
 

Uma análise sobre as concepções dos professores acerca da utilização das 

Tecnologias Digitais em aulas de Matemática 

Anderson Luis Pereira1 

GD6 – Educação Matemática, Tecnologias Informáticas e Educação à Distância 

Neste trabalho apresento e discuto a minha pesquisa de mestrado, que se encontra em fase de desenvolvimento. 

Essa pesquisa tem por objetivo principal compreender a concepção dos professores de Matemática, que 

lecionam nos anos finais do ensino fundamental, acerca do uso das Tecnologias Digitais em suas aulas. Esse 

estudo contempla escolas pertencentes à Diretoria de Ensino (DE) de Guaratinguetá-SP e faz parte de um 

projeto maior denominado “Mapeamento do uso de tecnologias da informação nas aulas de Matemática no 

Estado de São Paulo”, que desenvolve ações em seis DEs no estado de São Paulo. Quanto aos métodos 

adotados, essa pesquisa pauta-se nos pressupostos teóricos da metodologia de pesquisa qualitativa e, para sua 

fase de coleta de dados, contará com a utilização de questionários, entrevistas e anotações de caderno de campo, 

para que futuramente seja possível fazer discussões sobre as informações coletadas, na fase de análise desses 

dados. Como esse estudo já está em sua fase de aplicação de questionários, penso que necessito de 

contribuições, principalmente, para as fases ainda em desenvolvimento, que são as de estruturação da 

entrevista, bem como da análise dos dados coletados. Assim, espero com este artigo, obter contribuições para 

minha pesquisa, através das discussões e sugestões que venham a acontecer durante o presente evento. 
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Introdução  

Minha pesquisa tem enfoque na área da Educação Matemática e traz como objetivo 

compreender o que pensam os professores de Matemática, atualmente, sobre a utilização das 

Tecnologias Digitais (TD), em aulas de Matemática. O foco se dará nos professores que 

lecionam nos anos finais do ensino fundamental de escolas públicas abrangidas pela 

Diretoria de Ensino (DE) de Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo.  

Cabe destacar ainda que minha pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado 

“Mapeamento do uso de tecnologias da informação nas aulas de Matemática no estado de 

São Paulo”, desenvolvido com o apoio do Programa Observatório da Educação (OBEDUC) 

e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Sueli Liberatti Javaroni, minha orientadora. Esse projeto, 

denominado no decorrer deste artigo por “projeto Mapeamento”, visa fazer um estudo do 

uso das tecnologias informáticas, com enfoque na utilização de computadores, nas escolas 

de educação básica da rede pública de São Paulo, mais precisamente, nas escolas 

pertencentes às DEs de Bauru, Limeira, São José do Rio Preto, Registro, Presidente Prudente 
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e Guaratinguetá. Tal projeto contém estudos já finalizados, como no caso de Chinellato 

(2014) e Oliveira (2014), que contemplaram as DEs de Limeira e Bauru, respectivamente, e 

também outros estudos ainda em andamento, como minha pesquisa. O projeto Mapeamento 

conta também com bolsas de iniciação científica, onde os alunos vão até as escolas verificar 

as condições dos laboratórios de informática, como a pesquisa de Firme (2013), em que a 

pesquisadora visitou as escolas estaduais da cidade de Guaratinguetá e constatou a falta de 

infraestrutura desses laboratórios, dessa forma, dificultando sua utilização adequada. 

Também nessa DE, atualmente, ocorre em sua fase de desenvolvimento, a pesquisa de 

iniciação científica de Gabriel Miranda, que analisa os laboratórios das escolas estaduais da 

cidade de Aparecida. 

Embora o projeto Mapeamento vise investigar a utilização de computadores, minha pesquisa 

foca na utilização das TD em geral, como por exemplo, no uso de calculadoras, 

computadores, tablets, celulares, lousas digitais, etc.  

