário. 
A formação, cuja duração foi de aproximadamente 9 meses, 
comporta atividades presenciais e a distância [11]. A análise das 
ações do projeto, nos anos 2006, 2007 e 2008 sinalizou uma 
evolução crescente no processo de aprendizagem do professor 
para a integração das tecnologias em sua prática pedagógica. Para 
chegar a essa conclusão, foram analisados fóruns, planos de aula e 
os relatórios entregues pelos 89 professores participantes do 
projeto no ano de 2008 e em seguida comparados aos resultados 
de 2006 e 2007. Os dados revelaram que entre os professores que 
participaram dos três anos e os iniciantes, ao final do ano de 2008, 
não havia mais professores classificados nos níveis de integração 
0 (não utilização), 1 (Tomada de Consciência) e 2 (Exploração). 
Isso sinaliza que o investimento em formação para integração dos 
recursos tecnológicos em longo prazo, com acompanhamento 
contínuo, pode representar uma alternativa para a integração dos 
recursos tecnológicos disponíveis às atividades desenvolvidas em 
sala de aula. Constatou – se, também que professores que 
participaram do projeto durante os três anos evoluíram quanto à 
integração das TIC e mostraram-se motivados a continuar 
utilizando as TIC. Algumas limitações foram vivenciadas no 
decorrer da pesquisa, como por exemplo, falta de dados 
fornecidos pelos professores em seus relatórios. Estes eram 
sucintos demais nos relatórios, fato que dificultou a análise de 
dados [11]. 

O quarto e último programa analisado foi o DEEP - Digital 

Education Enhancement Project. Este é um programa de 
pesquisa e desenvolvimento que visa a investigar o uso de TIC no 
processo de ensino e aprendizagem. Abrange escolas que atendem 
comunidades carentes em diferentes partes do mundo. Tem como 
público alvo, professores e formadores de professores da África 
do Sul e Egito. Todas as informações aqui descritas, assim como 
outros detalhes sobre o projeto DEEP são encontradas em Leach 
et al. [12]. Originalmente, foi fundado pelo Department for 

International Development (DFID). Atualmente, o DEEP  é uma 
parceria entre a Universidade Aberta (Reino Unido) e vários 
parceiros do projeto: Universidade de Fortaleza (África do Sul 
Hare) Unidade da Fundação Nelson Mandela de Formação e 
Desenvolvimento Rural (África do Sul); Programa de 
Planejamento e Monitoramento Unit (Egipto), Universidade 
Aberta da Tanzânia, Relief International Schools-Online 
(Bangladesh), Universidade Aberta do Sudão. Os parceiros do 
projeto partilham um compromisso comum: melhorar a qualidade 
de ensino, por meio do desenvolvimento profissional docente e a 
utilização de ferramentas adequadas. As ações do projeto são 
centradas num determinado tema e no desenvolvimento 
pedagógico e não nas TIC com fim em si mesmas, todas as 
atividades têm uma prática em sala de aula. Há uma forte ênfase 
no trabalho colaborativo entres os participantes. A maioria dos 
recursos tecnológicos é compartilhada entre os professores dentro 
da escola, e entre grupos de escolas. Há também, alguns 
equipamentos pessoais como, por exemplo, computador de mão. 

A primeira fase da pesquisa (2001-2005) foi realizada em escolas 
primárias no Egito e África do Sul com 48 professores e 2.000 
alunos do ensino primário. A maioria dos professores 
participantes e suas comunidades não tinham experiência prévia 
de utilização das TIC. Os professores trabalharam em duplas para 
implementar e avaliar um curto programa de desenvolvimento 

baseado na escola profissional, utilizando várias tecnologias, 
incluindo computadores de mão. As atividades eram voltadas para 
o ensino de alfabetização, Matemática e Ciência. A análise das 
atividades realizadas sinalizou que as tecnologias foram utilizadas 
para uma variedade de propósitos e que beneficiaram professores, 
alunos, escolas como um todo, assim como muitas de suas 
comunidades. 

