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RESUMO 

  

As crescentes mudanças no mundo da tecnologia da informação implicam em diversas formas 

de aprender e de perceber o mundo, o que requer do professor novas posturas, métodos e 

formas de interagir com o aluno e com todas as variáveis que envolvem o ensino e 

aprendizagem nesse contexto. Assim, são muitas as discussões a respeito da utilização das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), pelos professores, em sala de aula, haja vista 

que são provocadores de mudanças significativas em nossa sociedade e oferecem inúmeras 

possibilidades para o seu uso na área educacional. Neste trabalho, partimos do pressuposto 

que a integração das TIC nas aulas de matemática pode contribuir para despertar maior 

interesse do aluno e propiciar condições para uma efetiva e significativa aprendizagem dessa 

disciplina, considerada difícil por muitos alunos. Desta forma, buscamos investigar a respeito 

da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), na sala de aula pelo 

professor de matemática e sua contribuição para os resultados pedagógicos. O objetivo foi 

investigar a relação entre o uso das TIC e a qualidade do ensino e aprendizagem de 

matemática no ensino médio das escolas públicas do Território Portal do Sertão. A opção 

metodológica desta investigação foi o estudo de caso, com base em pesquisa descritiva, 

abordagem quantitativa e qualitativa, mediante levantamento por inquérito e entrevistas, 

realizadas com professores, alunos e gestores de escolas públicas do ensino médio e 

professores e alunos de graduação em matemática. A análise dos dados foi feita cruzando 

informações provenientes de diferentes fontes e diferentes instrumentos e, para tanto, 

utilizamos o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para realizar os 

cálculos de base quantitativa e para apoio às análises dos dados qualitativos utilizamos o 

software MaxQDA. Constatamos que a falta de infraestrutura, a formação do professor e o 

excesso de carga horária, são fatores que dificultam a adequada utilização das TIC nas 

práticas pedagógicas, em sala de aula. Concluímos que as instituições pesquisadas ainda não 

possuem a infraestrutura adequada, nem investem na formação específica dos professores, 

para a sua adequada utilização como recurso pedagógico. Constatamos, também, que falta 

uma intervenção do poder público com relação a investimentos na infraestrutura das 

instituições de ensino, como também na formação dos professores de matemática. Esperamos 

que este estudo possa contribuir com discussões sobre a qualidade da educação na região 

pesquisada. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); Ensino-aprendizagem; 

Formação de professores; Infraestrutura. 
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ABSTRACT 

 

The increasing changes in the world of information technology imply different ways of 

learning and understanding the world, which requires new teacher's postures, methods and 

ways of interacting with the student and with all the variables involved in the teaching and 

learning in this context. So there are a lot of discussions about the use of information and 

communication technologies (ICT), by the teachers in the classroom, who, on their way, 

are provoking significant changes in our society and offer many possibilities for their use of 

those technologies in the educational area. In this work, we have assumed that the integration 

of ICT in Mathematics classes may contribute to bring greater interest on the student’s point 

of view and provide conditions for an effective and meaningful learning of this subject matter, 

which has been considered one of the most difficult one for many students. In this way, we 

aim to investigate about the use of information and communication technologies (ICT) and its 

contribuition in the classroom by the Mathematics for the educational results. The main 

objective of this research was to investigate the relationship between the use of ICT and the 

quality of the teaching and learning of Mathematics in Public High Schools in Portal do 

Sertão territory. The methodological design of this investigation was the case study, based 

on descriptive research, quantitative and qualitative approach through survey and interviews, 

involving teachers, students and administrators of Public High Schools and undergraduate 

students in Mathematics. Data analysis was done across information from different sources 

and different instruments. To do so, we have used the software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), to perform the basic quantitative calculations and for support of 

qualitative data analysis we have used the MaxQDA software. We have found that the lack of 

infrastructure, teacher training and the excess workload, are factors that hinder the proper use 

of ICT in teaching practices in the classroom. Thus, we have concluded that the surveyed 

institutions do not have adequate infrastructure yet, or they are not investing in specific 

training of teachers, to its proper use as an educational resource. We have also noted that lack 

of government intervention with respect to investments in the infrastructure of educational 

institutions, as well as in the training of teachers of Mathematics. We hope that this study 

can contribute to discussions on the quality of education in the region. 

 

 Keywords: Information and Communication Technology (ICT); Teaching and learning; 

raining of teachers; Infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta tese de doutoramento tem o propósito de investigar as competências e 

habilidades no uso das TIC, pelos docentes e suas implicações no ensino e aprendizagem 

de matemática, no contexto do ensino médio da escola pública estadual de Feira de 

Santana. Sua escolha foi delimitada depois de muitas reflexões e leituras. Os assuntos aqui 

tratados fazem parte da vida profissional e acadêmica da pesquisadora. TIC e matemática são 

temas atuais, possuem um referencial teórico bastante vasto e autores de diversas áreas 

discutiram e ainda discutem sobre eles. Foi motivada também, pelo interesse em investigar a 

realidade em que vivemos, na qual percebemos a omissão da presença das tecnologias no dia 

a dia da comunidade escolar. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm provocado rápidas e 

profundas mudanças na sociedade, que geram, nos tempos atuais, como consequência, novas 

formas de pensar e produzir o conhecimento. Assim, as TIC têm sido utilizadas como 

importante recurso para a mobilidade social por aqueles que podem acessá-las. Por essa razão, 

discussões sobre esta relevante temática têm ocupado os mais diversos cenários da sociedade, 

principalmente no seio acadêmico, onde se reflete sobre sua gênese, assim como no campo 

pedagógico, onde devemos implementar seu uso potencializado para o desenvolvimento da 

praxis educativa. 

No contexto educativo o uso das TIC pode trazer mudanças significativas para a vida 

humana, tanto na formação educativa quanto no plano pessoal e profissional. Acreditamos 

que sejam muitas as possibilidades para a sua utilização no espaço escolar, como por 

exemplo: bibliotecas virtuais, enciclopédias virtuais, interfaces gráficas, ensino assistido pelo 

computador, conexão à internet, entre outros. Todavia, existem limitações que impedem o seu 

uso nas escolas, que podem ser de ordem estrutural, política e social. Diante disso, torna-se 

necessário refletirmos sobre o desenvolvimento de habilidades e competências, por parte do 

corpo docente e discente, para a sua utilização, de forma efetiva, nas práticas pedagógicas. 

As TIC constituem-se num instrumento de trabalho essencial para a área da educação, 

o que para o propósito desta investigação, tem grande importância. Por essa razão, é essencial 

darmos relevo ao papel que elas exercem, cada vez mais preponderante, na educação, 

notadamente, na Educação Matemática, já que é possível estabelecermos interfaces entre a 

matemática e os conteúdos das outras áreas do conhecimento, utilizando-as, muitas vezes, 

como elemento interdisciplinar para podermos dinamizar o processo de ensino aprendizagem. 
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Isto ocorre porque elas podem otimizar potencialidades inerentes à atuação das pessoas de 

forma ativa e criativa, para atuação na sociedade tecnológica vigente. 

A utilização das TIC requer o desenvolvimento de competências específicas. 

Atualmente, consideramos que são várias as competências que o aluno precisa desenvolver 

para enfrentar o mundo a sua volta, não apenas fazer cálculos e resolver problemas no ensino 

e aprendizagem da matemática. É necessário aprofundar a compreensão dos conceitos 

matemáticos, fazer com que o aluno seja estimulado a ser curioso e perceber a importância da 

matemática em sua vida, tornando a disciplina matemática, atual, interessante e que esteja 

intrinsecamente relacionada a todas as atividades humanas no seu cotidiano.  

A aquisição de conhecimentos pelos alunos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades são um objetivo permanente do ensino. Como se sabe, a Matemática é uma 

disciplina tradicionalmente associada ao insucesso e, por isso, a investigação nesta área 

procura muitas vezes novos métodos, novas práticas e novos recursos, que ajudem na 

obtenção de melhores resultados, tanto na aprendizagem quanto no ensino.   

Assim sendo, as vantagens das TIC na construção do conhecimento são inegáveis, mas 

a sua integração no ensino e aprendizagem de matemática não é muito frequente. “As 

potencialidades educativas das TIC abrangem um leque multifacetado de vantagens e 

desvantagens. Entre as inúmeras vantagens, destacam-se: novas ferramentas como recursos; 

acesso a uma vastíssima quantidade de informação e um grande campo de investigação” 

(Escola, Raposo Rivas & Aires, 2013, p. 49).  

Escola et al.  (2013) afirmam que a integração das TIC com o ensino pode nos trazer 

desvantagens também. Ele salienta que seria ilusão acreditarmos que ferramentas sofisticadas 

tais como os computadores, quadros interativos, reprodutores digitais, entre outros, poderiam 

resolver todos os problemas no ensino da matemática. Entretanto, a adequada utilização das 

TIC pode se transformar em ferramenta poderosa e, assim, melhorar o ensino e aprendizagem 

da matemática, no ensino médio. 

Com relação às desvantagens das TIC, notadamente no ensino da matemática, 

poderíamos citar a necessidade de saber filtrar as informações para poder usá-las de forma 

segura. Outra desvantagem seria deixar de utilizá-las durante o processo de ensino e 

aprendizagem por não saber usá-las, como também, sem um acompanhamento adequado pode 

levar a uma aprendizagem com erros, falsa.  

Diante da importância das TIC, é preciso que haja políticas públicas direcionadas para 

a implementação e desenvolvimento das TIC no cenário das escolas. A formação dos 
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professores deve ser adequada, para que se sintam habilitados para a sua utilização, de forma 

eficiente, notadamente os professores de matemática, que poderiam se valer das vantagens 

inerentes às TIC e associá-las ao processo ensino e aprendizagem. 

É importante salientar, também, que não basta conhecer a matemática, através do 

ponto de vista meramente formal, ou seja, trabalhar a matemática de forma tradicional, em 

que os conteúdos geralmente são descontextualizados e desconectados entre si, sem 

perspectiva lógica, mas, que seja exequível e conectado com a realidade. Sabemos que a 

matemática é utilizada praticamente em todas as áreas do conhecimento, mas, principalmente, 

na Economia, na Informática, na Mecânica, na Análise Financeira, entre tantas outras. Dessa 

forma, não pode ser trabalhada de forma isolada, mas conectada às ciências e às técnicas. 

Entretanto, estas evoluem tão vertiginosamente, de um modo tão crescente que a 

complexidade dos conceitos teóricos também precisa acompanhar essa mesma complexidade 

e as metodologias precisam ser adequadas para que ocorra um sentido lógico na construção do 

conhecimento, de forma que a aprendizagem seja significativa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais [PCN] (1997), para matemática do ensino 

fundamental, indicam como objetivo do ensino de matemática, possibilitar ao educando a 

oportunidade de transformar, de forma qualitativa, o seu processo de aprendizagem, 

internalizando o princípio básico de aprender a aprender, sendo criativo, sensível, flexível, 

inclinado a desenvolver suas competências e habilidades, saber aplicá-las na vida prática e 

atuar com ética e efetiva participação na sociedade (PCN, 1997). Além disso, os educandos 

devem desenvolver suas potencialidades, na criação, na investigação e reflexão dos 

fenômenos que envolvem os conhecimentos da matemática para, dessa forma, desenvolver 

suas capacidades e a sua identidade pessoal, a socialização, a construção de valores e a busca 

do acesso a conhecimentos que os preparem para uma atuação crítica, técnica e participativa 

na sociedade, no âmbito cultural, social e político, valorizando a cultura da comunidade 

escolar, a cultura brasileira e universal (PCN, 1997). 

   Os Parâmetros Curriculares Nacionais com foco no ensino médio [PCNEM] (2006), 

estabelecem que o ensino da matemática seja contextualizado, como também, interdisciplinar, 

considerando a educação no sentido amplo, de forma que os aspectos e conteúdos 

tecnológicos, associados ao aprendizado científico e matemático sejam parte essencial da 

formação cidadã de sentido universal e não somente de sentido profissionalizante.  

Assim, a função do ensino da matemática em transformar o educando em um cidadão 

atuante e partícipe da sociedade seria mais cabível com a associação das TIC, no ensino e 



36 

aprendizagem, pois as mesmas trazem mais vantagens que desvantagens se forem usadas de 

forma adequada, considerando as habilidades e competências no processo. Este é o interesse 

de todos os envolvidos com a educação em geral e com a escola pública e que buscam o bom 

desempenho de alunos e professores para alcance de uma educação de qualidade.  

A necessidade de utilização das TIC no contexto atual é inegável, pois as mesmas já 

estão inseridas nas vidas de todo cidadão. É preciso que haja uma mudança comportamental 

para o uso das TIC no cotidiano escolar. As habilidades e competências inerentes ao efetivo 

uso das TIC se fazem necessário, assim como a compreensão da matemática. Esses 

conhecimentos, muitas vezes, são obtidos na escola, logo, é premente que a mesma ofereça 

estudos de qualidade com aprendizagens significativas para formar cidadãos críticos, que 

possam atuar nesse universo tecnológico de forma competente para, dessa forma, melhorar o 

ambiente em que vivem. 

Este trabalho apresenta estudo sobre competências e habilidades na utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem 

pelos professores do ensino médio, nas escolas públicas do Território Portal do Sertão e a 

formação de professores no curso de Licenciatura em matemática na Instituição de Ensino 

Superior da cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Busca compreender a importância das 

TIC para o desempenho do professor no alcance dos objetivos pedagógicos. Partimos do 

pressuposto que a utilização adequada das TIC pelo professor, na sala de aula, possibilita 

maior efetividade no alcance dos objetivos pedagógicos. Observamos, a partir da própria 

experiência, que as instituições de ensino não disponibilizam, de forma adequada, recursos 

tecnológicos para que os professores do curso de Licenciatura em Matemática desenvolvam 

suas aulas com criatividade e inovação ou, quando disponibilizam, nem sempre os recursos 

são suficientes para suprir toda a demanda e o mesmo acontece nas Escolas Públicas de Feira 

de Santana. 

