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Resumo

A parceria entre educação e as tecnologias da informação e comunicação – TICs – compõe um cenário
coerente com a atual dinâmica educacional. Inseridos neste contexto, professores de matemática se veem
diante de rupturas e reconstruções de paradigmas em sua práxis pedagógica. Objetivando compreender
como é fomentado o uso das TICs nas aulas de matemática através dos processos de formação inicial e
continuada dos professores, esta pesquisa pontua a percepção de estudiosos acerca do assunto
paralelamente a impressões pessoais. Nas considerações finais, são registrados comentários sobre a
importância das TICs na educação matemática além de confrontar aspectos da formação inicial e
continuada de professores para uso das tecnologias.

Palavras-chave: educação matemática; formação de professores; tecnologia da informação e
comunicação.

Abstract

The partnership between education and information and communication technologies – ICT – make up a
scenario consistent with the current dynamics of education. Placed in this context, math teachers find
themselves faced with disruptions and reconstructions of paradigms in their pedagogical praxis. Aiming to
understand how it is promoted the use of ICT in mathematics lessons through the processes of initial and
continuing training of teachers, this research points out the perception of scholars on the subject alongside
personal impressions. In closing remarks, comments are recorded on the importance of ICT in
mathematics education as well as confront aspects of initial and continuing training of teachers to use
technology.

Keywords: mathematics education, teacher training, information technology and communication.

Introdução

A crescente demanda social e pedagógica pelo

Pág.1/11



o uso de tecnologias da informação e
comunicação – TICs – mediando a relação
ensino-aprendizagem da educação matemática
vem tornando este viés metodológico cada vez
mais presente na prática profissional de
docentes desta disciplina.

Dessa percepção, surgiu a iniciativa de se fazer
um levantamento teórico de estudiosos que
abordam sobre o tema, buscando compreender
como é fomentado o uso das TICs nas aulas de
matemática através processos de formação
inicial e continuada dos professores. Como
fruto dessas leituras e análises, surgiu o
presente artigo, no qual são abordados
diferentes aspectos que tangenciam a
utilização de TICs como interface pedagógica
da educação matemática.

Buscou-se elucidar essas reflexões através da
visão de alguns estudiosos sobre o assunto,
estabelecendo sempre um paralelo com vieses
e impressões pessoais. Nas considerações
finais, são registrados alguns comentários
sobre a importância das TICs na educação
matemática além de pontuar aspectos da
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formação inicial e continuada de professores
dessa área para uso das tecnologias. Ao final,
são citados livros, textos, leis e demais
instrumentos utilizados na elaboração desta
pesquisa.

Uso de TICs na educação matemática

Dentro do cenário educacional atual, cada vez
mais o uso das TICs como catalisadoras do
processo de ensino-aprendizagem na formação
inicial e continuada de educadores, tem sido
não apenas incentivado, mas também ‘exigido’
como mais um aspecto fundamental da práxis
docente. Segundo Belloni (2005):

As sociedades contemporâneas já estão a exigir um novo tipo indivíduo e de
trabalhador em todos os setores sociais e econômicos: um indivíduo dotado de
competências técnicas múltiplas, habilidade no trabalho em equipe, capacidade
de aprender e de adaptar-se a situações novas. (BELLONI, 2005, p. 22)

Para Ferrete (2007b, apud FRANÇA, 2010), com
o avanço da tecnologia e, consequentemente,
dos processos produtivos, a sociedade se
renova, se reorganiza e se reformata de forma
dinâmica, em suas bases.

O fato é que uma nova estrutura social surge e, com esta, novos conceitos, novos
hábitos, novas maneiras de viver, de pensar, de agir, além dos quais novos
rumos e ritmos são elaborados a cada dia, até que outras categorias e conceitos
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sejam consolidados (…) (FERRETE, 2007b, p. 12)

A dúvida “devo usar TICs na organização do
trabalho pedagógico de matemática!” não é
mais coerente com a atual conjuntura
educacional. Hoje, a reflexão (ainda que de
forma velada!) que inquieta professores de
matemática é “como usar essas tecnologias, de
tal forma que a (re)construção de
conhecimento tenha parte de seus alicerces
estruturada em parceria com as mesmas!”.