Além disso, verificou-se que as tecnologias digitais são 
apropriadas para uso no contexto africano e têm o potencial para 
revolucionar a qualidade da formação dos professores, quando 
cuidadosamente integrados nos programas de formação de 
professores. A frequência escolar melhorou tanto no Egito quanto 
na África do Sul. Os professores, juntamente com os pais, 
governadores, diretores de escolas e membros da comunidade 
relataram que o uso das TIC teve efeitos positivos sobre as áreas 
centrais para o Ensino Primário Universal. Finalizando, o estudo 
sinalizou que a utilização das TIC em algumas das regiões mais 
pobres do mundo, se bem planejado e executado, pode ter um 
impacto significativo na autoimagem, confiança e 
profissionalismo dos professores.  

Analisando os quatros programas, considera-se que ocorreu um 
avanço em relação aos primeiros programas de formação com 
objetivos análogos. Afinal, todos, em algum momento, destacam 
que o contexto do professor será considerado no processo, 
sinalizam propostas flexíveis e apresentam resultados positivos.  

Algumas limitações, ou mesmo lacunas, foram identificadas nos 
programas descritos. Apenas o primeiro programa sinaliza, no 
estudo de implementação, uma preocupação com o 
acompanhamento dos participantes após a formação, porém como 
está na fase inicial não se sabe se tal fato será concretizado. Todos 
estão sob gestão pública, ou seja, são programas que nascem fora 
do contexto dos professores que participam do processo de 
formação, fato que tem sido considerado negativo em programas 
já concluídos. A participação dos professores é pequena ou 
inexistente na preparação dos programas descritos. O público alvo 
são professores em serviço, porém não apresentam propostas 
diferenciadas para os professores iniciantes, os quais ainda não 
acumulam experiências de sala de aula, o que gera necessidades 
diferentes. Apenas um deles, o DEEP apresenta alguma proposta 
específica para formação de professores de Matemática. Com a 
proposta de formação continuada que será criada pretende-se 
preencher as lacunas deixadas pelos programas descritos. Esta 
formação também contemplará aspectos identificados, por meio 
de uma pesquisa qualitativa, em desenvolvimento, que é 
apresentada na próxima seção.   

3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA 

3.1 Aspectos metodológicos 
A pesquisa realizada foi de cunho qualitativo, por meio de estudo 
de casos múltiplos. Os instrumentos de coleta de dados foram, 
essencialmente, observação, questionários, entrevistas 
semiestruturadas. Para análise das transcrições das entrevistas e 
dos relatórios de observação foi usada análise de conteúdo.   

A pesquisa foi articulada em três grandes etapas: preparação, 
desenvolvimento e análise dos dados. Na etapa de preparação, 
foram realizadas a revisão bibliográfica, a identificação dos 
sujeitos da pesquisa, a elaboração dos instrumentos de coleta de 
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dados e a especificação das categorias de análise. A segunda 
etapa, desenvolvimento, englobou os procedimentos de coleta de 
dados. Esta coleta foi dividida em três fases, são elas: i) 
distribuição e coleta dos questionários; ii) realização das 
entrevistas e observação de práticas docentes; iii) elaboração e 
experimentação da proposta de formação continuada. Na terceira 
etapa, análise de dados, os dados coletados estão sendo 
analisados com auxílio do referencial teórico adotado e das 
categorias de análise. Neste artigo apresenta-se, resumidamente, a 
primeira etapa, e as fases já concluídas da segunda e terceira 
etapas.  

3.2 Descrição, coleta e análise do questionário 
Segundo Tardif [7], grande parte do que os professores sabem 
sobre o processo de ensino e aprendizagem e sobre os papéis do 
professor provém de sua própria história de vida. Afinal, os 
professores antes mesmo de começar a trabalhar ficam imersos em 
seu lugar de trabalho durante aproximadamente 16 anos, trajetória 
pré-profissional [7]. Este fato gera uma bagagem de 
conhecimentos, de crenças, de representações e de certezas sobre 
a prática docente. As vivências dos futuros professores, como 
aluno em sua formação docente, tanto inicial quanto continuada 
podem ser consideradas como constitutiva do papel que exercerão 
na sua prática docente futura. 