Quivy e Campenhoudt (2008) nos dizem que é através da pergunta de partida que o 

investigador tenta exprimir de forma exata o que procura saber, elucidar, compreender 

melhor. A mesma servirá como o primeiro fio condutor da investigação se for corretamente 

formulada, clara, concisa, precisa, exequível e pertinente. “A declaração do problema 

comunica um problema ou questão específica que necessita ser tratada e as razões por que é 

importante estudar o problema” (Creswell & Vicki, 2013, p. 139). É importante formular 

corretamente um problema e muitas vezes essa parte da investigação se torna mais importante 

que a própria resolução.  
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Assim, diante do contexto apresentado, levantamos a seguinte questão: Em que 

medida a utilização das TIC contribui para a melhoria do ensino e aprendizagem de 

matemática nas escolas públicas do ensino médio, no Território Portal do Sertão? 

Algumas outras questões foram levantadas para nortear esta investigação. Entre elas 

arrolam-se as seguintes: Quais as potencialidades e limitações das TIC? Até que ponto essas 

tecnologias contribuem para melhorias nas práticas de ensino? De que maneira influenciam o 

processo de aprendizagem? Os docentes de matemática possuem formação para utilização das 

TIC nas escolas públicas do ensino médio? De que forma as competências e habilidades dos 

docentes de matemática implicam na adequada utilização das TIC, como recurso educativo, 

nas escolas públicas do ensino médio? Qual a implicação da utilização das TIC na qualidade 

do ensino-aprendizagem de matemática, nas escolas públicas do ensino médio? Quais as reais 

condições de infraestrutura oferecida pelas escolas públicas? Essa infraestrutura oferece 

condições adequadas para que os professores possam realizar o seu trabalho de forma 

satisfatória e eficiente? Até que ponto as instituições de ensino superior inserem componente 

curricular que inclua o ensino de conhecimentos especializados sobre as TIC, bem como 

metodologias de ensino das mesmas, durante a sua formação em nível de graduação, nos 

cursos de matemática?  

Partimos do pressuposto que a utilização das TIC influencia na qualidade do ensino e 

aprendizagem de matemática. O nosso intuito foi responder as questões propostas e para 

tanto, escolhemos importantes variáveis, como: Formação dos professores, Competências e 

Habilidades dos professores da área de matemática para trabalhar com as TIC, Acesso e uso 

das TIC, Ensino e aprendizagem de matemática, entre outras.  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal é investigar a relação entre o uso das TIC e a qualidade do 

ensino e aprendizagem de matemática no ensino médio das escolas públicas do 

Território Portal do Sertão. 
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1.1.1 Objetivos Específicos 

 

1. Investigar até que ponto as TIC – utilizadas como recurso educativo e mediadas por 

processo afetivo e dialógico entre professor e alunos – implica na melhoria das 

práticas pedagógicas e da aprendizagem de matemática. 

2. Verificar a relação entre a dificuldade para utilização das TIC no ensino-

aprendizagem e a formação dos professores de matemática. 

3. Identificar as competências e habilidades dos docentes de matemática e sua 

implicação na adequada utilização das TIC nas escolas públicas do ensino médio. 

4. Identificar a frequência e satisfação de professores de matemática e alunos do ensino 

médio, com o uso das TIC. 

5. Identificar a percepção de professores de matemática e alunos do ensino médio sobre 

a importância do uso das TIC. 

 

1.2 Justificativa 

 

Este trabalho teve origem, a partir das inquietações da pesquisadora no que diz respeito 

ao tema, competências e habilidades no uso das TIC, pelos docentes e implicações no ensino e 

aprendizagem de matemática, no contexto do ensino médio da escola pública estadual. Apesar 

das discussões existentes sobre o referido tema acreditamos que, tanto as práticas pedagógicas, 

quanto às políticas públicas voltadas para o ensino e aprendizagem de matemática continuam 

sem avanços significativos nas escolas públicas estaduais, na Bahia, notadamente no ensino 

médio. Isto é, a partir da vivência enquanto professora da rede pública, pudemos perceber que 

as escolas continuam inertes, apáticas com relação à dinâmica, ao desenvolvimento e ao 

irresistível mundo tecnológico.  

Além disso, em se tratando da dimensão dialógica e interativa entre professor e alunos, 

nas aulas de matemática, a experiência permite perceber alguns efeitos positivos com relação à 

aprendizagem. Os alunos se identificam como sujeitos capazes de aprender e refletir sobre os 

conhecimentos matemáticos, quando lhes são dadas as oportunidades de interação com seus 

conhecimentos prévios, suas formas de interpretar os fenômenos através dos conceitos 

matemáticos e os saberes especializados que o professor traz para a sala de aula, de uma forma 

mais contextualizada e dinâmica. Isso se dá quando fazemos referências à história da 

matemática como também quando trabalhamos a matemática de forma interdisciplinar.  
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A maneira como esses alunos evoluem e demonstram gosto pelas atividades, 

despertaram a curiosidade da pesquisadora para saber, através das observações e das 

entrevistas, como essa dimensão dialógica e interativa para a aprendizagem é trabalhada pelos 

professores ou se é trabalhada nas salas de aula do ensino médio, no ensino da matemática.   

O ensino de matemática nas escolas públicas brasileiras enfrenta grandes desafios. 

Esta disciplina é considerada difícil e um suplício na vida dos estudantes e muitos se 

convencem de que são incapazes de aprender. A matemática, quando ensinada de forma 

desconectada da realidade, gera traumas e complexos, apesar dos esforços de alguns 

professores em tornar o ensino desta disciplina em atividade mais prazerosa. O problema 

encontrado por muitos professores está relacionado à sua formação e à forma como a 

disciplina é aplicada nos cursos de ensino médio, por exemplo, com carga horária semanal 

mínima, que dificulta o trabalho dos seus diversos conteúdos. Aliada a isso, algumas vezes a 

disciplina ainda é lecionada por professores de outras áreas. 

O alto índice de reprovação e de evasão escolar nos cursos superiores, principalmente 

nas áreas de exatas, como física, química, e das engenharias, se deve ao baixo nível de 

aprendizagem em matemática. Mesmo conseguindo ingressar nesses cursos, uma parcela não 

desprezível dos alunos não consegue terminá-los. O impacto se reflete, por exemplo, no 

índice baixo com relação ao número de engenheiros que o país forma ao ano - cerca de 30 mil 

e a escassez de bons professores nas áreas de exatas (Roitman & Ramos, 2011). 

A aprendizagem escolar é um dos maiores desafios na área de educação. Ensinar e 

aprender sempre foram os desafios de todas as épocas, aliado à busca de novas estratégias que 

possibilitem melhorar a qualidade desses processos. O mundo está em crescente mudança e 

muitas formas de ensinar não mais se justificam. Professores e alunos percebem que as aulas 

estão ultrapassadas e que é necessário mudar. O processo de ensino e aprendizagem precisa 

acompanhar essa sociedade interconectada. 

Nesse contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se configuram 

como importante instrumento de mudança. A discussão a respeito do uso das TIC integradas 

à prática pedagógica não é atual. As TIC apresentam influências crescentes em nossas vidas, 

estabelecemos diariamente contato, direto ou indireto, com elas. Os recursos tecnológicos são 

diversos, abrangentes e podem enriquecer as aulas como também ajudar no ensino e 

aprendizagem do aluno. No entanto, a experiência leva a perceber que ainda existem 

dificuldades na sua utilização por professores, apesar das inúmeras produções a respeito.   
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Enquanto profissional da área matemática temos interesse profissional e pessoal de 

encontrar respostas para questionamentos existentes, que são vivenciados no momento da 

prática docente, na relação do dia a dia com o aluno. Acreditamos que, com esta pesquisa, 

poderemos suscitar alguns sentimentos a respeito do tema proposto e contribuir para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem de matemática, como também, colaborar com a 

solução de alguns problemas nesse processo. Não poderíamos escolher outro tema que não 

fosse matemática e o uso das tecnologias pelos professores em sua sala de aula. Pretendemos 

contribuir para promover reflexões a respeito de tema tão importante para o ensino-

aprendizagem de matemática. 

 

1.3 Opções metodológicas 

 

O presente trabalho é, na sua essência, um estudo sobre as práticas pedagógicas do 

professor de matemática. A unidade de análise são as habilidades e competências no uso das 

TIC pelo professor de matemática em sala de aula.  

Como a metodologia é o caminho para o desenvolvimento e concretização dos 

objetivos, optamos pelo estudo de caso, pois investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto real e possibilita o uso de múltiplas fontes de evidências. O nosso estudo se 

aplica a professores que pertencem ao Núcleo Regional de Educação de Feira de Santana 

(NRE 19). Através do estudo de caso podemos entender e compreender uma situação, um 

fenômeno do nosso interesse (Stake, 1999). E para Yin (2015, p. 17):  

 
o estudo de caso é uma investigação empírica que 
- Investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em 

seu contexto de mundo real, especialmente quando 
- Os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente 

evidentes. 
 

Utilizamos neste estudo múltiplas fontes de pesquisa, pois “a evidência do estudo de 

caso pode vir de várias fontes” (Yin, 2015, p. 107). O desenvolvimento da investigação em 

várias fontes de pesquisa possibilita investigar vários aspectos em relação ao mesmo 

fenômeno, com o intuito de convergir para as mesmas descobertas. Desse modo, aumentará 

substancialmente a qualidade da pesquisa e as conclusões e descobertas, ficam mais 

convincentes e apuradas já que advém de um conjunto de colaborações. Além disso, os 

potenciais problemas de validade de constructo são atendidos, pois os achados, nestas 
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condições, são validados através das várias fontes de evidência que foram utilizadas (Yin, 

2015).  

Dessa forma, utilizamos a observação direta, levantamento bibliográfico, levantamento 

documental, entrevistas e questionários. Como para o estudo de caso é possível utilizar várias 

fontes de evidência, nesta pesquisa utilizamos como abordagem metodológica, com relação à 

natureza dos dados, a quantitativa e a qualitativa. Fizemos a triangulação dos dados que 

consiste na confrontação das informações de fontes diversas, outra forma de reforçar a 

coerência da interpretação feita. A figura 1 retrata a síntese do nosso percurso metodológico.  

 

 

Figura 1 - Síntese da caracterização geral do estudo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como estamos estudando práticas de ensino de Matemática foi imprescindível 

considerar o contexto do uso das TIC nas aulas de matemática, onde se corporiza a realidade 

com a qual estamos pesquisando. Adiante descrevemos mais detalhadamente o percurso 

metodológico. 
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1.4 Estrutura deste trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em duas partes. A primeira se refere ao enquadramento 

teórico e a segunda à fundamentação metodológica.  

A primeira parte apresenta o enquadramento teórico, que fundamenta as análises aqui 

desenvolvidas e se subdivide em cinco capítulos. No capitulo 1, de caráter introdutório, 

apresentamos o problema motivador do estudo, o tema, breve contextualização do tema, as 

questões que nortearam os estudos, os objetivos gerais e específicos, sua relevância e a forma 

como está estruturado o trabalho. 

O segundo capítulo apresenta breve panorama a respeito das TIC, conceituação, um 

pouco da história, as TIC e a evolução da sociedade, TIC e a educação, um breve histórico 

sobre o sistema educativo e a matemática e a importância do estudo. Consideramos necessário 

descrever sobre a conceituação de TIC, técnicas e tecnologias, sua origem, importância das 

TIC na sociedade, na educação, notadamente no ensino e como estas podem ser usadas para 

auxiliar o ensino-aprendizagem. 

O terceiro capítulo busca entender, com uma breve abordagem histórica, a educação 

no Brasil e o ensino da matemática, o contexto da escola pública no Brasil, a educação como 

direito, o ensino da matemática nas escolas públicas, como também as políticas para a 

avaliação externa, alguns projetos existentes no Brasil e na Bahia referentes à tecnologia, bem 

como, a evolução histórica da escola pública no Brasil, na Bahia e em Feira de Santana, pois a 

forma como começou e evoluiu a escola pública reflete sobre a atualidade, sobre o ensino, 

notadamente o ensino de matemática. 

O quarto capítulo apresenta uma visão a respeito da formação do professor no Brasil, 

as concepções para a formação do professor, as leis que regem a formação do professor e a 

formação do professor de matemática. O quinto apresenta as TIC e o processo de ensino-

aprendizagem, as práticas pedagógicas e aprendizagem de matemática: relações dialógicas, as 

TIC como instrumento de melhoria do ensino e aprendizagem, como também do ensino e 

aprendizagem de matemática, a formação do professor em TIC e a infraestrutura adequada 

para se utilizar as TIC. 

A segunda parte da tese se refere à fundamentação metodológica e está dividida em 

três capítulos: o capítulo seis, sete e oito. O capítulo seis descreve os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos no estudo e as evidências da pesquisa empírica, com o intuito 

de responder as questões. O sete, consiste nas evidências da pesquisa empírica: análise e 
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discussão dos dados com o intuito de responder as questões propostas inicialmente, enquanto 

o oito consiste nas principais considerações deste estudo e as conclusões a que chegamos após 

a realização da pesquisa. A seguir, apresentamos as referências e os apêndices. 

A realização deste estudo foi importante para a área de conhecimento matemática, 

principalmente para a região Território Portal do Sertão, como também, um grande desafio e 

propiciou uma gama de conhecimento, muito importante para o crescimento profissional da 

pesquisadora. 
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PARTE 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2 APROXIMAÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO 

 
 
“A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, 
valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias”. 

(Castell, 2005:17) 

 
 

Para melhor compreensão do objeto de estudo, como também das contribuições que 

as TIC promovem no ensino e aprendizagem, notadamente, na matemática, este capítulo 

apresenta breve contextualização a respeito das TIC, descrevendo conceitos, seu histórico, 

origem da palavra, TIC, o sistema educativo e a matemática e a importância da utilização das 

TIC no dia a dia. 

Neste sentido, utilizamos as concepções de diferentes teóricos, entre eles, Veraszto, 

Silva & Simon (2009), Duarte (1999), Capobianco (2010), Lemos (2005), Rasêra (2010), 

Pereira e Silva (2010), Castells (2005) e Escola (2005).  

