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GDn°06 – Educação Matemática, Tecnologias Informáticas e Educação à Distância 

Este artigo busca apresentar o desenvolvimento da pesquisa do curso de doutorado em Educação Matemática 

da Universidade Anhanguera de São Paulo, cujo objetivo é verificar como está a ação dos professores das 

diversas disciplinas escolares, inclusive a Matemática, dentro das salas de informática nas escolas municipais 

de Juiz de Fora/MG, assim como a atuação dos professores responsáveis por estas salas, considerando a 

informática como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, particularmente de 

Matemática. Também tentamos verificar se pontos como interdisciplinaridade e atendimento de alunos com 

necessidades especiais estão dentro dos objetivos dos profissionais que atuam nestas salas. A pesquisa está 

sendo desenvolvida de forma qualitativa e os dados obtidos serão analisados a partir de observações, 

entrevistas e/ou questionários, que serão realizados dentro do grupo de estudos mensal, proposto pela 

Secretaria de Educação, assim como visitas em escolas que possuam sala de informática. É uma pesquisa 

inserida dentro da linha Tendências Internacionais da História e da Filosofia da Matemática e seus reflexos 

na Educação Matemática. 
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Introdução 

Atualmente, nenhum educador tem dúvida de que um computador, tablet ou celular 

é muito mais atraente que um livro didático, um caderno e uma caneta visto que, em alguns 

casos, alguns destes objetos midiáticos já substituem materiais escolares tradicionais. 

Sendo assim, não podemos negar que as tecnologias estão presentes e chegaram 

para mudar o contexto educacional em relação ao processo de ensino aprendizagem. 

Educadores que estiverem distanciados das tecnologias de informação e 

comunicação deixam de levar em conta o rápido desenvolvimento destes recursos e, como 

estão presentes em nossa vida cotidiana, é impossível ignorar a presença deles dentro e 

fora da escola. Estes recursos estão presentes em todos os setores da sociedade e, a escola 

não pode ficar longe deles. 

A informática pode ser um poderoso instrumento de ajuda na construção do 

conhecimento em ambientes escolares e, a relação dela com os sujeitos relacionados a este 

processo de construção supera as práticas do ensino dito tradicional. 
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Falamos aqui em práticas tradicionais como aquelas ditas “aulas tradicionais”, onde 

o professor de Matemática, por exemplo, apresenta o conteúdo fragmentado, resolve 

alguns exercícios iniciais e, termina com uma lista com “infinitos” exercícios para fixação 

e memorização. 

Muitas vezes ainda, submete os alunos a um “teste” em algumas aulas seguintes 

para verificar se esses alunos realmente “aprenderam” o que ele “ensinou”. 

Isto não mais atrai os alunos, ou melhor, nunca atraiu. Então, a escola não tem 

como fugir do uso de tecnologias atreladas ao processo de ensino-aprendizagem e, a 

informática pode ser um recurso fundamental para a transformação da prática educativa de 

alguns professores. 

Mas será que, os professores, não só de Matemática, mas de todas as outras 

disciplinas escolares, estão prontos para utilizar esta tecnologia e incorporar realmente esta 

prática pedagógica? 

A interdisciplinaridade, tanto discutida em encontros de professores e congressos 

na área educacional é possível, com a utilização de recursos tecnológicos como o 

computador? 

Temos então que nos preocupar com a formação destes professores que 

“enfrentarão” esta nova geração que recebe um celular na mão ao invés de uma mamadeira 

ao nascer. 

Uma mudança na formação destes professores fará com que lecionem seus 

conteúdos de uma forma menos “traumatizante” da que os alunos estão acostumados a ter, 

assim como eles tiveram e os pais e avós de seus alunos também. 

Será também, que estes profissionais estão realmente preparados para aceitar a 

incorporação destas tecnologias na sua profissão? Segundo D’Ambrosio (1989), este baixo 

nível de aceitação da incorporação de tecnologias é a principal causa de confrontos na 

Educação pois, calculadoras e computadores estão disponíveis para as aulas e, esta 

tecnologia é de fundamental importância para tornar a Matemática uma ciência de hoje. 