O questionário possui duas partes: a primeira, intitulada 
“Identificação”, é composta por quatro perguntas fechadas. A 
segunda foi denominada “Dados da Licenciatura em Matemática”. 
Esta parte contém duas perguntas sendo que a segunda é dividida 
em quatro subquestões, a última é aberta e as demais são 
semiabertas. A segunda parte do questionário foi respondida para 
cada disciplina que o professor ministra. De maneira geral, as 
perguntas permitiram identificar a área de atuação dos 
professores, as disciplinas que ministram e as TIC que são 
utilizadas nas práticas docentes, bem como para qual finalidade. 
Além disso, caso as TIC não fossem utilizadas, foi solicitado o 
motivo que justificasse tal postura. 

Sendo assim, nesta seção descreve-
se a análise das respostas do questionário respondido pelos 
professores da licenciatura em Matemática (em 2009) de um 
Instituto Federal. 

Em 2009, dezessete professores atuaram na referida licenciatura, 
todos receberam o questionário, apenas três professores não 
devolveram o questionário respondido. Sendo assim, foram 
tabulados dados provenientes de quatorze professores 
contemplando 48 disciplinas de um total de 53 que compõem a 
matriz curricular. Os dados foram tabulados numa planilha 
eletrônica, a partir dessa tabulação e do referencial teórico 
estudado foi feita a análise das respostas.  

Antecedendo à apresentação da análise das respostas dos 
questionários, descreve-se, resumidamente, o perfil dos 
professores (primeira parte do questionário). Dos quatorzes 
professores que responderam ao questionário, nove são 
professores de disciplinas de formação Matemática, dois de 
disciplinas de formação de professor e três de disciplinas 
instrumentais (Física, Português e Educação, Trabalho e 
Tecnologias). A maioria dos professores (64%) trabalha no regime 
de dedicação exclusiva, não atuando, portanto em outras 
instituições de ensino. 

 

Iniciou-se a segunda parte do questionário solicitando o nome da 
disciplina, da qual os dados seriam explicitados nas demais 
respostas do questionário. Na segunda pergunta, foi solicitado que 
os professores marcassem, numa lista de quatro itens 
(processadores de texto, planilhas de cálculo, softwares 
educacionais, Internet) quais dessas tecnologias usam em suas 
práticas docentes, foi solicitado também a identificação das 
mesmas. Vale ressaltar que havia um quinto item (“outros”), nesse 
o professor poderia citar outras tecnologias usadas.  

Em todas as disciplinas, os professores afirmaram que usam 
editores de texto; apenas uma professora usa o Writer (BrOffice), 
todos os outros usam o “Word” (Microsoft). Este dado sinaliza o 
quanto o software livre ainda não é usado no contexto pesquisado.  

 Os softwares educacionais (usado em 46% das disciplinas) 
listados pelos professores foram: Calques 3D, Graphmatica, Poly, 
Winplot, Graphmat, Geogebra, Régua e Compasso, Cabri 
Geometre. Destaca-se que há disciplinas nas quais os professores 
não utilizam softwares educacionais, o que é considerado um fato 
negativo, devido à contribuição desses tipos de recursos para o 
estabelecimento de conjecturas e, consequentemente, para a 
construção de conhecimentos. Um recurso muito usado foi a 
Internet (85%), os aplicativos listados foram: e-mail, sites, 
applets, repositórios de objetos de aprendizagem, chat, fórum, 
vídeos, textos de jornais e revistas. No último item, “Outros”, os 
professores mencionaram que usam softwares de apresentação, 
Corel Draw e calculadora científica. Os índices apresentados 
podem ser considerados como indicadores para o estudo do 
princípio da simetria invertida, como já citado na introdução. 
Afinal, qual é a probabilidade de o  futuro professor utilizar TIC 
com seus alunos, se durante sua formação inicial, ou seja, 
enquanto aluno, nunca utilizou ou usou de forma incipiente?  