Este capítulo pretende contribuir e aprofundar o estudo a respeito da utilização das 

TIC pelos professores de matemática em sala de aula.  
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2.1 Conceituações: técnica e tecnologia 

 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm sido bastante discutidas no 

meio acadêmico, pois são provocadores de mudanças significativas em nossa sociedade, 

principalmente na área acadêmica. Os vários aspectos dessa mudança trouxeram uma nova 

dinâmica social e uma nova forma de pensar e de produzir o conhecimento. As TIC, para 

aqueles que podem acessá-las, têm sido utilizadas como importante recurso para a mobilidade 

social. São muitas as possibilidades para o seu uso e é preciso que a área acadêmica aproveite 

todas as suas possibilidades, fazendo uso das mesmas de forma satisfatória. Para iniciar o 

nosso estudo, abordaremos os principais conceitos inerentes ao tema, discutindo sobre técnica, 

tecnologias, TIC, origem da palavra e sua utilização em nossa sociedade. 

Desde os primórdios dos tempos, o homem para sobreviver inventava e reinventava 

aparatos, artefatos ou objetos para garantir a sobrevivência. Ele precisava caçar, pois tinha 

que se alimentar e para isso, buscava mecanismos para garantir a vida. Desse modo, vai 

criando várias tecnologias para garantir a sua sobrevivência, como exemplo, a pedra afiada, 

juntamente com as técnicas do corte, gerando o conhecimento de novas técnicas de utilização 

e novas aprendizagens. E cria também, a roda, o fogo, a escrita, e muitas outras tecnologias 

que, associadas à técnica, tinha o objetivo de disseminar o conhecimento. Segundo Veraszto, 

Silva & Simon (2009), a quase dois milhões de anos, o Australopitecus Africanus, depois de 

descer das árvores, deparou-se com dois problemas que precisava resolver de forma imediata: 

o primeiro se referia à sua necessidade vital, uma questão de sobrevivência e o segundo, era 

essencialmente de ordem social. A necessidade vital se referia ao seu hábito alimentar que se 

baseava em carne e esta, precisava ser dilacerada para posterior ingestão e a social, se referia 

à defesa do seu território.  

Como vemos, existe uma estreita relação entre a história do homem e o 

desenvolvimento da técnica, assim como, entre técnica, tecnologia e o conhecimento. “Tanto 

a palavra técnica, como também, a palavra tecnologia tem origem comum no termo grego 

techné (ou tékhné), que, a princípio, estava muito mais relacionado com a alteração do mundo 

de forma prática do que com sua compreensão” (Veraszto, Silva, Camargo & Filho, 2013, p. 

763). Holanda (2016, p. 1) define a palavra técnica, como “parte material de uma arte, 

conjunto dos processos de uma arte, como também, prática” e a palavra tecnologia, como, 

“ciência cujo objeto é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e 
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comerciais, conjunto dos termos técnicos de uma arte ou de uma ciência, tratado das artes em 

geral ou alta tecnologia” (Holanda, 2016, p. 1). 

A técnica é um modo de fazer uma operação mental que possibilita a interação entre o 

homem e sua obra, que se dá através de instrumentos que estendem e adaptam as habilidades 

manuais à matéria com que se vai trabalhar. A máquina a vapor, que gerava, acumulava e 

distribuía energia em larga escala, possibilitou a potencialização da técnica, com a criação de 

instrumentos mecânicos que operavam analogicamente ao trabalho dos braços, mãos e pernas 

de inúmeros artesãos, e estas, também, poderiam ser comandados por outras pessoas que não 

tinham necessariamente conhecimentos das atividades artesanais (Duarte, 1999).  

Para Veraszto et al. (2009), o termo techné ( tem sua origem a partir de uma 

das variáveis de um verbo que significa ofício, habilidade no fazer, arte, fabricar, produzir, 

construir, dar à luz, o verbo teuchô ( ou tictein (, cujo sentido vem de Homero; 

e (teuchos), que significa ferramenta, instrumento. A palavra tecnologia provém de uma 

junção do termo tecno (, do grego techné, que é saber fazer, e logia (λογος), linguagem, 

estudo, teoria, do grego, lógos(λόγος), razão, definição, faculdade racional, inteligibilidade e 

tecnologia, significa o saber fazer, ou seja, “é o estudo da técnica, da própria atividade do 

modificar, do transformar, do agir” (Veraszto et al., 2009, p. 62). 

Tecnologia envolve o conhecimento técnico e científico, ou seja, a aplicação deste 

conhecimento na transformação, no uso de ferramentas, processos e materiais criados e 

utilizados a partir de tal conhecimento. Tecnologia é um termo usado para atividades de 

domínio humano, embasada no conhecimento, manuseio de um processo e/ou ferramenta e 

que tem a possibilidade de acrescentar mudanças aos meios por resultados adicionais à 

competência natural, proporcionando desta forma, uma evolução na capacidade das atividades 

humanas, desde os primórdios do tempo, e historicamente relatadas como revoluções 

tecnológicas (Albuquerque, 2016). 

O conhecimento histórico do desenvolvimento das técnicas e das tecnologias 

produzidas pelo homem desde o começo dos tempos vem contribuindo significativamente 

para, dessa forma, entendermos o processo criador da humanidade e, principalmente, 

compreendermos melhor a tecnologia como uma fonte de conhecimentos próprios, em 

contínua transmutação e com novos saberes sendo agregados a cada dia, de forma cada vez 

mais veloz e dinâmica. A história do homem iniciou-se conjuntamente com a história das 

técnicas, quando o mesmo usava os objetos transformados em instrumentos diferenciados, 
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evoluindo em complexidade juntamente com o processo de construção das sociedades 

humanas.  

 
É importante frisar, que muitas vezes ao falarmos em tecnologia pensamos 

imediatamente nos produtos mais sofisticados que estão ganhando o 

mercado neste exato momento. Porém, a tecnologia não consiste somente 

nisso. Precisamos lembrar que a nossa história tecnológica começou junto 

com o primeiro homem quando ele descobriu que era possível modificar a 

natureza para melhorar as condições de vida de seu grupo. O homem, ao 

descobrir que poderia modificar o osso, estabelecendo um novo uso para o 

mesmo, dava o passo inicial para a conquista do átomo e do espaço 

(Veraszto et al, 2009, p. 66). 
 

Veraszto et al. (2009), assumem que tecnologia é um conjunto de saberes próprios dos 

instrumentos, artefatos, sistemas, processos e ambientes, que foram criados pelo homem ao 

longo da história para satisfazer as suas necessidades pessoais e coletivas, como também, “é o 

conhecimento de como fazer, saber fazer e improvisar soluções, e não apenas um 

conhecimento generalizado embasado cientificamente” (p. 19). Estes autores nos dizem, 

ainda, que para a tecnologia, se faz necessário saber fazer com o intuito de solucionar os 

problemas e, dessa forma, desenvolver os artefatos que serão usados, mas pensar no aspecto 

sociocultural em que o problema está inserido. 

Com o uso das TIC se populariza o conceito de “mídia”, que é o plural da palavra 

“meio”, cujos correspondentes em latim são “media” e “médium”, respectivamente. Segundo 

Holanda (2016), mídia é “todo o suporte de difusão de informação, rádio, televisão, imprensa, 

publicação na Internet, videograma, satélite de telecomunicação, dentre outros, conjunto dos 

meios de comunicação social” (p. 1).  

 

Significa os meios de comunicação de massa (imprensa, televisão, rádio, 

internet, telefone, teatro, cinema, dança, etc.). Curiosamente, trata-se da 

adoção, no Brasil, da pronúncia inglesa para a palavra latina "media" (sem 

acento, plural de "medius", que quer dizer "meio"), retirada da expressão 

"mass media" que por sua vez, os ingleses extraíram da locução latina 

"media communication" (meios de comunicação). Em suma, os ingleses 

escrevem "media" e pronunciam "mídia". Já os portugueses não se deixaram 

contaminar pela língua inglesa e escrevem média, tal como a pronunciam. 

"Multimídia" (ou multimédia, em Portugal) emprega-se para referência a 

dois ou mais daqueles meios de comunicação de massa (Dicionário 

inFormal, 2016, p. 1). 
  

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação se refere ao papel da comunicação, 

nas diferentes formas na moderna tecnologia da informação, ou seja, as diversas formas de 
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transmissão de informações que mediam todos os meios de transmissão de informações e 

comunicações. As TIC se referem aos meios técnicos usados para tratar a informação e 

auxiliar na comunicação. Inclui o hardware de computadores, rede, celulares (telemóveis), 

software, entre outros, ou seja, recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, 

por meio das funções de hardware, software e telecomunicaçãoes, a automação e 

comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica, de ensino e aprendizagem 

entre outras. Cury e Capobianco (2011), nos dizem que as novas TIC, resultam de 

convergências tecnológicas que transformam as antigas através de revisões, invenções ou 

junções: 

 
Tales de Mileto realizou as primeiras experiências com eletricidade em 700 

a.c. na Grécia observando os resultados obtidos com o atrito do âmbar na 

pele de carneiro. Surge daí o nome eletricidade, do grego élektron (âmbar). 

Somente muito tempo depois, a partir do século XVII, os pesquisadores 

dedicaram-se a explorar as possibilidades da energia que posteriormente 

propiciou o movimento das máquinas e a invenção dos geradores. Em 1873, 

James Clerk Maxwell publica o tratado sobre eletricidade e magnetismo que 

constituiu um importante avanço e abriu espaço para muitos equipamentos 

de comunicação e informação (Cury & Capobianco, 2011, p. 3). 
 

Técnica, tecnologia, mídia e TIC, são usadas pelo homem desde os primórdios com o 

fim de ajudá-lo a resolver os problemas diversos, principalmente em sua sobrevivência. 

Segundo Veraszto et al. (2009), se olharmos ao nosso redor, em todos os âmbitos da 

sociedade, podemos reconhecer a importância da tecnologia hoje em dia, porém, o estudo do 

fenômeno tecnológico não despertou o merecido interesse acadêmico ao longo dos anos, 

“talvez tenha sido por conta das maneiras com as quais, a tecnologia vem sendo interpretada 

ao redor do mundo produziu um clima confuso e obscuro ao redor da sua conceituação” (p. 

66). Ainda, segundo os autores,  

 
a tecnologia exige um profundo conhecimento do por quê e do como seus 

objetivos são alcançados, se constituindo em um conjunto de atividades 

humanas associadas a um sistema de símbolos, instrumentos e máquinas, e 

assim, visa à construção de obras e a fabricação de produtos, segundo 

teorias, métodos e processos da ciência moderna (Veraszto et al., 2009, p. 

67). 
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Dessa forma, o conhecimento científico se vale dos avanços das técnicas e o homem 

ao longo dos anos faz uso das tecnologias criadas por ele mesmo no intuito de resolver os 

problemas, como também, buscar soluções muitas vezes mais acessíveis, descomplicadas à 

medida que surge a necessidade de usá-las.  

 

2.2 TIC e um pouco de história 

 

As TIC surgiram na metade da década de 1970 no contexto da Terceira Revolução 

Industrial e Revolução Informacional. A indústria e o comércio, são consequências 

fundamentais para o desenvolvimento tecnológico que ocorreu neste período, mas, 

infelizmente a sua difusão não ocorreu de forma igual em todo o mundo. Segundo Castells 

(2005), o mundo vive em um processo de transformação estrutural multidimensional desde há 

duas décadas e isto está associado à emergência de um novo paradigma tecnológico, que se 

baseia nas tecnologias de comunicação e informação, que começam a tomar forma nos anos 

60 e que se difundiram de forma desigual por todo o mundo. Os meios de comunicação de 

massa como rádio e TV, nos anos 60, com transmissões intercontinentais ao vivo, via satélite, 

cobriam o mundo e dessa forma, ampliavam novas concepções temporais e espaciais (Duarte, 

1999). 

 A primeira Revolução Industrial, fez com que a técnica assumisse sua autonomia. 

Com as máquinas a vapor, percebemos uma transformação tecnológica no papel da técnica, 

que passava a ser intermediador ativo entre as intenções do homem e a concretização de suas 

obras: e se colocava como o terceiro elemento no processo homem-técnica-obra, como por 

exemplo, a indústria têxtil que com o uso da energia a vapor, possibilitou a construção de 

grandes máquinas para auxiliar os trabalhos dos tecelões (Duarte, 1999). 

Para Duarte (1999), existem dois pontos chaves com a mudança da técnica à 

tecnologia: esta influenciaria todas as outras obras e culturas humanas. Em primeiro lugar, foi 

o aparecimento da profissão do projetista, que é a pessoa com o conhecimento dos processos 

artesanais e da mecânica maquínica, ou seja, aquele que transfere os movimentos, antes feitos 

pelos artesãos às bielas. Bielas é uma barra metálica que liga duas peças móveis por meio de 

articulações, fixadas em suas extremidades, e serve para transmitir ou transformar um 

movimento retilíneo em movimento circular contínuo (Dicionário on line, 2016, p. 1), como 

também, os cabos e as alavancas das máquinas. O segundo ponto, seria a autonomia da 
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tecnologia em relação ao artesão e ao produto. Dessa forma, “a tecnologia se instaura e se 

identifica como a transferência de um determinado conhecimento e sua instrumentalização 

num aparelho que opera sempre com as especificidades” (Duarte, 1999, p. 14). 

Com a Segunda Guerra, é promovido um novo paradigma de ordem técnica que 

modifica as estruturas sociais, políticas e econômicas. As guerras constituem normalmente um 

celeiro fértil de ideias e inovações tecnológicas, ocasionando o desenvolvimento tecnológico 

e científico, propiciando uma integração das potencialidades dos recursos que resultaram na 

Internet, que é uma estrutura global que interliga os computadores e outros equipamentos com 

o objetivo de registrar, produzir, transmitir e receber informações, possibilitando a 

comunicação entre indivíduos independentemente da posição geográfica, (Capobianco, 2010).  

Para este autor, “o termo é usado tanto para definir a infraestrutura (redes públicas de TCP/IP 

e outras redes de grande abrangência) como o uso público (WWW, e-mail, espaços virtuais 

que permitem a comunicação)” (Capobianco, 2010, p. 175).  