Quanto aos incentivos governamentais para que tal utilização se torne possível nas escolas 

públicas da rede estadual de ensino, encontra-se em funcionamento o Programa Acessa 

Escola. Esse Programa possibilita ao público escolar o acesso às tecnologias da informação 

e comunicação, difundindo a informática e consequentemente a inclusão digital (SÃO 

PAULO, 2010).  

Porém, durante um levantamento preliminar das escolas da região, constatei a necessidade 

de focar, também, os demais incentivos governamentais que, por ventura, vieram a contribuir 

para que essas escolas coloquem à disposição de seus professores as TD. Tal atitude se 

mostrou necessária, pois na região em que a coleta de dados dessa pesquisa vem sendo 

realizada, algumas escolas municipais também oferecem vagas para alunos de 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental e, nas escolas visitadas até o momento, os diretores de algumas dessas 

escolas citaram ter recebido recursos tecnológicos à serem colocados à disposição dos 

professores para utilização em suas aulas, como por exemplo lousas digitais e aparelhos 

projetores multimídia. 

Assim, faz-se necessário visitar também as escolas municipais que atendem à comunidade, 

no ciclo escolar em questão, com intuito de obter informações e opiniões dos sujeitos, em 

que os olhares se voltam para as opiniões dos professores de Matemática.  

Para a fase de coleta de dados, estão sendo utilizados questionários direcionados a esses 

professores e, posteriormente, serão também realizadas entrevistas, de forma que se obtenha 



 

amparo suficiente para que as reflexões e conclusões relatadas na pesquisa possam ser as 

mais confiáveis possíveis. 

Atualmente, minha pesquisa está em sua fase de aplicação de questionários, onde estou 

percorrendo todas as escolas das cidades de Aparecida e Guaratinguetá, e agendando um 

momento para que eu possa ter contato com os professores e, assim, explicar os 

procedimentos e convidá-los a contribuir com minha pesquisa. A seleção pelas escolas de 

Aparecida e Guaratinguetá se deu pelo fato de que são as cidades já mapeadas pelo projeto 

Mapeamento na DE de Guaratinguetá.  

A seguir apresento a seção de metodologia e procedimentos a serem adotados ao longo de 

minha pesquisa. 

Metodologia e procedimentos  

Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, ressalta-se que não existe uma receita 

única a ser seguida e nem mesmo um procedimento metodológico único que garanta seu 

sucesso (ARAUJO; BORBA, 2013), mas faz-se necessário a existência de um planejamento 

inicial que poderá ser alterado conforme o desenvolvimento da pesquisa se dá, 

principalmente, conforme os procedimentos de produção de dados vai sendo executado. 

Assim, nessa seção apresento o referencial teórico adotado para o embasamento das escolhas 

de procedimentos adotados. 

A Opção Metodológica  

Como tenho por objetivo geral refletir e analisar a respeito da utilização das TD em aulas de 

Matemática, por meio de questionários e entrevistas com professores de Matemática, a 

pesquisa ora proposta para atender esse objetivo caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa. Assim, espera-se promover reflexões a respeito da utilização das TD em aulas 

de Matemática, por meio de um diálogo com uma literatura que debata essa temática, bem 

como por meio da discussão acerca das particularidades encontradas nas escolas da região 

de inquérito investigada. 

A metodologia de pesquisa qualitativa tem como característica principal a atenção e a 

observação dos aspectos subjetivos presentes em uma determinada situação, no intuito de 

compreender os significados, levando em consideração a sociedade da qual este objeto de 

pesquisa faz parte. Nela, são deixados de lado os resultados mensurados e embasados pela 



 

estatística, para dar lugar às reflexões que considerem a especificidade sociocultural em que 

o objeto de estudo se encontra (GROULX, 2014).  

Assim, o que se espera é analisar os aspectos subjetivos presentes nessa relação. No caso de 

minha pesquisa, o professor de Matemática, em seu ambiente de trabalho, em seu contexto 

social, será a principal fonte de dados. Tal escolha é amparada por seu importante papel 

dentro desse ambiente de aprendizagem, como já afirmado por Valente (1999).  