 Com objetivo de identificar a finalidade do uso das TIC listadas 
(processadores de texto, planilhas de cálculo, software 
educacionais, Internet e outros), no segundo item ainda da 
segunda questão, foi apresentado um quadro, no qual os 
professores deveriam assinalar as funções do uso. Assim como no 
item anterior havia espaços para acrescentar funções além das 
listadas.  A tabela 1 apresenta os índices de uso das tecnologias, 
apresentadas na primeira linha, nas funções listadas na primeira 
coluna da mesma, nas 48 disciplinas nas quais os 14 professores 
atuam.  

Analisando os índices da tabela 1, verificou-se que tanto na 
preparação de apostilas como na preparação das aulas, os recursos 
mais utilizados são processadores de texto, seguido da Internet e 
dos softwares educacionais.  Durante as aulas, para introdução 
dos conteúdos, para construção de conhecimentos e para a fixação 
de conteúdos, os recursos apontados como os mais usados foram, 
respectivamente softwares educacionais, processadores de texto e 
Internet. Ressalta-se, porém, que todos os índices foram inferiores 
a 50% o que sinaliza que as TIC ainda não estão integradas, 
efetivamente, às práticas desses professores. Ressalta-se que, 
devido à grande contribuição que a Internet pode oferecer, em 
particular, para a Matemática, por meio dos applets e de outros 
recursos, consideram-se muito baixos os índices de uso da mesma. 
Esse resultado requer um aprofundamento da pesquisa para 
descobrir a causa dos baixos índices. 
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Funções de 
uso 

Processador 
de 

texto 

Planilhas 
de 

cálculo 

Softwares  
educacionais Internet Outros 

Preparação de apostilas 88% 4% 38% 60% 6% 

Preparação de aulas 71% 8% 29% 54% 0% 

Preparação de provas 90% 2% 31% 29% 6% 
Durante as aulas para a 
introdução dos conteúdos 21% 4% 33% 8% 2% 

Durante as aulas para 
construção do 
conhecimento 
(desenvolvimento da aula). 

25% 6% 40% 23% 6% 

Durante as aulas para 
fixação do conteúdo. 

21% 6% 33% 17% 2% 

Para atividade extraclasse. 44% 15% 29% 56% 0% 

Outro fim. Qual? 0% 0% 0% 0% 0%  

Tabela 1. Finalidade de uso dos recursos tecnológicos 

Para atividade extraclasse a Internet é usada pelos professores em 
56% das disciplinas, o que sinaliza que o pouco uso na sala de 
aula, como comentado anteriormente, não é consequência de falta 
de conhecimento, mas de outros fatores não questionados.  

O terceiro item, ainda da segunda pergunta, questiona-se sobre a 
fonte de conhecimento das tecnologias (cursos/oficinas, 
congressos, jornais/TV, revistas/periódicos, Internet, colegas, 
outros) que utilizam nas disciplinas que ministram. As fontes mais 
citadas foram cursos/oficinas (79%), Internet (58%) e colegas 
(69%). Todos os outros índices foram inferiores a 45%. O índice 
de cursos/oficinas sinaliza o interesse desses professores por 
programas de formação continuada, fato que ressalta a 
importância da criação de propostas deste tipo.  

Uma análise geral das respostas do questionário possibilita 
afirmar que a integração das TIC às aulas da referida licenciatura 
em Matemática é limitada. Considera-se que as potencialidades 
das TIC para transformar as dinâmicas de sala de aula estão 
abaixo do potencial inovador que, normalmente, lhes é atribuído. 
Estas considerações não são particularidades do contexto desta 
pesquisa. Embora tenham ocorrido avanços nas últimas duas 
décadas no que concerne à integração das TIC nos vários níveis 
educacionais, em muitos países como, por exemplo, a Espanha e 
países latino-americanos, a referida integração ainda é incipiente 
[13].  