WWW, World Wide Web, rede mundial de computadores ou Web, é uma parte da 

Internet e um dos seus mais importantes recursos. Segundo Capobianco (2010), os dados 

indicam que, com a formação da World Wide Web, a rede mundial de computadores, a partir 

de 1991 inicia-se a fase de expansão do uso:  

 
O projeto da WWW elaborado em 1989 por Timothy Berners-Lee objetivava 

o compartilhamento de informações entre pesquisadores do Laboratório 

Europeu de Partículas Físicas e propiciou a união entre o hipertexto e a 

Internet. Berners-Lee criou a linguagem especial chamada HTTP para 

transmitir e acessar informações (também chamados documentos hipermídia, 

páginas ou sítios) que podem conter gráficos, sons, vídeos, texto e também o 

URI (Universal Resource Identifier). Atualmente conhecido como URL 

(Uniform Resource Locator) que é o nome dado a um site, ou seja, o 

endereço Web, e também o software para receber e visualizar os documentos 

que ele nomeou World Wide Web (Capobianco, 2010, p. 176). 
 

Para Capobianco (2010), é importante levar em consideração que a difusão da Internet 

ocorre em apenas 23% da população mundial e a maior parte dessa difusão aconteceu nos 

países desenvolvidos. Além disso, algumas regiões, como a África, América Latina/Caribe e 

Ásia apresentam uma taxa de penetração menor do que outros lugares com quantidade de 

população similar ou maior. 

No começo de século XXI, surge uma nova fase da sociedade da informação, com a 

popularização da internet na década de 80, e radicalizada com o desenvolvimento da 

computação sem fio, que se espalhou, a partir da difusão dos telefones celulares, das redes de 



54 

acesso à internet sem fio (“Wi-Fi” e “Wi-Max”) e das redes caseiras de proximidade com a 

tecnologia “bluetooth 4”. Trata-se de transformações nas práticas sociais, na vivência do 

espaço urbano e na forma de produzir e consumir informação. Surge o espaço virtual, o 

ciberespaço, a cibercultura. Virtual, “é toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar 

diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, 

contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular” (Lévy, 1997, p. 47), o 

mesmo autor define ciberespaço:  

 
[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o 

conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos 

de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem 

informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual 

incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam 

como meios de geração de acesso (Lévy, 1997, p. 92). 
 

A cibercultura se desenvolve de tal forma, fazendo com que não seja mais o usuário 

que se desloque até a rede, mas a rede que passa a envolver os usuários e os objetos numa 

conexão generalizada e com o desenvolvimento da cibercultura ocorre o surgimento da 

microinformática nos anos 70, com a convergência tecnológica e o estabelecimento do 

personal computer (PC). “Nos anos 80-90, assistimos à popularização da internet e a 

transformação do PC em um “computador coletivo”, conectado ao ciberespaço, a substituição 

do PC pelo CC” (Lemos, 2005: 2).  A rede é o computador e o computador é uma máquina de 

conexão. Em pleno século XXI, com o desenvolvimento da computação móvel e das novas 

tecnologias nômades (laptops, palms, celulares), “o que está em marcha é a fase da 

computação ubíqua, pervasiva e senciente, insistindo na mobilidade. Estamos na era da 

conexão. Ela não é apenas a era da expansão dos contatos sobre forma de relação telemática” 

(Lemos, 2005, p. 2).  

O que este autor nos diz é que ocorreu uma ampliação na forma de comunicação, 

principalmente depois da internet. O PC (personal computer), deu lugar ao CC (computador 

coletivo), que por sua vez cedeu lugar ao CCm (computadores coletivos móveis), ou seja, a 

rede se transforma em um ambiente generalizado de conexão envolvendo os usuários em 

plena mobilidade social, o “computador coletivo não se organiza centralizadamente como 

uma única inteligência, mas como uma memória de rede de milhões de inteligências 

diferentes” (Gomes, 2016, p. 9). A conexão se transformou na era da mobilidade, pois a 

internet sem fio, os objetivos sencientes e os celulares trazem novas questões no que diz 
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respeito ao espaço público e o espaço privado. As tecnologias digitais e as novas formas de 

conexão sem fio criam usos flexíveis do espaço urbano, acesso nômade à internet, 

conectividade permanente devido aos celulares, entre outros.  

Surge também neste século, XXI, a comunicação em rede que, segundo Castells 

(2005), transcende fronteiras. Este autor a define como sociedade em rede e diz que se baseia 

em redes globais. Essa lógica, de redes globais, chega a países de todo o planeta e difunde-se 

através do poder integrado nas redes globais de capital, de bens, de serviços, comunicação, 

informação, ciência e tecnologia.  É chamada de globalização, que é outra maneira de se 

referir à sociedade em rede, ainda que de forma mais descritiva e menos analítica do que o 

conceito de sociedade em rede implica. Porém, como as redes são seletivas de acordo com os 

seus programas específicos, e porque conseguem, simultaneamente, comunicar e não 

comunicar, a sociedade em rede difunde-se por todo o mundo, mas não inclui todas as 

pessoas. De fato, neste início de século, ela exclui a maior parte da humanidade, embora toda 

a humanidade seja afetada pela sua lógica, e pelas relações de poder que interagem nas redes 

globais da organização social.  Segundo Castells (2005), a definição de sociedade em rede: 

 
em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes operadas por 

tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na 

microelectrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam 

e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas 

redes (Castells, 2005, p. 19). 
  

É preciso saber usar e explorar o potencial da sociedade em rede, pois se faz 

necessário conhecer a dinâmica, os constrangimentos e as possibilidades desta nova estrutura 

social (Castells, 2005). “Nos primeiros anos do século XXI, a sociedade em rede não é a 

sociedade emergente da Era da Informação: ela já configura o núcleo das nossas sociedades” 

(Castells, 2005, p. 18). 

Com a evolução da tecnologia, vão surgindo termos diversos a partir da utilização e da 

difusão dos seus recursos nos diversos meios de comunicação e dos grandes grupos 

empresariais, a exemplo do termo “convergência” e seus sinônimos como, fusão e integração. 

Esses termos são usados de forma frequente em toda a literatura que envolve o status das 

mídias contemporâneas, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC), a 

cibercultura, as linguagens e narrativas, apenas para ficarmos no campo maior da Ciência da 

Comunicação (Rasêra, 2010). Ainda, segundo a autora, o termo convergência, surgiu 
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internacionalmente, com as primeiras reflexões acadêmicas sobre convergência multimídia 

que apareceram no fim dos anos 1970.  

 
O autor Rich Gordon, em artigo publicado na Online Journalism Review em 

2003, afirma que o termo “convergência” vem, originalmente, do mundo da 

ciência e da matemática e o atrela ao cientista William Derham que fez 

importantes contribuições ao estudo da física no século XVIII. Além dele, 

Charles Darwin também utilizou o termo, em 1866, na edição da famosa 

obra A Origem das Espécies. Para Gordon, o processo de convergência 

digital só se tornará realidade quando ocorrerem mudanças tecnológicas em 

todos os estágios de estrutura da informação: criação, distribuição e consumo 

de conteúdo. Mas, antes que esse dia chegue, e mesmo que ele nunca 

chegue, a convergência em outras formas, está afetando as empresas 

que produzem informação e entretenimento, assim como as pessoas 

que trabalham nela (Rasêra, 2010, p. 3). 
 

Nas três últimas décadas do Século XX, com a globalização irreversível da economia e 

das culturas, desenvolveu-se um novo ciclo histórico, na qual o regime de simultaneidade e 

visibilidade produzido pelos meios de comunicação eletrônica ocupa um lugar central 

(Gomes, 2016). Ainda segundo Gomes (2016), iniciou-se a partir do surgimento das mídias 

audiovisuais eletrônicas um novo modelo cultural, o paradigma histórico da escrita 

combinando com a percepção da simultaneidade do universo. Para o autor, a cognição era 

expressiva e funcionava a partir do lado direito do cérebro, antes da escrita e com o 

desenvolvimento da escrita, surge a representação, dessa forma, passa-se a desenvolver o lado 

esquerdo do cérebro. Com o surgimento da linguagem audiovisual, vídeos games e com a arte 

sequencial, inicia-se um novo patamar de desenvolvimento cognitivo, ou seja, um novo 

modelo cultural que combina o paradigma histórico da escrita com a percepção da 

simultaneidade do universo (Gomes, 2016). 

 Para Gomes (2016) a ideia que está em curso é uma ’Convergência das Mídias’ e 

para o autor há diferentes sentidos e várias dimensões, universos virtuais convergentes, e não 

se resume simplesmente a um conjunto de redes digitais planetárias, mas na materialização 

histórica de uma memória arcaica e do inconsciente coletivo. Tampouco pode ser reduzido à 

mera fusão dos meios de comunicação social (rádio, TV e jornal) na web ou ao 

desaparecimento do computador como objeto de design e o aparecimento de nano terminais 

através da telefonia celular. A ideia é de que há uma convergência prática de todos os meios 

de produção, comunicação, circulação, enfim, de toda ordem institucional em torno de um 

modelo de organização em redes e também de convergência teórica da Arte, da Ciência e da 

Técnica em um novo saber (Gomes, 2016). 
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Além do termo convergência, outro que é importante ser citado é multimídia. Pretto 

(2013) explica que este termo surgiu a partir do aperfeiçoamento dos computadores e com as 

alianças entre os segmentos das indústrias da comunicação. Assim, houve uma ampliação das 

ofertas de recursos e, consequentemente, uma múltipla utilização dos mesmos. Dessa forma, a 

combinação de meios, usados ao mesmo tempo, ainda que produzidos isoladamente, foi 

denominada “multi mídia”, exatamente como referência às múltiplas possibilidades do uso 

dos vários recursos (mídia). 

 

Multimídia (...) é um conjunto de possibilidades de produção e utilização 

integrada de todos os meios da expressão e da comunicação, como desenhos, 

esquemas, fotografias, filmes, animação, textos, gráficos, sons, tudo isso 

animado e coordenado por programas de computador, utilizando-se de todos 

os recursos disponíveis para a gravação e reprodução desses elementos 

(Pretto, 2013, p. 105).  
 

Nos tempos atuais, falamos em ciberespaço, hipertexto, multimídia, videogames e da 

arte gráfica sequencial, virtual, que é a desterritorialização do espaço físico e da 

materialização do imaginário, cibercultura, redes, hipermídias, convergência das mídias, 

fusão, entre outros. Enfim, são muitos os termos e muitas definições sobre esse novo modo de 

viver e se comunicar, que a cada dia evoluem, assim como os meios de comunicações, os 

objetos, os aparatos tecnológicos. E a sociedade, como concebe esses novos meios e jeitos de 

viver? 

 

2.3 TIC e evolução da sociedade 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), têm influenciado as vidas das 

pessoas ao longo dos tempos. Atualmente é impossível viver sem utilizar as TIC, as 

modalidades de comunicação são possibilitadas por esses recursos e estas, estão se 

consolidando rapidamente enquanto, ao mesmo tempo, as pessoas se apropriam dessas 

inovações, impactando de forma considerável os setores público e privado, bem como nos 

contextos social, político e econômico. As TIC são todas as tecnologias que interferem e 

mediam os processos informacionais e comunicativos, ou seja, são tecnologias utilizadas para 

distribuir informações de forma integrada com um objetivo comum e são utilizadas nas mais 

diversas áreas, tais como, indústria, comércio, comunicação e educação. 

As TIC são o conjunto de diferentes mídias associadas aos meios tecnológicos. Já as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) diferenciam-se pela presença das 
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tecnologias digitais que se integram em diversas bases tecnológicas possibilitando, a partir de 

equipamentos, programas e das mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa 

rede e, dessa forma, facilitando a comunicação entre seus integrantes, de tal forma, que possa 

ampliar as ações e possibilidades. Esses termos foram criados para designar uma segunda 

geração de comunidades e serviços da internet, tendo como conceito a “Web como 

plataforma”, envolvendo Wikis, aplicações baseadas em redes sociais e tecnologias da 

informação. 

Essas crescentes mudanças ocasionadas nos processos de desenvolvimento, e suas 

consequências na democracia e na cidadania, nos levam para uma sociedade caracterizada 

pela importância crescente dos recursos tecnológicos e pelo avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) com impacto nas relações sociais, empresariais e nas 

instituições. É a chamada, Sociedade da Informação e do Conhecimento que possibilita uma 

capacidade constante de inovação (Pereira & Silva, 2010). 

A tecnologia desenvolveu-se de tal maneira que, segundo Castells (2005), a mesma 

não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo 

com as necessidades, valores e interesses das pessoas que as utilizam. Além disso, as 

tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos 

sociais da própria tecnologia. A história da Internet nos mostra as evidências de que os 

usuários, particularmente os primeiros milhares, foram, em grande medida, os produtores 

dessa tecnologia.  

 
Frequentemente, a sociedade emergente tem sido caracterizada como 

sociedade de informação ou sociedade do conhecimento. Eu não concordo 

com esta terminologia. Não porque conhecimento e informação não sejam 

centrais na nossa sociedade. Mas, porque eles sempre o foram, em todas as 

sociedades historicamente conhecidas (Castells, 2005, p. 16).  
 

Segundo Escola (2005), o ponto mais importante da sociedade da informação envolve 

as questões de acesso, armazenamento e tratamento da informação. A evolução tecnológica, 

particularmente centrada no progresso dos meios informáticos, trouxe possibilidades 

inimagináveis até a algumas décadas. Ainda segundo Escola (2005), é possível a comunicação 

de qualquer ponto do globo, com a World Wide Web (WWW); cruzamos o espaço, traçamos 

novíssimas rotas, desvendando novos caminhos marítimos em busca deste novo e admirável 

mundo a qual chamamos de sociedade da informação e comunicação. “Assim, recuperamos 
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prodigiosamente a ubiquidade que identificou alguns dos meios que marcaram a história da 

comunicação de que são exemplos o rádio ou mesmo a televisão” (Escola, 2005, p. 346). 

As tecnologias da informação e comunicação constituem-se em importantes 

ferramentas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da humanidade. Os meios de 

comunicação, desde as formas mais primitivas, sempre serviram para estabelecer pontes e 

unir pessoas, em seus mais diversos interesses. A evolução destes meios de comunicação nos 

permite dispor de uma rede mundial de computadores que viabiliza uma comunicação em 

tempo real e uma gama infinita de informações, não mais limitadas pelo tempo, espaço, 

nacionalidade ou fronteira.  