A Pergunta Diretriz 

Como em todo início de pesquisa, ou pelo menos na maioria deles, o pesquisador parte de 

um ponto inicial, uma dúvida que causou inquietação e deu origem ao ato de pesquisar. 

Araújo e Borba (2013) apontam que se trata de um momento crucial, um processo que 

envolve caminhos de idas e vindas contínuos, podendo até ser o caso de um 

redirecionamento brusco, com o decorrer dos estudos, até a formulação mais madura de uma 

pergunta diretriz. Em Deslauriers e Kérisit (2014), essa pergunta é apontada como uma 

questão que pode tanto permanecer estática do início ao fim dos estudos, como pode ser 

totalmente transformada ao longo do caminho percorrido, sendo tida como pontos de início 

e de chegada, simultaneamente. 

O que se espera, de fato, é que seja possível lapidar essa pergunta geral levando em 

consideração as informações coletadas, de forma que proporcionem sua transformação, 

refinando-a e apontando-a para o foco da pesquisa. 

Até o momento, com os estudos já realizados, espera-se que essa pesquisa, após os 

apontamentos realizados pela revisão de literatura, coleta de dados e posterior análise, 

responda a atual pergunta de pesquisa: “Quais as concepções dos professores de Matemática 

com relação a utilização das Tecnologias Digitais, em aulas de Matemática das escolas 

públicas? ”. 

Levantamento Bibliográfico e Revisão de Literatura 

Visando atingir os objetivos de minha pesquisa, de forma que seja possível analisar 

conscientemente os dados a serem coletados através dos questionários e entrevistas aplicados 

aos professores, está sendo realizado um levantamento bibliográfico, buscando documentos 

cujos temas estejam relacionados com o objetivo dessa pesquisa e suas variáveis, para que 

assim as reflexões a serem realizadas futuramente possam ser articuladas com estudos 

reconhecidos pela comunidade acadêmica. 



 

Também está sendo realizada uma revisão bibliográfica sobre pesquisas disponíveis e 

relacionadas ao tema. Estas buscas se dão tanto em bibliotecas com acervo em Educação 

Matemática, como também através da internet. Para Borba, Malheiros e Amaral (2011), a 

internet constitui uma interessante forma de busca por materiais que possam contribuir com 

a pesquisa, porém, os autores consideram importante redobrar as atenções para o fato de que 

apenas dados confiáveis podem ser utilizados. Como exemplo, citam o caso do site 

Wikipédia, em que vários debates sobre sua utilização ou não colocam em cheque sua 

confiabilidade, pois todos os usuários da internet podem fazer alterações sobre os conteúdos 

ali disponibilizados para consulta, gerando desconfiança quanto à validade de tais 

informações para fins acadêmicos.  

Para Araújo e Borba (2013), a revisão bibliográfica é relevante não apenas para evitar que 

um estudo seja refeito, mas também para que o pesquisador tenha nas lacunas encontradas 

nos trabalhos já realizados uma forma de focalizar e delimitar o tema de sua pesquisa.  

A partir de então vem sendo realizado o fichamento desse material, tratando-se de breves 

resumos das informações pertinentes ao assunto, encontradas em um determinado 

documento. Dessa forma, as informações ficarão facilmente acessíveis durante as demais 

etapas da pesquisa. Esse fichamento pode se dar tanto em anotações em fichas de leitura e 

cadernos, como também em anotações utilizando editores de textos em computadores 

(GOLDENBERG, 2004). No caso de minha pesquisa, o fichamento se dá através da 

utilização do editor de texto Word, diante do grande número de documentos encontrados em 

formatos digitais. No caso dos arquivos impressos, será realizada a edição também em editor 

de texto, evitando formas de fichamento distintas e facilitando o futuro acesso a essas 

informações. 