E as esferas políticas, com seus programas e cursos sobre a inclusão digital nas 

escolas? Estão atingindo seus objetivos? 

Tentaremos abordar estes e outros temas no presente trabalho, e buscaremos uma 

maneira para traçar um panorama sobre a ação destes profissionais dentro de uma sala de 

informática nas escolas municipais da cidade de Juiz de Fora/MG. 



 

2 Objetivos da Pesquisa 

Esta pesquisa está inserida na Linha de Pesquisa Tendências Internacionais da 

História e da Filosofia da Matemática e seus Reflexos na Educação Matemática, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de 

São Paulo/UNIAN-SP. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como objetivo 

investigar a ação dos professores de escolas municipais de Juiz de Fora/MG em salas de 

informática, considerando-se a informática como ferramenta de apoio ao processo de 

ensino e de aprendizagem de todas as disciplinas escolares, em particular, a Matemática. 

Sendo assim, pretendemos analisar os possíveis impactos que a utilização de salas 

de informática causa no ensino de Matemática e de outras disciplinas, nas escolas da rede 

municipal de ensino de Juiz de Fora/MG. Também buscaremos dados sobre a formação 

dos professores que atuam como responsáveis dessas salas e dos outros professores que a 

utilizam como auxílio para o ensino de seus conteúdos. 

É fato que, muitos professores não são formados para a utilização de recursos 

computacionais e, então se veem obrigados a não utilizá-los em seu dia a dia pois, 

encontram dificuldades devido a esta “falha” na sua formação inicial. 

De acordo com Crescenti (2008), os cursos de formação não dão conta de formar 

professores, pois se veem em volta de variáveis complexas que compõem a arte de ensinar. 

Os professores priorizam metodologias de ensino que vão de encontro com sua 

formação, até mesmo uma formação inicial, não na graduação mas, a que foram 

submetidos enquanto estudantes nos níveis fundamental e médio e que se estendeu até a 

graduação. 

Grande parte do ensino de Matemática ainda se dá pela colocação de exemplos de 

conteúdos por parte do professor, de maneira crescente de dificuldade e, logo após, é 

apresentada aos alunos, uma lista de exercícios que abordam os conteúdos estudados. 

Aulas expositivas tradicionais, onde o professor apresenta o conteúdo, resolve 

alguns exercícios, passa uma interminável lista de atividades e depois desse período 

prepara um teste para avaliar a aprendizagem não mais atrai os alunos. Segundo 

D’Ambrosio (1991): 

Não é de se estranhar que o rendimento esteja cada vez mais baixo, em todos os 

níveis. Os alunos não podem aguentar coisas obsoletas e inúteis, além de 

desinteressantes para muitos. Não se pode fazer todo aluno vibrar com a beleza 

da demonstração do teorema de Pitágoras e outros fatos matemáticos 

importantes. (p. 59) 



 

Assim, podemos ver a grande necessidade de mudanças, pois a simples reprodução 

de atitudes do professor não indica a produção de conhecimento, o que já pode ser 

observado até em documentos oficiais, em nível de Brasil. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam vários pontos para o ensino 

de Matemática, como a resolução de problemas como forma de abordagem para o ensino 

de conteúdos matemáticos: “[...] educadores matemáticos apontam a resolução de 

problemas como ponto de partida da atividade matemática” (BRASIL, 1998, p. 39). 

A utilização da problematização, assim como outros recursos que auxiliam a 

produção de conhecimento e motivem o estudo e aprendizagem dos alunos pode ser 

reforçada com o pensamento de D’Ambrosio (1989): 

Em nenhum momento, no processo escolar, numa aula de matemática geram-se 

situações em que o aluno deva ser criativo, ou onde o aluno esteja motivado a 

solucionar um problema pela curiosidade criada pela situação em si ou pelo 

próprio desafio do problema. Na matemática escolar o aluno não vivencia 

situações de investigação, exploração e descobrimento. (p. 89) 

 

Outros pontos fundamentais, indicados como importantes pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), serão abordados no presente trabalho. 