Para Castells, (2005), as redes são de base microeletrônica e ao longo da história têm 

provocado uma grande vantagem e um grande problema. A vantagem seria as formas de 

organização mais flexíveis e adaptáveis, seguindo de um modo muito eficiente o caminho 

evolutivo dos esquemas sociais humanos, e o problema, “muitas vezes não conseguiram 

maximizar e coordenar os recursos necessários para um trabalho ou projeto que fosse para 

além de um determinado tamanho e complexidade de organização necessária para a 

concretização de uma tarefa” (Castells, 2005, p. 17). Para o autor, as redes eram de domínio 

da vida privada e o mundo da produção, do poder e da guerra, se ocupava por organizações 

grandes e verticais, como os estados, as igrejas, os exércitos e as empresas que conseguiam 

dominar vastos pólos de recursos com um objetivo definido por uma autoridade central.  

Ainda segundo Castells (2005), a sociedade em rede se apresenta conforme a cultura, 

as instituições e a trajetória histórica de cada sociedade. Por exemplo, a sociedade industrial 

englobou realidades tão diferentes como os EUA e a União Soviética, a Inglaterra e o Japão, 

que partilhavam algumas características fundamentais permitindo, dessa forma, a sua 

definição, dentro do industrialismo, como uma forma distintiva de organização humana não 

determinada pelas tecnologias industriais, mas impensável sem as mesmas. Atualmente, a 

saúde, o poder e a geração de conhecimento dependem da capacidade de organizar a 

sociedade para captar os benefícios do novo sistema tecnológico, enraizado na 

microeletrônica, nos computadores e na comunicação digital, com uma ligação crescente à 

revolução biológica e seu derivado, a engenharia genética (Castells, 2005).  

Para Castells (2005), a sociedade em rede é global, e se expande através do poder 

integrado nas redes globais de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e 

tecnologia; “a sociedade em rede se difunde por todo o mundo, mas não inclui todas as 

pessoas” (p.18). Ainda segundo o autor, neste início de século, ela exclui a maior parte da 
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humanidade, embora toda a humanidade seja afetada pela sua lógica, e pelas relações de 

poder que interagem nas redes globais da organização social.  

A sociedade da informação e da comunicação vai surgindo como uma marca distinta 

da nossa civilização se adaptando às dimensões política, social, cultural e educativa, sendo 

que o destaque maior daria à informação em todo o processo civilizacional (Escola 2005). 

 
O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal veio consagrar 

esta preocupação capital, desafiando os vários sectores socioculturais a 

reflectirem sobre as transformações, desafiando todos os intervenientes a 

encontrarem novas possibilidades de se adaptarem às mais recentes 

exigências que irrompem no seio da sociedade e se plasmam nos diferentes 

sectores. Parece-nos cada vez mais evidente que é em torno das TIC que o 

discurso que anuncia a passagem gradual da sociedade da informação para a 

sociedade do conhecimento encontra o seu espaço de eleição (Escola, 2005, 

p. 344). 
 

Castells (2005) nos diz que é uma pena que os mass media (sistemas organizados de 

produção, difusão e recepção de informação), os políticos, os atores socais, os líderes 

econômicos, ou seja, aqueles que têm poderes de decisão, falem da sociedade da informação 

ou sociedade em rede como se estas transformações ainda estivessem no futuro. Como se a 

tecnologia fosse uma força independente que deva ser denunciada ou adorada. Castells (2005) 

chama de intelectuais tradicionais, as pessoas que assumem algum poder público, são críticos 

à chegada de um novo ambiente tecnológico, elaboram discursos a esse respeito, no entanto, 

são incapazes de compreender o mundo a sua volta.  

 
No seu ponto de vista, as novas tecnologias destroem empregos, a Internet 

isola, nós sofremos de excesso de informação, a info-exclusão aumenta a 

exclusão social, o Big Brother aumenta a sua vigilância graças a tecnologias 

digitais mais potentes, o desenvolvimento tecnológico é controlado pelos 

militares, o tempo das nossas vidas é persistentemente acelerado pela 

tecnologia, a biotecnologia leva à clonagem humana e aos maiores desastres 

ambiental, os países do Terceiro Mundo não precisam de tecnologia, mas da 

satisfação das suas necessidades humanas, as crianças são cada vez mais 

ignorantes porque estão sempre a conversar e a trocar mensagens em vez de 

lerem livros, ninguém sabe quem é quem na Internet, a eficiência no trabalho 

é sustentada em tecnologia que não depende da experiência humana, o crime 

e a violência, e até o terrorismo, usam a Internet como um medium 

privilegiado, e nós estamos rapidamente a perder a magia do toque humano. 

Estamos alienados pela tecnologia ou então, nós podemos reverter tudo o 

que eu acabei de escrever, exactamente para o seu sentido oposto, e 

entraremos no paraíso da realização e da criatividade plena do ser humano, 

induzidas pelas maravilhas da tecnologia, na versão em espelho da mesma 

mitologia, desta vez propagada por consultores e futurologistas, muitas vezes 

em representação de um dado papel para empresas de tecnologia (Castells, 

2005, p. 19). 
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Não é possível para o homem parar e deixar de descobrir e inventar aparelhos 

espetaculares e sofisticados, e parar de pensar nas vantagens como também, nas desvantagens 

para o avanço tecnológico, uma delas é a questão ambiental, como por exemplo, a poluição 

que pode se tornar algo irreversível se não for controlada a tempo. É possível para o homem 

conciliar as duas coisas? Construir equipamentos espetaculares e proteger também o meio 

ambiente? A isto, depende só da boa vontade humana e também da educação, pois através 

dela poderemos transformar as pessoas e torná-las cidadãs críticas e conscientes. “Quando o 

mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, 

então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível” (Lê Livros, 2016, p. 1). 

 

2.4 TIC e a educação: breve histórico 

 

O domínio da técnica e das Tecnologias da Informação e Comunicação são processos 

irreversíveis. Observamos que a cada dia o homem constrói equipamentos mais sofisticados. 

A nanociência e nanotecnologia estão fazendo com que os equipamentos eletrônicos, tais 

como os aparelhos celulares, os computadores, fiquem menores, mais rebuscados e potentes. 

A miniaturização nanotécnica e a microcodificação dos computadores, em diversos objetos 

informacionais em carros, próteses corporais, roupas, acessórios, telefones celulares, TVs, 

eletrodomésticos, entre outros, estão fazendo com que o computador penetre ainda mais no 

mundo dos objetos e acessórios, tornando sua presença cada vez mais evidente. 

Para Santos, Melo & Lucimi (2012), na década de 2001, chamada de a era do novo 

milênio, foram muitos os termos que logo se tornaram moda no Brasil. Podemos citar como 

exemplo, a sociedade da informação e do conhecimento, que posteriormente ficou conhecida 

como, sociedade da comunicação.  

A expressão TIC tornou-se popular depois de ter sido utilizada num relatório para o 

governo do Reino Unido por Dennis Stevenson em 1997 e é utilizada também, por 

investigadores acadêmicos desde os anos 80.  

O interesse da educação pelas mídias teve sua fase pioneira, nos anos de 1950/1960, 

na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Os aspectos políticos e ideológicos, decorrentes 

da crescente importância das mídias na vida cotidiana aparecem como uma preocupação e se 

refere mais à informação sobre a atualidade, principalmente política (Bévort & Belloni, 2009). 

Nos anos 70, ocorreu um significativo desenvolvimento, especialmente nos Estados Unidos e 
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na América Latina, a respeito da tecnologia educacional, como ferramenta para ser usada na 

educação, vista como uma solução com o intuito de melhorar qualitativa e quantitativamente 

os sistemas educacionais nos países do terceiro mundo (Bévort & Belloni, 2009). 

O crescente processo de globalização e o campo tecnológico e científico dominam as 

atenções em vista de um desenvolvimento social e econômico. No campo Educacional, as 

Nações Unidas organizaram mais um encontro, Marco de Ação de Dakar, em 2000, para 

adiarem os prazos estabelecidos de cumprimento das metas colocadas de 1990 até o ano 2000, 

na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que norteou e definiu as diretrizes das 

políticas educacionais em países considerados como capitalismo periférico. As metas não 

cumpridas foram reduzidas e os prazos adiados até 2015, dentre elas, estavam: melhorar, em 

50% até 2015, a alfabetização de adultos; eliminar, até 2005, as disparidades entre os gêneros; 

garantir a qualidade da educação para todos; reduzir, pela metade, a pobreza mundial, dentre 

outros. Observamos que são os organismos internacionais que, mediante as novas 

necessidades do capitalismo, coordenam e impõem as regras a toda sociedade globalizada 

(Santos et al., 2012). 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 

janeiro de 1982, com a reunião, em Grünwald (Alemanha ocidental), adotou uma declaração 

comum sobre a importância do uso das mídias e a obrigação dos sistemas educacionais de 

ajudarem os cidadãos a melhor compreenderem estes fenômenos. Nessa reunião, que reuniu 

vários países, o termo “mídia-educação” é consagrado e sua necessidade reafirmada 

(UNESCO, 1982 como referido em Bévort & Belloni, 2009).  

 
A expressão “educação para as mídias” ou “mídia-educação” aparece em 

organismos internacionais, particularmente na UNESCO, nos anos de 1960 

e, num primeiro momento, refere-se de modo um tanto confuso à capacidade 

destes novos meios de comunicação de alfabetizarem em grande escala 

populações privadas de estruturas de ensino e de equipes de pessoal 

qualificado, ou seja, as virtudes educacionais das mídias de massa como 

meios de educação a distância (Bévort & Belloni, 2009, p. 1085). 
 

 Na reunião em 2016, considerado o Ano Internacional para o Entendimento Global, a 

UNESCO teve como objetivo central, a promoção de um melhor entendimento sobre o 

impacto global das ações locais para estimular políticas inovadoras que respondam aos 

desafios globais. No que diz respeito à tecnologia da informação e comunicação (TIC) na 

educação, considera que pode contribuir para o acesso universal à educação, a igualdade na 

educação, a prática do ensino e da qualidade de aprendizagem e o desenvolvimento 
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profissional dos professores, como também para uma gestão mais eficiente do sistema de 

ensino.  Dessa forma, tem por objetivo implementar uma estratégia global e integrada no que 

diz respeito a uma ampliação do acesso às TIC na educação. Com relação à formação dos 

professores, qualidade dos professores e sua formação profissional continuada, estão também, 

como objetivos fundamentais para alcançar uma educação de qualidade (Onu, 2016)  

Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela UNESCO, 

o intuito é formar uma sociedade de conhecimento inclusiva, pois considera que este é um 

caminho que deve ser seguido, com a soma e o empenho da atuação do ser humano, 

inovações técnicas e o poder da informação e do conhecimento, que veio reforçar a 

preocupação com a educação e o uso das TIC. Segundo a Unesco (2016), os ODS têm o 

potencial para alcançar impactos positivos e duradouros sobre a educação, a prosperidade 

econômica, a inclusão social e a proteção ao ambiente, conduzindo-nos a uma nova era de paz 

e desenvolvimento sustentável. O trabalho da UNESCO nessa área contribui para o ODS 16 

ao promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantir acesso público a informações e 

promover liberdades essenciais. 

A UNESCO trabalha para a promoção do acesso universal à informação, incluindo as 

Soluções Abertas (Open Solutions) que, dessa forma, contribuem diretamente para alcançar o 

ODS 9.  O foco é a construção de infraestrutura resiliente e o fomento da inovação, sobretudo 

por meio da ampliação do acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC). A 

Iniciativa YouthMobile pretende ensinar os jovens a resolverem questões referentes ao 

desenvolvimento sustentável utilizando aplicativos importantes de celulares, oferecendo 

soluções nas línguas locais. Essa iniciativa é um benefício para o crescimento global de longo 

alcance com relação à acessibilidade de smart phones, bem como o desenvolvimento das 

habilidades intuitivas dos jovens nativos digitais (Unesco, 2015). 

As Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

como parte de uma nova agenda: foram estabelecidos no ano 2000 e incluem oito objetivos de 

combate à pobreza a serem alcançados até o final de 2015. Os ODS se referem a uma agenda 

mundial com 17 objetivos e 169 metas. De acordo com os objetivos e metas, foram previstas 

ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, 

educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, 

padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 

proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico 
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inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. Os temas foram ser divididos em 

quatro dimensões principais: 

- Social: relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da 

qualidade de vida, justiça. 

- Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão 

da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à 

desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de 

medidas efetivas contra mudanças climáticas. 

- Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, produção de 

resíduos, consumo de energia, entre outros. 

- Institucional: diz respeito às capacidades para colocar em prática os ODS (Ods Onu, 

2016). 

Os ODS vêm sendo construídos em um processo de negociação mundial, que começou 

em 2013. O Brasil vem participando das discussões e definições sobre os ODS, e tem 

como posição defender a erradicação da pobreza como prioridade nas iniciativas para o 

desenvolvimento sustentável (Ods/Onu, 2016). 

A pobreza, certamente está relacionada com a educação. Segundo Schwartzman (2006), 

os temas da pobreza, da desigualdade e da educação eram vistos, sobretudo, como questões de 

direitos humanos, que precisavam ser enfrentadas por razões éticas e morais. No entanto, 

tornou-se evidente que a pobreza, a desigualdade social e a ausência de serviços básicos da 

área da educação e da saúde são causas importantes das dificuldades que os países enfrentam 

para sair do círculo vicioso do subdesenvolvimento, pois impede que as pessoas façam uso de 

seus talentos e competências, ao limitar a capacidade dos países em criar as instituições de 

que necessitam para desenvolver políticas econômicas e sociais adequadas. Schwartzman 

(2006) diz ainda que, dentre as políticas sociais, a educação ocupa posição especial, não só de 

acordo com as teorias de capital humano, que atribuem à educação um papel fundamental 

para o desenvolvimento econômico, como também pela constatação mais recente, e muito 

bem documentada para o Brasil, de que as desigualdades educacionais são o principal 

correlato das desigualdades de renda, oportunidades e condições de vida. 