Dentro da pesquisa em questão, conforme estudos de Goldenberg (2004), esta etapa de 

seleção e análise de materiais será realizada com a máxima cautela, buscando evitar um dos 

principais problemas de pesquisas de caráter qualitativo, que é o favorecimento de 

ocorrência de uma determinada resposta, haja vista que as opiniões e pré-conceitos do 

pesquisador podem interferir nesta e demais etapas. 

Até então, foi constatado através de outras pesquisas vinculadas ao projeto Mapeamento, 

como no caso das pesquisas de Chinelatto (2014) e Oliveira (2014), realizadas nas DEs de 

Limeira e Bauru, respectivamente, que a utilização de computadores por professores de 

Matemática que lecionam nos anos finais do ensino fundamental é considerada bastante 



 

modesta. A pesquisa de Chinelatto (2014) aponta que possíveis falhas durante a formação 

inicial e continuada dos professores, falta de infraestrutura adequada, dificuldade de acesso 

à internet e falta de auxilio de monitores nos laboratórios de informática, são fatores que 

inviabilizam tal utilização. Já Oliveira (2014), deparou com laboratórios de informática que 

possuem estruturas físicas deficientes, onde os professores também se sentem despreparados 

em vincular tal utilização à sua prática pedagógica. A pesquisadora também reflete sobre as 

condições de trabalho docente, onde ao serem submetidos a longas jornadas de trabalho, 

atreladas à desvalorização profissional, esses professores acabam por tomar atitudes passivas 

diante do ato de educar. 

Os fatores acima elencados, bem como os primeiros contatos que tive nas escolas visitadas, 

foram suficientes para que o olhar de minha pesquisa focasse não apenas nos professores 

que dizem utilizar as TD, mas também, naqueles professores que alegam não estabelecer 

esta conexão, a fim de estabelecer um diálogo entre as concepções desses profissionais, 

acerca da utilização ou não, com uma literatura relacionada ao tema de minha pesquisa. 

A Coleta e Análise dos Dados  

Pensando em aumentar a credibilidade das reflexões acerca dos dados coletados, será 

adotado o processo de triangulação. Conforme Araújo e Borba (2013), esse procedimento 

consiste na utilização de distintos processos para a obtenção de informações durante a coleta 

de dados. Dessa forma, em se tratando de uma pesquisa de cunho qualitativo, é possível 

obter um número maior de informações, utilizando fontes e métodos diferenciados. 

Para que tal credibilidade seja atingida, no caso específico de minha pesquisa, está sendo 

adotada a utilização de questionários e entrevistas semiestruturadas, aplicados aos 

professores de Matemática que lecionam nos anos finais do ensino fundamental. Assim, 

espero que seja possível confrontar e refletir não apenas sobre as informações coletadas com 

ambas, mas também, com as informações adquiridas através dos estudos realizados durante 

o procedimento de revisão bibliográfica, realizada num primeiro momento.  

Quanto à fase de coleta de dados, foram realizadas visitas à Diretoria de Ensino de 

Guaratinguetá e à Secretaria de Educação Municipal, solicitando autorização dos respectivos 

responsáveis, de forma a facilitar o acesso às escolas dessa região. Esse procedimento 

possibilitou o contato com os representantes de cada unidade escolar, a fim de estabelecer 

um momento para que eu pudesse contatar os professores e apresentar os procedimentos da 



 

minha pesquisa, bem como solicitar a participação como sujeitos pesquisados em meus 

estudos.  

Vale ressaltar antes de qualquer coleta de informação dos professores, essa pesquisa conta 

com um documento denominado “Termo de Consentimento”, que se trata de um termo 

assinado por mim e por cada professor, que versa sobre os procedimentos de pesquisa, bem 

como, deixa claro o anonimato das informações prestadas e a não obrigatoriedade de 

participação, caso algum deles venha a optar pela não participação em qualquer momento 

da pesquisa.  