Os desafios que surgem com estes
questionamentos são grandes, embora é no
próprio campo educacional, seja na formação
inicial ou continuada (inclui-se aqui o cotidiano
do professor em sala de aula) que se espera
encontrar a oportunidade de desenvolver
habilidades e competências exigidas para
interagir nesse ambiente permeado por
tecnologias. Ferrete (2007a) afirma que

A educação pode ser um dos caminhos fundamentais para ajudar na
transformação da sociedade. Precisamos começar com alterações na estrutura da
formação inicial, e reformulação de currículos e métodos de ensino. As mudanças
poderão acontecer com o objetivo de aumentar a oferta de oportunidades de
acesso, lembrando de diversificar esta oferta de modo a estar sempre se
adaptando às novas demandas. (FERRETE, 2007a, p.21)

Nesse sentido, Belloni (2005) é ainda mais
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contundente quando assevera ser preciso uma
reformulação intensa nos currículos e
metodologias de ensino. Para a autora,

Os desafios que estas mudanças na estrutura
das demandas sociais de educação
pós-secundária (formação inicial e continuada)
significam para os sistemas educacionais são
enormes: de um lado, na formação inicial, será
preciso reformular radicalmente currículos e
métodos de ensino, enfatizando mais a
aquisição de habilidades de aprendizagem e a
interdisciplinaridade [...]; de outro lado, as
demandas crescentes de formação ao longo da
vida terão que ser atendidas. (BELLONI, 2005,
p. 23)

Juntamente com a pulverização da tecnologia
ocorrida na sociedade nas últimas décadas,
vieram consideráveis alterações nos setores da
economia, da política, das relações de trabalho,
dos programas e práticas escolares, entre
outros. Autores como Borba e Penteado (2007)
asseguram que à medida que a tecnologia
informática se desenvolve, nos deparamos com
a necessidade de atualização de conhecimentos
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sobre os conteúdos ao qual ela está integrada.
Diante disso,

O professor é desafiado constantemente a rever e ampliar seu conhecimento.
Quanto mais ele se insere no mundo da informática, mais ele corre o risco de se
deparar com uma situação matemática, por exemplo, que não lhe é familiar.
(BORBA; PENTEADO, 2007, p. 65)

Torna-se cada vez mais evidente o estimulo
para utilização das TICs no trabalho
pedagógico, o qual desestabiliza o paradigma
educacional que se estrutura(va) num
amontoado de conhecimentos dos professores
e ignora(va) a capacidade cognitiva e criativa
dos educandos. Alcança-se assim, significativas
alterações na formação de professores de
matemática e em sua prática pedagógica. Para
Fiorentini (2003):

As tecnologias da informação e comunicação na formação de professores e no
ensino da Matemática […] podem trazer [trazem] mudanças profundas à
formação e à cultura docente. (FIORENTINI, 2003, p. 11)

Entretanto, quando se propõe investigar a
formação do professor de matemática para uso
salutar das tecnologias mediando a ação
pedagógica, o percurso histórico, social e
cultural do sujeito deve ser considerado. Assim,
Fiorentini e Castro (2003) levantam algumas
reflexões:
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Onde, quando e de que modo o professor adquire os saberes fundamentais da
prática profissional Durante a formação inicial – na licenciatura – ou durante o
próprio processo de trabalho na escola Ou o processo de formação é algo mais
complexo e contínuo que acontece nos múltiplos espaços e momentos da vida de
cada um, envolvendo aspectos pessoais, familiares, institucionais e socioculturais
(FIORENTINI e CASTRO, 2003, p. 124)