Ao longo do tempo, observamos que são muitas as declarações, fóruns e discursos a 

respeito da educação, como também, sobre as metas a serem alcançadas, como uma espécie 

de “jargão político”. Esses jargões, muitas vezes são temas dos discursos de políticos e 

celebridades em campanhas “humanitárias”, principalmente em grandes eventos que 
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enaltecem o papel da Educação e da solidariedade entre os países, conferindo à Educação, o 

papel de salvadora da pátria e do mundo.  Outro fator interessante e que chama a atenção, é 

que, dentre os organizadores e idealizadores, existem muitas empresas privadas, que não 

somente financiam como fiscalizam de perto os rumos dos debates. Observa-se também, que 

os sucessivos fóruns citados geralmente, são promovidos com o apoio do Banco Mundial, que 

tem o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como grandes patrocinadores 

setores da mesma: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o próprio Banco Mundial (Santos et al., 2012). O 

que queremos dizer é que muito se discute a respeito da educação, são muitos os interesses 

envolvidos e percebemos que os rumos e os objetivos alcançados podem até existir, mas a 

passos lentos. 

 

2.5 TIC, o sistema educativo e a matemática 

 

As TIC têm sido bastante discutidas, pois são provocadores de mudanças significativas 

em nossa sociedade e muitas são as possibilidades para o seu uso na área educacional. Com 

todas essas mudanças e transformações que estão ocorrendo nos tempos atuais, observa-se 

que existe uma necessidade e urgência de se pensar em como a escola pode se preparar para 

responder eficientemente a esses desafios.  

 
Em face das alterações, a comunicação educativa vê-se revestida de novas 

responsabilidades, quando se confronta com a necessidade de discutir as 

grandes questões que no presente animam o debate entre educadores e 

professores e visam preparar a adaptação da escola à sociedade da 

informação e da comunicação (Escola, 2005, p. 344).  
 

As TIC têm provocado mudanças significativas sobre a cultura e a sociedade, e com 

isso, dá um sentido novo às perspectivas sociais, econômicas, científicas e políticas. A escola 

precisa dar atenção especial aos professores, principalmente com relação à formação para o 

desenvolvimento de novas competências e habilidades para o uso das novas tecnologias. “As 

novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos 

contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de aprendizagem ricas, 

complexas, diversificadas” (Perrenoud, 2000, p. 127).    
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Para Escola (2005), dentre os meios de comunicação mais usuais, como por exemplo, 

a televisão e a informática, a internet é que veio introduzir mudanças significativas no 

universo educacional, da pré-escola ao ensino universitário, de tal forma, que os educadores 

não se aperceberam das mudanças ocorridas de forma global e nem mensuraram o alcance 

provocado por essas transformações em curso. Para Escola (2005, p. 246), “o grande desafio 

que exige a nossa meditação é, indiscutivelmente, o universo da informação”. Para este autor, 

as escolas do século XXI estão em dificuldade de encontrar o equilíbrio que possa conservar a 

posição da escola como espaço significativo, ou seja, como um espaço privilegiado de ensino 

e aprendizagem, assim como, a missão do professor como mediador dessa mesma 

aprendizagem na escola sem muros, na aula aberta, sobretudo nesta época de riqueza 

informativa.  

São muitas as transformações que ocorrem no século XXI, como por exemplo, o 

desenvolvimento científico e técnico, a mundialização e globalização da sociedade da 

informação e comunicação, mas vamos nos ater às discussões a respeito da utilização das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), na educação, principalmente, pelos 

professores, em sala de aula.  

As TIC constituem-se num instrumento de trabalho essencial para a área da educação, 

o que, para o propósito desta investigação, tem grande importância. Por essa razão, é essencial 

darmos relevo ao papel que elas exercem, cada vez mais preponderante, na educação, 

notadamente, na Educação Matemática, já que é possível estabelecermos interfaces entre a 

matemática e os conteúdos das outras áreas do conhecimento, utilizando-as, muitas vezes, 

como elemento interdisciplinar para podermos dinamizar o processo de ensino aprendizagem. 

Isto ocorre porque elas podem otimizar potencialidades inerentes à atuação das pessoas de 

forma ativa e criativa na sociedade tecnológica vigente. 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) são provocadoras de mudanças 

nas organizações, influenciando significativamente os processos educacionais. Essas 

mudanças afetam as várias facetas da dinâmica social, nos tempos atuais e, como 

consequência, induz a novas formas de pensar e produzir o conhecimento. As TIC são usadas 

como importantes recursos para a mobilidade social, mas nem todos têm acesso. Segundo 

Tornero (2007, p. 34), “no início do século XX, a internet se transformou em um instrumento 

acessível a todos, quase sem limitações, em qualquer parte do planeta”.  

No contexto educativo, de acordo com Tornero (2007), o ensino, em geral, está diante 

de um novo cenário tecnológico, um universo repleto de satélites de comunicação, fibra ótica, 
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informação digitalizada, computadores pessoais cada vez mais avançados. Ou seja, o ensino e 

a educação estão no meio de uma grande explosão de comunicação audiovisual e, diante dessa 

mudança, “a renovação tecnológica nas instituições de ensino é pobre e lenta nos países 

desenvolvidos e quase inexistentes, nos países não desenvolvidos” (Tornero, 2007, p. 29). As 

infraestruturas atuais existentes nas instituições de ensino, principalmente, não são adequadas 

para acompanhar o avanço tecnológico, como também, falta capital financeiro necessário para 

adquirir todo esse aparato tecnológico.  

 
Não pode haver cidadania sem apropriação crítica e criativa, por todos os 

cidadãos, das mídias que o progresso técnico coloca à disposição da 

sociedade. [...] A prática de integrar estas mídias nos processos educacionais 

em todos os níveis e modalidades, sem o que a educação que oferecemos às 

novas gerações continuará sendo incompleta e anacrônica, em total 

dissonância com as demandas sociais e culturais (Bévort & Belloni, 2009, p. 

1082). 
 

Assim, a função do ensino da matemática em transformar o educando em um cidadão 

atuante e partícipe da sociedade seria mais cabível se os professores soubessem utilizar 

ferramentas adequadas em sala de aula e isso, por sua vez, perpassa por uma boa formação.   

O professor, nesse processo de aprendizagem é uma figura fundamental. Demo (2008) 

nos diz que a figura do professor, não pode ser substituída, pois ele é a tecnologia das 

tecnologias, e deve se portar como tal. Para isso, é necessário que ocorra, também, mudanças 

políticas nas instituições de ensino no sentido de dar apoio ao professor em sala de aula, 

principalmente com relação à infraestrutura para que ele possa desenvolver as estratégias de 

ensino adequadas, como também, inovar suas metodologias, tendo como principal objetivo, a 

aprendizagem de seu aluno. 

Quando se fala em formas de aprender do aluno se faz necessário abordar a respeito 

das estratégias de ensino do professor.  Com o advento da tecnologia a forma como o aluno 

aprende na escola é bem diferente de como ele aprende no dia a dia. No seu dia a dia, ele 

aprende de forma mais dinâmica, brincando, jogando, elaborando estratégias, utilizando a 

linguagem da internet, interagindo com outro, elaborando respostas, compartilhando jogos, 

brincadeiras e isso é aprendizagem.  

É necessário entendermos que ocorrem inúmeras atividades mentais quando os alunos 

são colocados diante dessas atividades, desde abstração, imaginação, raciocínio lógico, 

memória, atenção, criatividade, fantasia, emoção que mobilizam o pensamento favorecendo o 

desenvolvimento e a aprendizagem. Em uma Palestra promovida pela Faculdade Opet, Nota 
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10, em Curitiba, o autor Demo (2008, p. 1) diz que “o jogo coloca desafios enormes, e a 

criança aprende a gostar de desafios”. Para tanto, se faz necessário incorporar a tecnologia às 

aulas, principalmente, as aulas de matemática para proporcionar mudanças no ensino, pois é 

medida crucial para tornar as aulas mais interessantes e engajadas ao universo do aluno. 

O ensino tradicional continua sendo alvo, principalmente nas escolas públicas. O 

contexto atual exige uma pedagogia voltada para além do espaço físico da sala de aula, não 

implica apenas que o aluno saiba ler, escrever e dominar as quatro operações. Já não se trata 

de transmitir apenas dados pré-determinados para que o aluno reproduza, mas de dar 

significado ao que irá ser aprendido e a relação desse conhecimento associado à tecnologia e à 

realidade do aluno. 

A mudança na prática pedagógica do professor requer formação continuada, a qual 

possibilita inovação nas estratégias de ensino, como também, no modo que o professor pensa 

e produz um programa de ensino com qualidade. Segundo Pereira e Silva (2010), a partir do 

século XXI, os gestores públicos do Brasil perceberam o valor das TIC como instrumento na 

construção do futuro. A partir de então, políticas públicas foram criadas para que as novas 

tecnologias impulsionassem esse desenvolvimento, mesmo que muitas vezes não obtenham o 

sucesso esperado. 

Para Nunes (2013), as novas tecnologias chegaram para que as barreiras impostas 

pelas paredes das salas de aulas fossem rompidas e todos aqueles que sonham em adquirir 

conhecimento, possam ter acesso, mediados pelo uso de tecnologias. Dessa forma, as 

inovações tecnológicas abriram espaço para a modalidade de Ensino a Distância (EAD). 

Nunes (2013) nos diz que essa modalidade de ensino possibilita o acesso à informação para 

além da sala de aula convencional, como também, a separação física entre o professor e o 

aluno, permitindo outra possibilidade de ensino-aprendizagem. 

Por essa razão foram criados vários softwares, ambientes de ensino e aprendizagem 

que permitem a criação de cursos que podem ser acessados pela internet; são os ambientes de 

aprendizagem a distância, entre os quais podemos citar, o Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA), Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 

(MOODLE). 

Por se tratar do uso destas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, alguns 

autores, propõem a renomeação das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) por 

TAC (Tecnologias de Aprendizagem e Conhecimento), por considerarem os conflitos de 

gerações que envolvem os agentes no processo de ensino-aprendizagem, a abundância de 
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informações, o contexto temporal e espacial e, sobretudo a nova cultura existente nesta era 

(Soares, Bueno, Calegari, Lacerda, & Dias, 2015). 

Ainda segundo Soares et al. (2015), com o uso da internet na educação, é 

imprescindível que esta seja utilizada para integrar atividades propostas, com resultados 

significativos, principalmente quando há integração em um contexto estrutural de mudança do 

processo de ensino-aprendizagem. Estudantes e professores, nessa integração, se comunicam 

abertamente, interagem de forma interpessoal e efetiva, de forma tal, que aconteça uma 

mudança no processo ensino-aprendizagem e nas atitudes de cada um. 

 

2.6 Relevância do estudo 

 

As TIC constituem-se em instrumento de trabalho essencial para a área da educação, o 

que para o propósito desta investigação, tem grande importância. Por essa razão, é essencial 

darmos relevo ao papel que elas exercem, cada vez mais preponderante, na educação, 

notadamente, na Educação Matemática, pois possibilita interface com outras áreas do 

conhecimento, utilizando-as, muitas vezes, como elemento interdisciplinar para dinamizar o 

processo de ensino aprendizagem. Isto ocorre porque elas podem otimizar potencialidades 

inerentes à atuação das pessoas de forma ativa e criativa na sociedade tecnológica vigente. 

As TIC possibilitam o desenvolvimento de competências específicas que o aluno 

precisa desenvolver para enfrentar o mundo a sua volta, não apenas fazer cálculos e resolver 

problemas, mas aprofundar a compreensão dos conceitos matemáticos, estimular a 

curiosidade e compreender a importância da matemática em sua vida. O uso das TIC no 

processo ensino-aprendizagem torna a disciplina atual, interessante, haja vista que esta está 

intrinsecamente relacionada a todas as atividades humanas no cotidiano do aluno. 

A Matemática é uma disciplina tradicionalmente associada ao insucesso e requer 

novos métodos, novas práticas e novos recursos, que ajudem na obtenção de melhores 

resultados, tanto na aprendizagem quanto no ensino. Neste sentido, as TIC se constituem em 

importante ferramenta para apoio à prática pedagógica. 

As vantagens das TIC na construção do conhecimento são inegáveis e a sua integração 

ao ensino e aprendizagem de matemática pode trazer excelentes resultados. Com relação às 

desvantagens das TIC, poderíamos citar o mau uso na sua utilização. Destacamos, também, 

sua não utilização durante o processo de ensino e aprendizagem pela falta de domínio sobre 

sua utilização como recurso pedagógico.  
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A utilização adequada das TIC como recurso pedagógico no ensino da matemática 

requer professores preparados, com habilidades e competências específicas, no sentido de 

promover a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e propiciar momentos desafiadores 

aos alunos, para despertar-lhes interesse. Para tanto, os cursos de formação de professores 

devem preparar profissionais com tal perfil. Aliado a isso, as escolas devem possuir 

infraestrutura física e tecnológica adequada, para dar o suporte necessário nesse processo.  

Este estudo poderá ser relevante para a educação no Estado da Bahia, na medida em 

que as informações dele decorrentes possam contribuir para promover discussões e reflexões 

entre educadores e oferecer subsídios para a tomada de decisões e definição de estratégias 

pelos órgãos públicos responsáveis pela gestão da educação no Estado.  

Esperamos que os resultados deste trabalho contribuam efetivamente para instigar 

professores de matemática, ampliando sua percepção a respeito da importância das TIC em 

sala de aula, como forma de fazer experimentações nas aulas de matemática e criar 

metodologias diferenciadas. Para a pesquisadora, este estudo está sendo importante, pelos 

conhecimentos que estão possibilitando. 
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3 EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

"O passado não reconhece seu lugar: está sempre presente" 

(Mário Quintana) 

 

Abordamos, neste capítulo, algumas das temáticas que nos ajudam a compreender 

melhor a problemática pesquisada e atingir os objetivos da pesquisa. Para embasar as questões 

aqui levantadas, trazemos reflexões sobre o contexto da escola pública no Brasil, na Bahia e 

em Feira de Santana, pois entendemos que, para compreendermos a situação atual, precisamos 

voltar o nosso olhar sobre a história da escola pública, principalmente sobre sua origem. 