Tentaremos buscar respostas para as seguintes questões de pesquisa: 

 Como se dá a ação dos professores nas salas de informática das escolas 

municipais de Juiz de Fora/MG? 

 Quais são os impactos que essas ações provocam no ensino, em particular no 

de Matemática? 

 Como se dá a formação de professores que atuam nas salas de informática das 

escolas municipais de Juiz de Fora? 

 Existe relações de aprendizagem escolar das disciplinas com a Matemática, 

dentro das salas de informática? 

Buscando responder a essas questões, tentaremos encontrar dados que possam 

ajudar a respondê-las. 

Para analisar os dados relacionados, utilizaremos, entre outros, os pesquisadores: 

Bicudo (2001); Dario Fiorentini e Sérgio Lorenzato (2006); Ubiratan D’Ambrósio (2002); 

Borba e Penteado (2002);Skovsmose (2001) e Alro e Skovsmose (2006), que 

contextualizam o desenvolvimento dessa área segundo os momentos sócio-histórico-

econômico e cultural. Ainda, Bauer e Gaskell (2002); Gatti e Nunes (2009); Gatti(2010); 



 

Bogdan e Biklen (1994), assim como entrevistas com professores e coordenadores da 

informática da rede municipal de Ensino de Juiz de Fora/MG. 

 

3 Metodologia 

Nesta parte do capítulo, apresentaremos os aportes teóricos que fundamentarão a 

pesquisa, a qual aborda uma análise documental, aplicação de questionários e entrevistas, 

fortalecendo a firmação de ser uma pesquisa qualitativa. 

Como o trabalho envolve uma metodologia de pesquisa qualitativa, fundamentamo-

nos em alguns autores como Bogdan e Biklen (1994); Pádua (2007); Ludke e Andre 

(1986), entre outros. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11) uma investigação qualitativa constitui-se de 

uma “[...] metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais.” 

Na pesquisa qualitativa, a análise minuciosa de todas as partes do trabalho de 

investigação é importante, uma vez que “[...] os dados são designados por qualitativos, o 

que significa ricos em pormenores descritivos relativamente apessoas, locais e conversas, e 

de complexo tratamento estatístico.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16 – grifos do autor) 

e, outra característica importante deste tipo de pesquisa é sua abrangência, pois envolve 

uma compreensão dos dados obtidos em toda sua complexidade. 

Como temos que fazer uma análise minuciosa dos dados em um todo, os autores 

Bogdan e Biklen (1994, p. 70) argumentam que: 

O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o 

comportamento e experiências humanos. Tentam compreender o processo 

mediante o qual as pessoas constroem significados e descrevem em que 

consistem estes mesmos significados. Recorrem a observação empírica por 

considerarem que é em função de instâncias concretas do comportamento 

humano que se pode refletir com maior clareza e profundidade sobre a condição 

humana. 

 

Bogdan e Biklen (1994) apresentam em seu trabalho cinco pontos que consideram 

relevantes em uma pesquisa qualitativa, que apresentaremos a seguir e, comentaremos cada 

um deles, fazendo uma relação com a pesquisa da presente tese: 

1. O ambiente natural é a fonte direta para a pesquisa qualitativa, sendo o 

investigador o instrumento principal: 



 

No presente trabalho, os ambientes de pesquisa foram as salas de informática das 

escolas municipais de Juiz de Fora/MG, assim como as reuniões mensais do GEI, 

realizados mensalmente na Secretaria Municipal de Educação da mesma cidade. 

2. A pesquisa do tipo descritiva: 

Neste tipo de pesquisa, a análise dos dados obtidos é realizada qualitativamente, 

com a intenção de tornar os dados esclarecedores. 