3.3 Descrição, coleta e análise das entrevistas 
Na etapa de preparação, foi realizado um levantamento, junto ao 
registro escolar do Instituto Federal, do nome dos egressos da 
licenciatura em Matemática da referida instituição, que iniciaram 
o curso em 2004, 2005 e 2006 e concluíram até 2009-1. Este 
período foi escolhido, pois foi em 2004 que a disciplina Educação 
Matemática e Tecnologias (EMT) foi implementada na matriz 
curricular. Considera-se que as ações desenvolvidas na disciplina 
EMT e em outras, influenciam a prática docente dos sujeitos da 
pesquisa. Foram identificados 16 egressos, todos foram 
contactados, por telefone, com o objetivo de identificar quais 
estavam atuando como professores de Matemática do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio.  Oito deles 
declararam que sim, sendo estes então, os sujeitos desta etapa.  

Paralelamente ao referido levantamento, foram elaboradas as 
perguntas que compõem a entrevista semiestruturada. O objetivo 
da entrevista foi levantar dados sobre o uso de TIC no processo de 
ensino e aprendizagem de temas matemáticos na prática docente 
dos oito professores iniciantes. Além de identificar a influência da 

formação inicial e das condições físicas e organizacionais das 
escolas no uso pedagógico das TIC.  

Todos os entrevistados atuavam como professores de Matemática, 
no período em que a pesquisa foi realizada. Dois apenas no 
Ensino Fundamental, dois, somente no Ensino Médio e os demais 
nos dois níveis de ensino. Além de Matemática, três destes 
professores davam aulas de Física. A maioria dos professores 
atuava na rede estadual (62,5%). O tempo de atuação, como 
professor de Matemática variou entre dois meses e meio e, três 
anos, ou seja, todos são professores iniciantes. Designam-se por 
letras os oito professores: A, B, C, D, E, F, G.  

Uma das perguntas referiu-se à existência e às condições de 
laboratórios de informática nas escolas que atuam. Como o 
professor B atuava em duas escolas da rede estadual e os 
professores D e H em três escolas da referida rede de ensino e os 
demais em apenas uma escola, totalizaram-se treze escolas (três 
particulares e dez estaduais) para o escopo desta etapa da 
pesquisa. Apenas as escolas particulares em que os professores C 
e F atuavam não possuíam laboratório de Informática. Em todas 
as demais, havia laboratórios com acesso à Internet. A maioria dos 
entrevistados classificou as condições dos laboratórios (61,5%) 
como boas ou muito boas, somente dois laboratórios, em duas 
escolas distintas, foram considerados ruins. Três laboratórios não 
foram classificados, quanto às suas condições, pois os 
entrevistados nunca os visitaram. É importante destacar que todos 
os entrevistados consideraram os laboratórios pequenos, o que 
segundo estes, inviabiliza o uso dos mesmos, visto que não há 
lugar para todos os alunos. Outro aspecto mencionado como 
problematizador foi a falta de um profissional de informática para 
oferecer suporte técnico, principalmente, para manutenção dos 
computadores e instalação de softwares. 

Todos os professores afirmaram que a formação que tiveram para o 
uso pedagógico das TIC na licenciatura em Matemática foi 
suficiente para a utilização das mesmas na prática docente. Porém, 
três nunca usaram TIC em suas aulas, quatro usaram apenas uma 
vez e, apenas o professor H usou duas vezes, uma vez a cada ano. 
A professora D usou o laboratório apenas para os alunos realizarem 
pesquisas na Internet. Os softwares usados pelos outros quatros 
professores foram: GeoGebra, Régua e Compasso, Poly e Winplot 
para abordar, respectivamente, função afim, semelhança de 
triângulo, poliedros e no último software citado, interpretação 
geométrica de sistemas lineares, função seno e função cosseno. 
Todos os softwares citados foram estudados na disciplina EMT. As 
atividades realizadas com os softwares para estudo dos conteúdos 
listados, com seus alunos, foram adaptações das que usaram 
enquanto professores em formação, na disciplina EMT ou em outra 
disciplina da licenciatura que cursaram. Estes dados sinalizam a 
influência das ações desenvolvidas na formação inicial, nas práticas 
docentes dos participantes desta pesquisa, ou seja, ressalta o 
princípio da simetria invertida. 