Assim, apresentamos breve abordagem histórica sobre a educação no País, como 

também, sobre a escola pública no Brasil: Educação como direito de cidadania, o ensino de 

matemática nas escolas públicas, as políticas para avaliação externa, alguns projetos 

referentes à tecnologia, tanto no Brasil quanto na Bahia e ensino médio; escolas públicas no 

mundo, orientadas para a industrialização; escola Pública no Brasil, no Estado da Bahia e em 

Feira de Santana.  
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3.1 Breve abordagem histórica sobre a Educação no Brasil 

 

É impossível falar em educação, em processo educacional e dissociar da história. A 

educação surgiu desde que o homem aprendeu a usar a linguagem de sinais, com o intuito de 

garantir a sobrevivência, permitindo que os conhecimentos e habilidades fossem passados 

para as gerações futuras de forma oral e espontânea. Mesmo não existindo professores, alunos 

e escola - a educação formal, a transferência de saber de uma geração para outra, aconteceu 

através de redes e estruturas sociais. 

 
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para 

ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação 

(Brandão, 2007, p. 9).  
 

O autor nos diz ainda, que não existe um único modelo e nem uma forma única de 

educação, “a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 

ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único 

praticante” (Brandão, 2007, p. 11).  

Durante muito tempo, o aprendizado das profissões se deu por meio da relação direta 

de um mestre com o seu aprendiz, não numa escola, mas no locus de trabalho do artesão ou 

do "oficial". Com o desenvolvimento da escrita surgiu a necessidade de uma formação mais 

específica e essa formação dependia do local e da cultura. A escrita surgiu diante da 

necessidade do desenvolvimento da economia e da sociedade da época e com isso, foi 

possível preservar informações sobre a vida de povos antigos, como também, a possibilidade 

de acesso a informações a respeito da história da humanidade. Com a invenção da imprensa 

no século 15, foi possível a reprodução de livros e o acesso à leitura para um número maior de 

pessoas e, dessa forma, o alcance à comunicação escrita em larga escala. 

Segundo Manacorda (1997), a educação iniciou no Egito, pois lá se encontra o início 

da história de todas as civilizações, ou ainda, berço da cultura e da instrução. No Egito o 

processo educativo não era voltado exclusivamente para o ler, escrever e calcular e nem para 

o aprendizado profissional, mas sim, para a vida política, como também, voltado ao exercício 

do poder. Existia uma escola voltada às classes dominantes e, para o povo produtor, a 

educação era o treinamento no trabalho, pela via da imitação e observação.   
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Pode-se deduzir que um povo residente às margens de um grande rio e com 

uma agricultura avançada tivesse acumulado e transmitido desde tempos 

remotíssimos noções de alto nível não somente sobre agricultura e a 

agrimensura, mas também sobre as ciências que lhes servem de base: a 

geometria, para a medição dos campos, a astronomia, para o conhecimento 

das estações, e, especialmente, a matemática, que é o instrumento básico de 

uma e de outra. E se pode deduzir também que a divisão do trabalho, própria 

de uma civilização desenvolvida que se articulava em muitos setores 

produtivos e numa hierarquia de funções no seu interior (agricultura, e 

depois a arte de construir estaleiros, cerâmica, vestuário, medicina, etc.), 

tivesse como pressuposto uma transmissão organizada das habilidades 

práticas e das noções científicas relativas a cada atividade. Logo, para isso se 

imaginaria encontrar escolas “intelectuais” de matemática, geometria, 

astronomia e, mais ainda, de ciências esotéricas e sagradas (ierà grámmata), 

e escolas “práticas” dos vários ofícios; quer dizer, para a época antiga, 

escolas de sacerdotes e aprendizado de artesãos (aos quais é obvio 

acrescentar o treinamento dos guerreiros) (Manacorda, 1997, p. 10). 
 

A história da educação está atrelada às relações de poder entre os seres humanos. 

Desde os primórdios que tais relações são caracterizadas pela desigualdade entre os 

indivíduos, de acordo com a condição social, ou de acordo com a etnia, gênero ou diferenças. 

Os menos favorecidos sempre estiveram em situação de inferioridade, à margem, tendo que se 

submeter ao que era imposto pelas classes dominantes. Silva (2009) explica que 

“desigualdade social pressupõe a apropriação ou usurpação privada de bens, recursos e 

recompensas, implicando concorrência e luta” (p. 14). Este autor traz o conceito de Weber 

(1978) de que, dentre os objetos desigualmente apropriados pelos atores sociais, estão os 

privilégios e oportunidades de vida, socialmente criadas, como prestígio, poder, condições de 

sobrevivência, entre outras. 

No Brasil, a história não foi diferente, havia distinção de classe para o acesso à 

educação. 

A educação no Brasil está associada à existência da Companhia de Jesus, criada logo 

após a Reforma Protestante (século XVI) e reconhecida pelos trabalhos educacionais e 

missionários. A companhia de Jesus foi fundada em 1534 por um grupo de estudantes da 

Universidade de Paris e liderada por Padre Inácio de Loyola. Os membros, eram conhecidos 

por jesuítas, e logo se espalhou pelo mundo criando uma independência do estado e da igreja. 

Chegaram ao Brasil em 1549, liderados por Padre Manoel da Nóbrega e se instalaram 

inicialmente no Estado da Bahia. No início, a educação era voltada aos índios, imigrantes 

africanos e imigrantes europeus, submetidos à catequese, com o objetivo de difundir a crença 

cristã católica ao novo país. Também ensinavam os índios a ler e a escrever em língua 

portuguesa e com relação aos conhecimentos matemáticos, considerava o ensino da escrita 
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dos números no sistema de numeração decimal e as quatro operações, adição, subtração, 

multiplicação e divisão de números naturais (Gomes, 2012). Aos filhos dos índios, cabia 

catequizar e pacificar, tornando-os dóceis para o trabalho, enquanto, aos filhos dos colonos 

cabia instruir, ou seja, ensinar a ler e escrever. “Para catequizar, os jesuítas utilizavam como 

instrumento o ensino das primeiras letras, ou seja, a alfabetização e, a partir daí, chegavam à 

aculturação do indígena, imprimindo-lhe os costumes e crenças do homem branco” (Oliveira, 

2011: 7). Além da catequese, os jesuítas tinham como objetivo, também, construir e 

desenvolver escolas católicas em diversas regiões do mundo, para conter o avanço do 

protestantismo e difundir a língua portuguesa. Para Saviani, Lombardi & Nascimento (2005), 

pode-se considerar como marco inicial da história da educação brasileira a chegada dos 

jesuítas em 1549, que seria o primeiro período que se estende até 1759, quando os jesuítas 

foram expulsos por Pombal. 

 
A educação escolar brasileira do século XVII, sob o monopólio dos jesuítas 

desprezava a revolução intelectual e científica. Havia uma ampla rejeição do 

ensino das ciências físicas e naturais, assim como a técnica e as artes, visava 

instituir uma formação humanística e intelectual, centrada no latim, nos 

clássicos e na religião. Essa educação escolar interessava apenas a uma 

minoria da classe dirigente, somente para adquirir erudição e estavam 

excluídos da educação as mulheres, os negros e os índios (Guimarães & 

Cadenassi, 2013, p. 9). 
 

Foi fundada em Salvador da Bahia a Província Brasileira da Companhia de Jesus, e se 

espalhou em todo o país, distribuído por aldeias, missões, colégios e conventos. Os membros 

da Ordem eram chamados de professos, escolásticos e coadjutores. As primeiras bibliotecas 

do Brasil pertenciam a Companhia de Jesus e foram instaladas a partir da metade do século 

XVI (Silva, 2008).  Em 1759, o Marquês de Pombal, expulsou os 670 jesuítas que moravam 

no Brasil, alegando conspiração contra o reino português. “Por 210 anos, de 1549, quando 

chegaram ao Brasil, até 1759, quando se deu a expulsão dos mesmos pelo Marquês de 

Pombal, foram praticamente os únicos educadores do Brasil” (Oliveira, 2011, p. 2).   

A respeito da ação educacional jesuíta no Brasil Colonial, Oliveira (2011) explica: 

 

O Brasil esteve sob o jugo colonial do reino de Portugal desde o seu 

descobrimento, em 22 de abril de 1500, até a data de sua Independência em 

sete de setembro de 1822. Esses 322 anos de domínio português podem ser 

subdivididos em dois períodos: período colonial, quando as ordens 

emanavam da Metrópole para o Brasil (22/4/1550 a 06/3/1808), e período do 

Brasil - Corte, desde a chegada da família real ao Rio de Janeiro, em 7 de 

março de 1808 até 16 de dezembro de 1815, data em que foi editada a Carta 
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de Lei, elevando o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves, tal condição perdurou até a Proclamação da Independência, em 

1822. Nesse estudo, porém, considera-se como período colonial o período 

entre o descobrimento e a Proclamação da Independência (22/4/1500 a 

07/9/1822) (Oliveira, 2011, p. 2). 
 

Na época em que os jesuítas foram expulsos do Brasil, possuíam 25 residências, 36 

missões, 17 colégios e seminários, sem contar os seminários menores e as escolas de ler e 

escrever, que foram instaladas em quase todas as aldeias e povoações onde existiam casas da 

Companhia (Teobaldo, 2008). O ensino no Brasil até 1759 se concentrava quase em sua 

totalidade nas mãos dos padres da Companhia, sendo o sistema de organização escolar o 

único do país. Com a expulsão dos Jesuítas, o Brasil não sofreu uma reforma do ensino, mas, 

a extinção de todo o sistema colonial de ensino jesuítico. Em 1727, o governo da Metrópole, 

por conta do abandono do Português pelos próprios portugueses, determinou o uso do Tupi, 

proibindo o uso da língua brasileira (Teobaldo, 2008).  

Já em 1772, com relação ao ensino da matemática, eram ministradas as disciplinas: 

aritmética, álgebra e geometria. Poucas aulas eram ofertadas nessa época, a frequência era 

baixa, existiam poucos alunos e era difícil conseguir professores (Gomes, 2012). Os jesuítas 

são o instituto religioso masculino mais numeroso na Igreja Católica, tem forte ligação com a 

educação, tais como, as universidades: Católica do Rio de Janeiro, Católica de Pernambuco, 

do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, Centro Universitário FEI (Fundação 

Educacional Inaciana) em São Paulo e a Escola de Direito Dom Helder, em Belo Horizonte. 

A população do período colonial era formada por nativos e colonizadores brancos, 

além da numerosa mão de obra escrava oriunda da África. Mas os escravos negros não 

conseguiram qualquer direito à educação e os homens brancos (as mulheres estavam 

excluídas) estudavam nos colégios religiosos ou iam para a Europa. Apenas os mulatos 

procuravam a escola, o que provocou incidentes tais como o da "questão dos moços pardos", 

os colégios de jesuítas negavam as matrículas de mestiços, mas tiveram que ceder tendo em 

vista os subsídios de "escolas públicas” que recebiam.  

Segundo Leite (2000) referido por Guimarães e Cadenassi (2013), em “História da 

Companhia de Jesus”, a frequência à escola era estendida para toda a sociedade, menos aos 

pardos, e como justificativa, afirmavam que os pardos, não tinham perseverança, tinham maus 

costumes, viviam em rixas com os moços brancos e com isso, em 1680, os pardos foram 

proibidos de frequentar as escolas superiores, pois não sendo admitidos ao sacerdócio, e tendo 
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cursado letras, não se adaptava aos ofícios úteis e transformavam-se em desocupados (Leite, 

2000 referido por Guimarães & Cadenassi, 2013).  

No início do século XIX, no dia 22 de janeiro de 1808 a família Real chega ao Brasil e 

a situação geral do Brasil, como também, a situação educacional, sofre uma significativa 

mudança com a instalação da corte portuguesa:  

 
• o processo de conquista da nacionalidade ganha impulso; • as estruturas de 

governo se incrementam e sofisticam; • os atos de governo diretamente 

voltados para o fortalecimento do poder português e para o atendimento aos 

interesses da Corte, indiretamente os beneficiavam, ainda oficialmente, 

colonizados. Não se pode negar a importância para a educação brasileira das 

providências relacionadas à criação e organização de Cursos e Aulas 

Públicas (Anatomia, Cirurgia e Obstetrícia; Economia; Agricultura), à 

instalação das Academias Militar e de Marinha, ao estabelecimento de 

equipamentos culturais (Neto, 2016, p. 1) 
 

O Brasil Imperial começa e termina sem a constituição e consolidação de um sistema 

educacional, mas não se pode negar a importância para a educação brasileira das providências 

relacionadas à criação e organização de Cursos e Aulas Públicas (Anatomia, Cirurgia e 

Obstetrícia; Economia; Agricultura), à instalação das Academias Militar e da Marinha, ao 

estabelecimento de equipamentos culturais (Biblioteca, Arquivo, Jardim Botânico), ao 

funcionamento de uma imprensa oficial; não se pode identificar aí uma política educacional, 

pois as iniciativas refletem necessidades e interesses  de curta duração, exigindo providências 

também, de acordo com os interesses e as necessidades que iam surgindo (Neto, 2008).  O 

historiador Manuel de Oliveira Lima, explicita todas as ressalvas ao elitismo educacional das 

decisões joaninas e afirma: 

 

As condições da instrução pública no Brasil colonial dos começos do século 

XIX eram reconhecidamente deficientes: pode mesmo dizer-se que eram no 

geral quase nulas, tendo recebido um duro golpe com a expulsão dos 

jesuítas. (...) A trasladação da corte rasgou logo novos horizontes ao ensino. 

(...) A educação ia dia a dia dilatando a perspectiva intelectual e emprestando 

ambição e dignidade aos súditos americanos da monarquia. (Lima, 1908, p. 

229). 
 

Com a vinda da Família Real ao Brasil, não foi possível implantar um sistema 

educacional nas terras brasileiras e a educação continuava tendo uma importância secundária. 

Não consegue atender igualmente a todos, e é ainda um instrumento de inclusão e de exclusão 

social. Segundo Pires de Almeida (1989) referido por Melo (2012), “a importante 

contribuição do governo de D. João VI para a instrução primária foi a criação de escolas e o 
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acréscimo de professores para o ensino da leitura, escrita e cálculo, sendo estes os conteúdos 

base do ensino elementar” (Melo, 2012, p. 5). 