É preciso compreender que a formação
profissional do educador não acontece em
etapas isoladas ou intervalos muito específicos
de sua trajetória enquanto sujeito, pois,
conceber assim é tentar compartimentar o
indivíduo, desconsiderando as tangencias e
regiões comuns que permeiam as variadas
facetas que o compõe: social, profissional,
cultural, educacional, dentre outras. Ainda de
acordo com Fiorentini e Castro (2003):

Pensar a constituição do professor somente no período da formação inicial,
independente da continuada, isto é, daquela que acontece no próprio processo de
trabalho, é negar a história de vida do futuro professor; é negá-lo como sujeito
de possibilidades. (FIORENTINI e CASTRO, 2003, p. 124)

Assim, durante o processo de formação (inicial ou continuada) de professores, quando se incentiva o uso
de computadores e mídias para complementar a proposta das aulas de matemática, é preciso também
pensar no contexto pedagógico, levantando hipóteses sobre como essas tecnologias vão auxiliar a
realização diferenciada de determinada tarefa ou se vai permitir fazer algo que não conseguia fazer sem
elas. Para Ponte et al (2003).:

Os cursos de formação inicial de professores devem levar em conta a importância
do desenvolvimento nos respectivos formandos de diversas competências no que
se refere ao uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem. Isso inclui,
nomeadamente: a) usar software utilitário; b) usar e avaliar software educativo;
c) integrar as TICs em situações de ensino e aprendizagem; d) enquadrar as TICs
num novo paradigma de conhecimento e da aprendizagem; e) conhecer as
implicações sociais e éticas das TICs. (PONTE et al., 2003, p. 166)

Nessa perspectiva, o uso das TICs passou a definir outro olhar no ambiente informacional, que contribuiu
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para uma nova forma de comunicação que intervém em todo o contexto social e educacional. Nas diversas
áreas de conhecimento, inclusive na Matemática, surge uma nova ordem na relação ensino-aprendizagem,
na qual, segundo Azevedo (2001):

É preciso estabelecer um conjunto de elementos que precisam ser priorizados […]
para oferecer experiências de aprendizagem colaborativas que se traduzam como
avanço cognitivo para os alunos. (AZEVEDO, 2011, p.1)

É fato que o ambiente escolar está cada vez mais pulverizado por TICs, as quais, muitas vezes, sequer
foram identificadas como tais por alguns professores. Percebe-se aqui um dilema frente ao uso desses
equipamentos na educação, pois a proposta de inserção dessas interfaces nas práticas docentes exige
certo domínio tecnológico (utilização) e pedagógico (contextualização). Silva (2005) Assevera que,

A introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação causa, a
princípio, um impacto, um desconforto em grande parte das pessoas não porque
as ferramentas tecnológicas sejam abomináveis, mas principalmente porque o ser
humano se vê diante de novos desafios e de outras formas de aprender [e por
que não, de ensinar!] (SILVA, 2005, p.5).

Para Behrens (2009), é possível potencializar o fazer pedagógico através das TICs, as quais participam
como catalisadoras da relação ensino-aprendizagem, acelerando o alcance dos objetivos. Para tal, basta
estabelecer um planejamento no que concerne à utilização das tecnologias, no qual:

Os princípios da tecnologia da informação auxiliam o entendimento de que a
informática pode ser instrumento afinado perfeitamente com os projetos de
aprendizagem e com as práticas pedagógicas, desde que haja um gerenciamento
adequado dos recursos informatizados. (BEHRENS, 2009, p. 103)

Corroborando com esta linha de pensamento, Belloni (2009) destaca que, o planejamento do uso das TICs
no contexto educacional e suas possibilidades, proporciona o desenvolvimento de competências no sujeito
que delas fazem uso.