Em todas as descrições das experiências de uso pedagógico das 
TIC, os professores destacaram a importância do papel da 
linguagem gráfica na construção dos conhecimentos matemáticos, 
como destaca Ponte, Oliveira e Varandas [14]. Foi possível 
perceber, por meio dos depoimentos, que o uso das TIC foi 
incipiente ou até mesmo muito superficial, pois todos finalizaram 
a descrição afirmando que poderia ter sido melhor. Este fato 
sinaliza que estão conscientes de que as potencialidades do uso 
pedagógico das TIC na aprendizagem de Matemática não foram 
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aproveitadas efetivamente. Vale ressaltar, portanto, que mesmo 
assim, todos afirmaram que o uso das TIC despertou interesse dos 
alunos, melhorou o comportamento dos mesmos e ajudou na 
resolução dos exercícios tradicionais propostos pelos livros.  

As justificativas para o pouco uso foram às seguintes: i) 
imposição da direção no cumprimento do planejamento; ii) turmas 
grandes; iii) alunos indisciplinados; iv) condições ruins do 
laboratório, ou não existência dos mesmos; v) falta de incentivo 
da coordenação da escola; vi) falta de suporte técnico; vii) 
insegurança, pois tudo é muito novo no início da prática docente, 
entre outros. Considera-se que o pouco uso das TIC nas aulas dos 
professores iniciantes, sinaliza que não basta à escola ter 
laboratórios de informática e nem mesmo que os professores 
tenham uma formação inicial de qualidade, para que ocorra o uso 
pedagógico efetivo das TIC. Destaca-se que o contexto escolar 
(condições físicas, suporte técnico e pedagógico, planejamento, 
gestão escolar, entre outros) desempenha um importante papel 
nesta integração [15]. 

Todos os entrevistados afirmaram que usam as TIC na preparação 
de material, tais como folha de exercícios e avaliações, além 
disso, afirmaram que realizam pesquisas na Internet para preparar 
as aulas e os materiais. O mesmo foi percebido em relação aos 
professores da licenciatura, por meio da análise das respostas do 
questionário, como apresentado na subseção anterior. A 
professora H afirmou que tem compartilhado os softwares que 
estudou na licenciatura assim como, as atividades com os demais 
professores das escolas em que atua. Estes depoimentos retratam 
que as atividades desenvolvidas na formação inicial influenciaram 
de alguma forma, a prática destes professores. 

Em uma das perguntas da entrevista, questionou-se sobre a 
importância do professor mais experiente para o uso pedagógico 
das TIC no início da prática docente, todos afirmaram que seria 
muito importante. Alguns comentários sinalizaram fortemente, o 
sentimento dos professores no início da prática docente, a saber: 
“A gente fica muito perdida quando chega.[...] chegando na 
escola é tudo muito diferente.”(Professor A); “Eu me sentiria 
muito mais seguro com apoio de um professor experiente.” 
(Professor B).  Estes comentários reforçam a importância do 
acompanhamento, pós-formação, da atividade pedagógica do 
professor [8]. Além de ressaltar o confronto inicial com a dura e 
complexa realidade do exercício da profissão, da desilusão e do 
desencanto dos primeiros tempos de profissão [7]. As respostas de 
todos os entrevistados destacam a importância da mediação 
realizada pelo outro que elabora situações de aprendizagem nas 
quais instrumentos e signos são, intencionalmente, introduzidos 
numa ação [16].   

Considerando a importância da formação continuada nas práticas 
docentes, questionou-se sobre a participação dos entrevistados em 
programas dessa natureza, após conclusão da licenciatura, assim 
como a aplicação dos conhecimentos obtidos na referida 
formação, na prática docente. Metade dos professores afirmou que 
participou de algum curso, índice considerado positivo devido ao 
pouco tempo que esses professores concluíram a licenciatura. 
Todos afirmaram que não aplicaram os conhecimentos adquiridos 
nos programas de formação continuada de que participaram, nas 
suas práticas docentes. Resumidamente, usaram como justificativa 
que os temas estudados não estavam relacionados ao contexto em 
que atuam. Esta afirmação reflete modelos de formação 
padronizados, ministrados por especialistas, composto de lições-

modelo, nos quais o contexto dos professores não é considerado. 