3. O processo de pesquisa é mais pertinente ao pesquisador qualitativo do que os 

resultados finais: 

Logicamente os resultados finais são importantes neste trabalho, mas a investigação 

da ação dos professores nas salas de informática em escolas municipais é o foco principal 

da pesquisa onde, serão obtidos dados necessários às conclusões do trabalho. 

4. A análise indutiva dos dados, geralmente, é a forma utilizada pelos 

investigadores qualitativos: 

Pretendemos neste trabalho, levantar pontos importantes da ação de professores dentro 

de uma sala de informática, assim como suas relações interdisciplinares e o papel do 

professor de informática dentro destas salas. Também a estrutura das salas e o apoio 

oferecido aos professores pelas direções escolares e Secretaria de Educação serão 

observados. 

5. O significado é vital na abordagem qualitativa: 

O estudo profundo dos dados obtidos é muito relevante para análise final da 

pesquisa. 

Uma investigação qualitativa pode ser realizada individualmente ou em grupo, o 

que foi de encontro à nossa pesquisa e, quando a investigação é feita em grupo, devemos 

nos atentar a pontos de vista que podem apresentar-se opostos, como por exemplo, 

diferentes entendimentos de funcionamento de salas de informática pelos participantes, ou 

seja, a possibilidade de que alguém não concorde com alguma decisão do grupo pode 

acontecer, sendo necessário um diálogo franco e aberto entre os participantes e 

investigador para que a pesquisa transcorra de maneira eficiente e o objetivo seja 

alcançado. 

Nesta pesquisa, algumas atividades serão realizadas em grupo e outras 

individualmente. Nas grupais, a intenção é obter dados que possam fornecer subsídios para 



 

verificação do funcionamento das salas de informática e, nas individuais, buscamos 

objetivos pontuais dos profissionais participantes envolvidos. 

Realizaremos também uma análise documental, para verificação de dados 

relevantes à pesquisa como quantidade de equipamentos, alunos atendidos, quantidades de 

escolas com internet etc. Neste tipo de análise, segundo Ludke e Andre (1986, p. 38), “[...] 

pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos”. 

Ainda em relação à pesquisa documental, para Pádua (2007, p. 68), a pesquisa 

documental “[...] é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente aceitos (não-fraudados)”; ou seja, os 

documentos precisam ser verdadeiros, para que seja possível uma análise das informações 

contidas nos mesmos. No caso da presente pesquisa, os documentos foram obtidos de 

arquivos da Secretaria de Educação e os dados no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora. 

Mas, para a comunidade científica, o que é um documento válido para uma 

pesquisa acadêmica? 

Segundo Pádua, “[...] é toda base de conhecimento fixado materialmente e 

suscetível de ser utilizado por consulta, estudo ou prova.” (PÁDUA, 2007, p. 69) e, a 

natureza dos documentos analisados pode ser de diversos tipos, como “[...] leis, 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, 

jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de radio e televisão até livros, estatísticas 

e arquivos escolares.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). 

Para uma análise eficiente de documentos, os pesquisadores Ludke e André (1986), 

defendem alguns procedimentos que devem ser adotados durante a pesquisa como decisão 

a respeito do tipo de documento que será selecionado, em nosso caso, documentos oficiais 

da SME, análise das informações contidas nos documentos selecionados, em nosso caso de 

cunho interpretativo e a forma de registro destes dados, que foi a escrita utilizando 

computador, gráficos e tabelas. 

A partir da análise documental, foram realizadas entrevistas com as coordenadoras 

de Informática da Secretaria Municipal de Educação e aplicação de entrevistas 

semiestruturadas nos professores responsáveis pelas salas de informática da rede municipal 

de ensino, em forma de questionário com perguntas abertas e fechadas, assim como visitas 



 

àduas escolas municipais da cidade, para conhecer e obter dados mais específicos do 

funcionamento destas salas. 