A partir de então trago como proposta solicitar que os professores respondam a um 

questionário. Para o processo de formulação desse questionário, foi levado em consideração 

tanto o direcionamento apontado pelo projeto Mapeamento, como também meu objetivo de 

pesquisa. Assim, esse questionário é constituído de questões direcionadas não apenas para 

identificar professores de Matemática que utilizam TD em suas aulas, mas também para 

obter informações da forma como esses professores utilizam essas TD, ou no caso da não 

utilização, os fatores determinantes para que isso ocorra. 

Partindo da análise das respostas obtidas através dos questionários, pretendo selecionar um 

determinado número de professores que dizem incorporar às TD em suas aulas e, proceder 

da mesma forma, com o mesmo número de professores, que dizem não as utilizar e convidá-

los para um momento de entrevistas individuais.  

Sobre as entrevistas, Poupart (2014) considera que quando utilizada em conformidade com 

o método qualitativo, apresenta-se como meio para que, partindo do ponto de vista dos atores 

de uma sociedade, seja possível atingir uma melhor compreensão e interpretação da 

realidade da qual o entrevistado faz parte. Assim, uma imersão na realidade do entrevistado 

torna-se importante, pois possibilita apreender não somente seus conhecimentos, mas 

também o sentido que esses atores conferem às suas condutas. Dessa forma, serão utilizadas 

entrevistas semiestruturadas, de forma que possibilite interpretar e compreender como esses 

professores fazem ou não uso dos recursos tecnológicos disponibilizados.  

A adoção de um modelo de entrevista semiestruturada é justificada pelo fato de que algumas 

incógnitas podem surgir durante a aplicação dos questionários, ou até mesmo durante o 

próprio momento de entrevistas e, para que essas dúvidas não fiquem sem uma resposta ou 

explicação, parece ser razoável que esse momento ocorra e até mesmo que aconteçam 

pequenas adaptações no roteiro formulado previamente.  



 

Para esse momento de entrevistas, Poupart (2014) revela alguns princípios quanto à arte de 

fazer o outro falar, como: obter a colaboração do entrevistado; colocar o entrevistado à 

vontade por elementos de encenação; ganhar a confiança do entrevistado e; levar o 

entrevistado a tomar a iniciativa do relato e a se envolver. Diante de orientações a respeito 

desses princípios espero fazer com que esse momento de entrevista seja encarado como um 

momento de troca natural e espontânea de informações, tomando cautela para que 

interferências desnecessárias não influenciem na explanação do entrevistado, alterando sua 

versão sobre o assunto.  

Diante de prévia autorização por parte dos entrevistados, serão utilizados para registrar este 

momento de entrevistas, gravadores de áudio. No plural, pois prevendo falhas de 

equipamento e captação da fala, a utilização de um captador de áudio a mais pode ser 

necessária, evitando transtornos futuros quando da transcrição dos dados. Também serão 

realizadas anotações de informações, por parte deste pesquisador, de eventos ocorridos 

durante as entrevistas que podem elucidar melhor a explanação do entrevistado no momento 

da análise dos dados coletados. 

Após, faz-se necessária a transcrição dos discursos presentes nas gravações, as quais serão 

realizadas de forma fidedigna ao discurso, para que num segundo momento, possa ser 

possível contatar o entrevistado e conferir-lhe o direito de fazer pequenos ajustes quanto à 

gramática e ao vocabulário utilizado no momento da entrevista.  

Diante das informações coletadas ao longo da pesquisa, Bogdan e Biklen (1999) apresentam 

como uma boa alternativa a subdivisão por categorias de codificação, antes que as análises 

se iniciem. Essa subdivisão em categorias de significado tem a finalidade de separar dados 

referentes a um determinado assunto dos outros. Os autores ainda apontam para o fato de 

que algumas dessas “categorias” surgem naturalmente quando ainda no processo de 

obtenção dos dados, desta forma, cabe ao pesquisador a atenção quanto à anotação dessas, à 

medida que elas surgem, para que seja possível sua utilização posteriormente. 