Quando questionados sobre algumas características desejáveis 
para uma proposta de formação continuada para uso pedagógico 
das TIC nos primeiros meses da prática docente, aspectos bem 
distintos foram mencionados. Dois professores afirmaram que é 
muito importante que haja momentos presencias, destacaram que 
a presença do professor é fundamental. Este aspecto da formação 
foi um dos resultados da pesquisa realizado por Jang [17].  Outro 
aspecto destacado por outros dois entrevistados foi a importância 
de a formação possibilitar troca de experiências, de recursos 
tecnológicos e materiais com outros professores iniciantes, para o 
uso pedagógico das TIC na aprendizagem de Matemática. O 
destaque dado à troca de experiências reforça a ideia de Vygotsky 
[18], quando afirma que as funções no desenvolvimento de uma 
pessoa ocorrem em dois planos distintos: primeiro no social (entre 
pessoas, como categoria interpessoal) e, depois, no individual 
(interior da criança, como categoria intrapessoal). Um professor 
comentou ser importante que a proposta de formação considere o 
contexto do professor.   Este aspecto é destacado por Tardif [7] 
quando afirma que saberes docentes são situados.  

De maneira geral, a análise das entrevistas sinalizou que as ações 
realizadas na formação inicial, quanto ao uso pedagógico das TIC,  
foram importantes para a formação dos professores. Porém, não 
foram suficientes para o uso efetivo das mesmas na prática 
docente. Este fato sinaliza que ações devem ser implementadas em 
prol de soluções para os problemas identificados.  

Considerando a literatura estudada, o levantamento do estado da 
arte, a análise das respostas dos questionários e das entrevistas, 
alguns indicadores da proposta a ser criada foram estabelecidos e 
são apresentados na próxima seção. Vale ressaltar que ainda 
ocorrerá a observação das práticas docentes dos oito egressos 
entrevistados, esta, provavelmente, sinalizará outras 
características a serem contempladas na proposta 

4. INDICADORES DA PROPOSTA T-
PROIM 
A proposta de formação continuada considerará a formação inicial 
dos participantes, criando um elo entre a universidade e sala aula, 
para além dos estágios supervisionados. Esta será destinada, 
inicialmente, apenas aos egressos da Licenciatura em Matemática 
do Instituto Federal, curso em que uma das autoras deste artigo 
atua e que foi investigado por meio dos questionários e das 
entrevistas apresentadas na seção anterior. 

Pretende-se criar uma comunidade de prática que será apoiada por 
uma rede social na Internet. A rede será implementada utilizando 
a plataforma Elgg (http://www.elgg.org/), esta apoiará e orientará 
os professores em momentos que não sejam presenciais de forma 
a garantir maior participação. Além disso, por meio destes 
recursos, será incentivado que os professores participantes 
compartilhem seus conhecimentos com os demais professores 
participantes da formação e com os professores das escolas que 
atuam. As atividades propostas serão realizadas considerando o 
contexto de sala aula de cada professor, tentando assim minimizar 
o problema da não aplicação do que é estudado nos programas de 
formação continuada, nas atividades docentes. Além disso, a 
proposta T-PROIM considerará as orientações de Imbernón [19], 
a saber: i) diagnóstico das formas de atuação dos professores em 
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suas salas de aula; ii) exploração da teoria, realização de 
demonstrações, discussões e práticas em situações de simulação; 
iii) discussão reflexiva; iv) sessões de retorno dos professores e 
assessoria  

Os objetivos da proposta T-PROIM, estabelecidos até a presente 
data são: i) fundamentar a utilização das TIC nas escolas nas quais 
os professores/participantes atuam; ii) integrar modalidades mistas 
(“blended”), uma parte presencial e outra a distância com  apoio 
de de redes de sociais na Internet; iii) considerar o contexto do 
professor nas atividades desenvolvidas; iv)  criar espaço de 
criação de recursos pedagógicos e  de publicação; v) proporcionar 
momentos de formação entre pares. 