Com os professores, a entrevista será realizada na forma de questionários, como 

técnica privilegiada de comunicação com entrevista semiestruturada. 

Em seu livro Pesquisa Social: teoria, método e criatividade, a organizadora Minayo 

(2007) coloca que: 

As entrevistas podem ser consideradas conversas com finalidade e se 

caracterizam pela sua forma de organização. Podem ser classificadas em: 

(a) sondagem de opinião, no caso de serem elaboradas mediante um questionário 

totalmente estruturado, no qual a escolha do informante está condicionada a 

dar respostas a perguntas formuladas pelo investigador; 

(b) semi-estruturada, que combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada; 

(c) aberta ou em profundidade, em que o informante é convidado a falar 

livremente sobre um tema e as perguntas do investigador, quando são feitas, 

buscam dar mais profundidade às reflexões; 

(d) focalizada, quando se destina a esclarecer apenas um determinado problema. 

(p. 64). 

 

Mas, o que mais podemos dizer, de forma geral, do tipo Pesquisa Qualitativa? 

Este tipo de pesquisa possui uma abordagem metodológica onde o pesquisador é o 

principal instrumento de investigação e, os dados obtidos pela pesquisa são analisados a 

partir de coleta de dados que pode se dar através de observações, entrevistas e/ou 

questionários, nas suas mais variadas formas, cursos de formação para professores, 

discussões/reflexões com realizações de oficinas e/ou minicursos, filmagens etc. 

Segundo Bauer e Gaskell (2002) uma pesquisa qualitativa deve oferecer cobertura 

adequada dos acontecimentos sociais e exige muitos métodos e dados. Segundo eles um 

pluralismo metodológico que se origina como uma necessidade metodológica. Deve-se ter 

uma observação sistemática dos acontecimentos, realizar e conhecer técnicas de entrevista 

e realizar uma análise sistemática dos resultados obtidos. 

A pesquisa qualitativa evita números e lida com interpretações das realidades 

sociais. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em profundidade. Mas, 

mesmo em uma pesquisa quantitativa, é preciso fazer uma análise qualitativa dos dados 

adquiridos em pesquisas, segundo Gatti (2010). 

Devido a todas estas observações supracima citadas, é que foi escolhido este tipo de 

pesquisa para subsidiar a presente pesquisa. 

 



 

Considerações finais 

Muitas mudanças estão ocorrendo em relação à utilização desalas de informática 

situadas nas escolas da rede municipal de ensino de Juiz de Fora/MG. 

Portanto, é necessário que os professores, coordenadores e direções escolares 

estejam prontos para aceitarem estas mudanças e se enquadrarem nas mesmas. A Prefeitura 

de Juiz de Fora, representada pela Secretaria de Educação, está ampliando a jornada diária 

de alguns alunos ou turmas que, por sua vez, não estarão dentro da escola somente para 

assistirem as aulas que estão dentro da grade normal de ensino. 

Farão parte de projetos extensivos de carga horária em que serão atendidos 

porprojetos presentes na escola envolvidos nesta mudança dentro das instituições e, 

consequentemente, os projetos de informática estarão inclusos. 

Acreditamos que um melhor entendimento sobre a ação dos professores dentro das 

salas de informática das escolas municipais de Juiz de Fora, pode contribuir para que estas 

mudanças sejam mais eficazes e, realmente eficientes no processo de ensino – 

aprendizagem. 

Um maior envolvimento dos profissionais com as salas de informática, 

direcionados pela Secretaria de Educação, em relação à cursos oferecidos aos professores 

de informática, grupos de estudos entre outros poderia ajudar muito no processo mas, estes 

professores se vêem envolvidos em tantas atividades que não possuem tempo para estes 

cursos. Por exemplo, a liberação de profissionais durante seu horário de trabalho seria 

excelente para que estes professores, não sobrecarregassem tanto suas atividades já tão 

pesadas, e com isto, teriam maior incentivo para atualização e engrandecimento 

profissional. 
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