O acesso a redes informáticas (banco de dados ou interação com outros
estudantes ou pesquisadores) e o uso de programas interativos tornam possível
um outro modo de utilização educativa das TICs […] de modo tão “fácil” e “leve”
(comparativamente aos modos impressos) que certamente este uso bem
orientado poderá se tornar uma ferramenta preciosa para aquisição de
habilidades […] (BELLONI, 2009, p. 72)

Nesse contexto, é fundamental investir na formação tecnológica dos professores. Bovo (2004) afirma que

Torna-se relevante investir na formação desses professores, para que haja uma
consolidação do uso da informática na escola. Tal importância é reconhecida pelos
idealizadores desses programas governamentais, tanto que a formação é uma de
suas principais ações, e considerada por eles condição de sucesso dos mesmos.
(BOVO, 2004, p. 4)

Em qualquer situação sobre a utilização das TICs no ambiente escolar visando aperfeiçoar ou mesmo
diversificar a proposta pedagógica de matemática, é importante salientar que tal uso não se restrinja
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apenas à operacionalização das mesmas, e sim, em como essas interfaces podem conduzir determinada
tarefa para desenvolvimento de habilidades e competências no educando e também no educador. Neste
sentido, Valente (2008) afirma:

O reconhecimento de que as tecnologias digitais exigem novas habilidades – e,
portanto, a necessidade de trabalhar os diferentes letramentos – lança novos
desafios educacionais no sentido de que alunos e educadores devem ter uma
maior familiaridade com novos recursos digitais: processador de textos, internet,
e-mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto, blog, […]. Isso significa que o
processo de ensino-aprendizagem deve incorporar cada vez mais o uso das
tecnologias digitais para que os alunos e os educadores possam manipular e
aprender a ler, escrever e expressar-se usando essas novas modalidades e meios
de comunicação, procurando atingir o nível de letramento “forte”. (VALENTE,
2008, p. 14)

Dessa forma, percebe-se que a presença das TICs na organização do trabalho pedagógico de matemática
cria novas alternativas de expressão e comunicação, pois permitem a criação e o uso de imagens, sons,
textos, hipertextos, animações, além da combinação dessas modalidades. Depreende-se então, que sua
utilização fomenta o desenvolvimento de diferentes habilidades no professor: digital, visual, sonora e
informacional (busca crítica de informação.

Para tal, a formação inicial e continuada de professores de matemática precisam oferecer possibilidades de
utilização das TICs, nas quais o docente possa se apropriar das múltiplas facetas de que dispõem estas
interfaces tecnológicas, trazendo mudanças significativas à formação e à cultura docente.

Algumas considerações

Sustentando formas diferentes de acesso à informação e à construção do conhecimento, as tecnologias
vêm transformando não apenas as relações sociais, mas também as relações de aprendizagem e a prática
docente, por virem acompanhadas das possibilidades da multimídia, dos programas que integram
ludicidade e conhecimento, das enciclopédias virtuais, da informação em tempo real, da comunicação
instantânea e de outras oportunidades.

Sobre a utilização das TICs complementando a ação docente de professores de matemática, depreende-se
que há uma perspectiva didático-pedagógica positiva quando os processos de ensino-aprendizagem são
mediados pelas mesmas.

No que tange à formação inicial de docentes, é possível perceber que há um empenho crescente por parte
das instituições de ensino, com adequações curriculares nos cursos de formação de professores, no que
diz respeito ao uso das TICs como alternativa/necessidade de melhoramento do trabalho pedagógico.

Em relação à formação continuada e ao desenvolvimento profissional do professor de matemática para uso
das TICs, é preciso considerar que estes não podem ser analisados isoladamente. Qualquer análise do
processo de formação continuada de docentes deve ponderar as condições de vida, de trabalho, de
motivação e de tempo livre que o professor dispõe para enriquecimento de sua práxis pedagógica e acesso
a bens culturais.

Pode-se considerar também que o uso das TICs nas aulas de matemática aponta para estratégias mais
dinâmicas de ensino-aprendizagem, relacionadas diretamente com o processo de construção coletiva de
conhecimento e a interação.
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Entretanto, não se pode desprezar, que a presença das tecnologias no campo educacional instala mais um
paradigma pedagógico que traz à tona questões relativas à concepção de escola, de ensino, de
aprendizagem, de perfil do professor, do aluno e do ‘novo’ cidadão que está em formação.
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