Esse procedimento visa o agrupamento de dados que se referem a um mesmo assunto. Para 

que isso seja possível, os autores sugerem fazer duas leituras de forma atenta de tais dados, 

de modo que se possa ter uma noção de totalidade desses dados e que o pesquisador faça a 

anotação de possíveis categorias que surgem através destas leituras (BOGDAN; BIKLEN, 

1999). Espera-se, com esse procedimento, facilitar a análise de tais dados, bem como auxiliar 

no processo de formulação de reflexões e conclusões.  



 

Esse momento de análise dos dados é tratado em Deslauriers e Kérisit (2014) como de suma 

importância em toda pesquisa, mas em especial, nas pesquisas de caráter qualitativo. Diante 

da relevância das interpretações a serem feitas neste método de pesquisa, faz-se necessária 

uma adequada escolha quanto à fundamentação teórica, pois poderá facilitar o acesso a 

conceitos e metáforas utilizadas em textos científicos relacionados ao tema da pesquisa, 

possibilitando uma melhor interpretação dos dados a serem analisados.  

Esperando finalizar por hora minha pesquisa e de posse das informações obtidas no decorrer 

desse estudo, será produzida uma síntese reflexiva, confrontando as informações obtidas 

através da revisão de literatura realizada em trabalhos relacionados com o objetivo de 

pesquisa e a atual situação encontrada quanto ao uso das TD em aulas de Matemática nas 

escolas públicas da região abrangida pela DE de Guaratinguetá-SP, considerando para isso 

o discurso dos professores.  

Considerações Finais 

Neste momento, através da análise dos materiais até então pesquisados e já referenciados 

aqui, bem como das primeiras respostas e opiniões obtidas através dos questionários, pude 

perceber que ainda há muito a ser feito para que as TD, de fato, façam parte das aulas de 

Matemática.  

Minha preocupação no início dessa pesquisa era de analisar a forma como as TD vinham 

sendo utilizadas. Porém, agora, tomou caminho um pouco distinto, cujo foco estará também 

no professor de Matemática, mas com interesse maior em suas opiniões a respeito de tal 

utilização. Dessa forma, neste momento me encontro fazendo leituras acerca do termo 

“concepção”, bem como de seus significados dentro de textos relacionados às áreas da 

Educação e Educação Matemática. 

Para Ponte (1994), o interesse no estudo das concepções se dá através do papel que 

desempenham em nossa maneira de pensar e agir, pois elas condicionam nossa maneira de 

lidar com as tarefas e de organizar nosso pensamento. Para o autor, elas não podem ser 

reduzidas a aspectos facilmente observáveis, sendo assim, elas não se revelam tão 

facilmente, tanto para os outros como para nós mesmos.  

O mesmo autor argumenta que as concepções se dão de forma essencialmente cognitiva e 

atuam de duas formas: uma delas é estruturando o sentido que damos às coisas; e a outra é 

atuando como um elemento bloqueador em relação às coisas novas, limitando por vezes as 



 

possibilidades de ação e compreensão. Elas se formam tanto no individual, como também 

através das interações sociais (PONTE, 1992).  

Em minha pesquisa, espero que seja possível entender quais são as concepções desses 

professores a respeito da incorporação das TD em aulas de Matemática, de forma que me 

permita compreender melhor o que pensam esses professores e quais suas atitudes frente às 

tecnologias. Por esse motivo pretendo contemplar não apenas professores que dizem utilizar 

as TD, mas também os professores que não as incorporam em suas aulas, buscando evitar 

opiniões tendenciosas de um determinado grupo de professores, por exemplo, coletar 

opiniões apenas de professores que utilizam TD. 

Diante do andamento de minha pesquisa, este trabalho tem a intenção de obter contribuições, 

tanto para a estruturação da fase de entrevistas aos professores, como quanto à fase de análise 

dos dados, fases estas que ainda estão sendo estudadas quanto à seus formatos de realização.  
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