As ações desenvolvidas na formação continuada serão 
fundamentadas na teoria sócio-histórica [18]. O processo de 
formação, assim como a teoria vygotskyana considerará as 
interações interpessoais como etapa importante para a 
internalização das funções psicológicas superiores. Além disso, 
considerará as relações existentes entre formação inicial, contexto 
social, história pessoal, saberes docentes, TIC e prática docente. A 
estrutura da proposta será baseada no tripé: atividades, 
Comunicação – Interação e expressão - produção. Todo o 
processo de formação será baseado na realização de atividades 
práticas. Afinal, a solução não está apenas em aproximar a 
formação dos professores do contexto, mas sim, em potencializar 
uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria e 
na prática da formação [19].  

A proposta T-PROIM terá três grandes fases. Na primeira fase, 
denominada “Inicial”, de maneira geral, serão realizados: um 
diagnóstico do contexto de trabalho dos professores; uma 
sondagem das estratégias usadas habitualmente durante as aulas 
dos mesmos; estudos e pesquisas sobre TIC na aprendizagem 
Matemática e a elaboração de recursos pedagógicos (applets, 
unidades de aprendizagem, atividades que utilizem TIC para o 
estudo de temas matemáticos, entre outros). Na segunda fase, 
denominada “Desenvolvimento”, os professores participantes da 
experimentação, aplicarão em suas turmas o que foi planejado na 
etapa anterior. Nesta segunda fase, pretende-se envolver, de forma 
indireta, outros professores da escola na qual o professor atua. Na 
terceira e última fase, denominada “Análise” será feita uma 
avaliação da segunda fase de forma compartilhada e presencial, ou 
seja, refletir coletivamente suas experiências. Ainda será definida 
a certificação que será dada aos professores participantes da 
experimentação da proposta. Pretende-se com a proposta T-
PROIM contribuir para que os professores expressem suas ideias, 
necessidades e experiências de modo a tornarem autores de 
recursos pedagógicos e construtores de práticas docentes 
inovadoras. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise das respostas dos questionários respondidos pelos 
professores da licenciatura e das entrevistas realizadas com 
professores iniciantes de Matemática sinalizaram que as TIC não 
estão integradas às aulas de Matemática. Possibilitou também, 
ratificar que implementar laboratórios com computadores 
modernos e contemplar, na formação inicial, a preparação de 
professores para o uso pedagógico das TIC não gera práticas nas 
quais as referidas tecnologias estejam integradas. Além disso, foi 
possível perceber que a concepção de educação ainda está 

enraizada em aspectos tradicionais, o sistema educacional não 
pode se restringir à função de transmissor de conhecimentos, mas 
deve constituir em um ambiente no qual os alunos aprendam a 
aprender. Considera-se que a formação pode representar um 
caminho para encorajar ações que tornem os professores 
consumidores críticos, produtores de conhecimentos e mediadores 
de processos de mudanças. Tais resultados sinalizam o caráter 
inovador da proposta T-PROIM para o contexto pesquisado. 

A próxima etapa desta pesquisa será concluir a elaboração da 
proposta T-PROIM, experimentá-la com professores iniciantes de 
Matemática (egressos da licenciatura em Matemática de um 
Instituto Federal) e analisá-la. Espera-se com a experimentação 
provocar mudanças nas práticas docentes por meio da integração 
das TIC na aprendizagem Matemática. Mudanças que não sejam 
reprodução das práticas docentes tradicionais. Considera-se que a 
integração das TIC somente acontecerá quando o professor 
perceber que as tecnologias são instrumentos mediadores 
importantes para a aprendizagem. Para tanto, é relevante que 
vivencie situações nas quais isso ocorra. 
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