O período de 1822 a 1889 foi marcado por transformações políticas, econômicas, 

culturais e sociais. No Brasil império, o interesse à educação era dos nobres, pois queriam que 

o ensino se limitasse aos que tinham dinheiro. Após a Independência, que ocorreu em 1822, 

“com o advento da monarquia constitucional e sob a influência das ideias liberais há muito 

infiltradas no Brasil, a educação, anteriormente concebida como um dever do súdito passou a 

ser compreendida como um direito do cidadão e um dever do Estado” (Peres, 2005, p. 1). Na 

segunda metade do século XIX, havia uma necessidade de organização de um sistema 

nacional de ensino e maiores condições de acesso à educação, como também, instrução 

primária gratuita a todos os cidadãos. Sendo assim, a instrução primária aparece como um 

elemento importante na constituição da nação brasileira, sobre a participação ativa do governo 

imperial no que diz respeito a esse nível de ensino (Melo, 2012).  

Na realidade, a preocupação em dotar o país com um sistema escolar de ensino que 

correspondesse satisfatoriamente às exigências da nova ordem política, era habilitar o povo 

para o exercício do voto, para o cumprimento dos mandatos eleitorais, enfim, para assumir 

plenamente as responsabilidades que o novo regime lhe atribuía. Esta aspiração liberal, 

embora não consignada explicitamente na letra da lei, conquistou os espíritos esclarecidos e 

converteu-se na motivação principal dos grandes projetos de reforma do ensino no decorrer do 

Império (Peres, 2005). “Por suas características liberais, a educação brasileira no Império se 

insere no quadro mais amplo da História da Educação Pública como educação nacional” 

(Peres, 2005, p. 1). 

No reinado de Dom Pedro I, se inicia uma nova etapa para a sociedade brasileira. 

Nesse período, foram criadas instituições voltadas para o fortalecimento da cultura escolar, 

fazendo com que o Brasil inicie um processo de modernização e urbanização com a fundação 

de escolas técnicas, de universidades, faculdades, do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o Jardim Botânico, entre outras. Dessa forma, essas instituições deram uma 

contribuição significativa, com relação à expansão do ensino e da pesquisa em nosso país 

(Silva & Souza, 2011). Estes autores enfatizam que o Governo Imperial construiu espaços de 

cultura e lazer em diversas regiões, com a urbanização no país, pois existia uma grande 

necessidade no surgimento de escolas.  

Vale destacar a lei promulgada em 15 de outubro de 1827, considerada a única Lei 

Geral para a Instrução Pública no Brasil, com relação ao ensino elementar da Independência 
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até 1946, vigorando por mais de cem anos. A mesma regulamentava vários pontos 

importantes para o funcionamento da educação em todo o país e estabelecia alguns 

procedimentos comuns. A Lei era composta por dezessete artigos abrangendo temáticas 

como: expansão de escolas públicas, salários para os professores, método de ensino, currículo, 

repetência, admissão e escolas para meninas (Silva & Souza, 2011). Os autores destacam 

alguns artigos que consideram como principais, são eles: 

 
Art. 1º Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as 

escolas de primeiras letras que forem necessárias. 
Art. 2º Os Presidentes das províncias, em Conselho e com audiência das 

respectivas Câmaras, enquanto não estiverem em exercício os Conselhos 

Gerais, marcarão o número e localidades das escolas, podendo extinguir as 

que existem em lugares pouco populosos e remover os Professores delas 

para as que se criarem, onde mais aproveitem, dando conta a Assembleia 

Geral para final resolução. 
Art. 3º Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os ordenados dos 

Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção às 

circunstâncias da população e carestia dos lugares, e o farão presente a 

Assembleia Geral para a aprovação. 
Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão 

também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível 

estabelecerem-se. 
Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais 

gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios 

de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, 

proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a 

Constituição do Império e a História do Brasil (Silva & Souza, 2011, p. 71). 
 

Silva e Souza (2011) destacam, ainda, que o artigo primeiro da Lei, que garante a 

expansão das escolas para outras localidades, não aconteceu, pois, a maioria das províncias 

não detinha recursos disponíveis para manter os salários dos professores, espaço físico e 

demais materiais didáticos. O ensino nas escolas de primeiras letras significava ler, escrever e 

contar. Já o artigo quinto, da mesma lei, escolheu como método de ensino, o método mútuo ou 

lancasteriano, adotado pelos professores nas escolas. Isso ocasionou um aumento de alunos e 

redução de custo na contratação de novos professores, haja vista que as atribuições de ensinar 

eram deliberadas pelos professores, aos alunos mais inteligentes da turma para o mesmo 

realizar o repasse aos demais estudantes da turma (Silva & Souza, 2011). 

Sobre o método Lancasteriano: 

 
De origem Britânica, datando dos fins do século XVIII, e popularizado na 

França pela monarquia da Restauração, esse método visava a atender à falta 

de professores capacitados e oferecer um ensino menos dispendioso. 
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Consistia em o professor ensinar a lição a um grupo de alunos mais 

adiantados e inteligentes, que ensinavam aos colegas mais atrasados, 

divididos em pequenos grupos. Um só professor podia assim assistir a uma 

classe de centena de alunos. Surgia a figura do decurião, precursor do atual 

monitor. Teria sido Euzébio Vanério, baiano ligado à vida de Sergipe a partir 

da autonomia política, o primeiro a utilizar, no Brasil, o método 

lancasteriano desde 1817”, com grande proveito de seus ouvintes” segundo 

sua afirmativa em oficio a D. Pedro I, de 1825, ao lhe oferecer a Memória 

concernente ao Ensino Mútuo ((Nunes, 1984, p. 40, referido por Alves, 

2010, p. 6). 
 

No período de 1834, após o Ato Adicional, as províncias preparavam os docentes para 

as escolas que eram criadas, como também, eram responsáveis pela instrução elementar. A 

primeira iniciativa foi da Província do Rio de Janeiro que fundou a Escola Normal de Niterói, 

em 1835. A Bahia também seguiu o exemplo, e em 1836, criou as escolas normais da Bahia. 

“Em 1837, o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, inspirado na organização dos 

colégios franceses, criou o Imperial Colégio Pedro II, concebido para funcionar como 

internato e externato” (Gomes, 2012: 16). A matemática estava presente em todas as séries do 

Colégio Pedro II, eram ensinados: Aritmética, Álgebra, Geometria, e, posteriormente a 

Trigonometria, apesar do predomínio das disciplinas literárias e humanistas (Gomes, 2012). 

Em 1845, o Ceará, também criou escolas e em 1846, as de São Paulo, outras províncias 

seguiram o exemplo das demais, porém com funcionamento irregular e com pouca duração de 

existência (Peres, 2005).  

Ainda segundo Peres (2005), por conta das características econômicas, sociais e 

culturais da sociedade, os trabalhos exercidos por humildes, artesãos e escravos, eram o 

trabalho manual e mecânico sendo trabalhos desprestigiados. Nesse período, existia um 

número reduzido de alunos, pouco mais de uma centena em 1864, espalhados por pequenas 

escolas comerciais e agrícolas e, naquele mesmo ano, havia 8.600 alunos matriculados em 

aulas e estabelecimentos de instrução secundária, para acesso às escolas superiores e, por sua 

vez, às profissões liberais (Peres, 2005). 

Segundo Peres (2005), 1882, Rui Barbosa apresentou dois Pareceres: um sobre a 

reforma do ensino secundário e superior e outro sobre o ensino primário, mas que só foram 

publicados em 1883. Os mesmos se referiam à reforma global da educação e compreendia 

todos os aspectos da educação: filosofia, política, administração, didática, psicologia, 

educação comparada. “Os Pareceres foram elaborados para servirem de subsídio à discussão 

do projeto de Reforma do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte e Superior em 
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todo o Império, em substituição à reforma instituída por Leôncio de Carvalho, em 1879” 

(Peres, 2005, p. 17).  

No Brasil, o ensino secundário particular, atingiu seu apogeu nos anos de 1860 a 1890.  

Em 1842, com a volta dos jesuítas, foram abertos colégios em Santa Catarina, em São Paulo, 

no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. De 1845 a 1886, o Colégio S. Luís era, de início, 

um internato, fundado em 1867, na cidade de Itú, pelo Pe José de Campos Lara. Este 

prosperou até 1917, data em que foi transferido para a capital de São Paulo e como última 

criação da Monarquia, em 1889, inaugurou-se o Colégio Militar (Peres, 2005). 

Em 1889, é instaurada a República da Espada (1889-1894). Em 15 de novembro de 

1889 ocorreu um golpe militar liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, militar, pondo 

fim ao império e dando início à República, que teve como base o modelo político do sistema 

presidencialista norte-americano. A educação sofreu mudanças levando em consideração os 

princípios adotados pelo novo regime, centralização, formalização e autoritarismo. Nesse 

período aconteceram fatos que mudaram o rosto da sociedade brasileira: elevado crescimento 

econômico, transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e, principalmente a 

construção de uma identidade nacional, sendo a educação, responsável pela moralização e 

civilização do povo, fortalecendo a nação que estava surgindo com o novo regime político 

(Silva & Souza, 2011).  

Em 1890, Benjamin Constant, então Ministro da Instrução Pública, promoveu uma 

importante reforma curricular e estabeleceu novas diretrizes para a instrução pública, entre 

elas, o ensino voltado para formação científica, rompendo com a tradição humanista clássica. 

Nas ideias positivistas, a matemática era tida como a disciplina mais importante das ciências, 

pelo filósofo francês Auguste Comte (1798-1857), considerado o pai do positivismo. 

Benjamin Constant e o grupo de militares brasileiros que liderou a proclamação da República 

eram seguidores dessa filosofia (Gomes, 2012). A consequência foi que a Matemática passou 

a ter um papel extremamente importante nos estudos dos alunos de primeiro e de segundo 

grau. 

Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República, 

inspirada no modelo americano. A Constituição estabeleceu como sistema, o presidencialismo 

e os ministros nomeados, eram pessoas de confiança do presidente, que poderia nomeá-los ou 

demiti-los livremente. Fixou-se o sistema de voto direto e universal, suprimindo o censo 

econômico. Os eleitos eram todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, excluídos os 

analfabetos, mendigos das praças, soldados e os religiosos sujeitos ao voto de obediência. A 
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religião católica deixou de ser a religião oficial no Brasil. Na Constituição, a educação era 

tratada nas unidades federativas, ou seja, a legislação nessa área era resolvida no âmbito dos 

estados. Cabia à Federação o ensino superior da capital. A Carta anterior, a Constituição de 

1824, nem sequer fez menção à palavra "educação", os analfabetos, os mendigos, os praças 

militares, as mulheres, apesar da Constituição não fazer referência, ficaram impedidos de 

votar, como também, nessa Constituição, o Estado e a Igreja, se tornaram instituições 

separadas.  

De 1894 a 1930, foi o período da República das Oligarquias ou República Velha. Foi 

eleito o civil Prudente de Morais para a Presidência da República. A característica desse 

período foi o coronelismo, o poder dos grandes senhores de terra, ou seja, o poder político. 

Também era conhecida como República do café-com-leite, os fazendeiros paulistas e 

mineiros se revezam no poder e para garantir que a votação fosse de maneira desejada, o 

candidato do governo permanecer no poder, lançavam mão de várias prerrogativas, dentre 

elas, o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. As eleições eram 

fraudadas, defuntos votavam, assinaturas eram falsificadas, os títulos não tinham a foto do 

eleitor. As eleições eram diretas, porém para poucos. Sempre havia trapaças em prol do 

governo. Na Republica Oligárquica apenas 3% dos brasileiros eram eleitores e votavam. Só 

votava quem tivesse mais de 25 anos de idade, do gênero masculino e alfabetizado. Esse 

período foi marcado por muitas revoltas. Nesse período a economia brasileira era basicamente 

agrícola.  

Como na monarquia, durante a República Velha a cultura continuou sendo um direito 

exclusivo da elite e a educação enfrentava diversos problemas, privilégio de poucos, mesmo 

com as mudanças na constituição. Durante esse período, o país ia mudando as características 

essencialmente rurais para começar a viver uma realidade ligada aos centros urbanos. Em 

1922 ocorreu na cidade de São Paulo, no mês de fevereiro, um movimento que significou uma 

verdadeira revolução na vida cultural brasileira, a Semana da Arte Moderna. O público lotou 

o Teatro Municipal, durante quatro noites, para acompanhar escritores, poetas, pintores, 

músicos e artistas plásticos que tinham como objetivo mudar a arte brasileira e reagir contra 

tradicionais expressões das artes plásticas e da literatura (Schäfer, 2015). 

 
O movimento modernista criticava a forma como a cultura brasileira deixava 

se influenciar pelos padrões e valores da cultura europeia, tinha o objetivo de 

“abrasileirar” a cultura brasileira por meio da valorização dos elementos 

naturais de nossa nação. Dessa forma, pretendia-se aproximar as classes 

mais populares do país à produção cultural. Apesar da reação de setores 



82 

conservadores da sociedade contra a nova proposta artística, as novas obras e 

ideias acabaram se impondo com o tempo. Entre tantos nomes que se 

destacaram nesse evento, devemos citar as pintoras, Anita Malfatti e Tarsila 

do Amaral, os escritores Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de 

Andrade, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e Lima Barreto, os artistas 

plásticos Vitor Brecheret e Emiliano Di Cavalcanti e o músico Heitor Vila 

Lobos (Schäfer, 2015, p. 1). 

 

Ainda segundo Schäfer (2015), em 1896 foi realizada a primeira sessão de cinema no 

Rio de Janeiro e entre 1908 e 1912, foi rodado o primeiro filme brasileiro e surgiram os 

primeiros longas-metragens. A partir de 1927 surgiram os filmes sonoros, apesar da 

concorrência do cinema norte-americano. Ocorreu também, durante a Primeira República uma 

grande evolução nos meios de comunicação, destacando o surgimento do rádio. Nesse 

período, surgiram importantes revistas como a Revista da Semana e O Cruzeiro, e outros 

jornais como o Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), Diário Popular (São Paulo), O Globo (Rio de 

Janeiro) e o Correio do Povo (Porto Alegre).  

Além disso, inúmeros pequenos jornais, ligados às lutas sociais e ao movimento 

operário, passaram a circular por todo o país. Além do cinema, o futebol, foi introduzido no 

Brasil pelo inglês Charles Müller no final do século XIX, e se tornou uma das principais 

fontes de diversão para os brasileiros, apesar de inicialmente ter sido restrito a estrangeiros e a 

brancos. Rapidamente o esporte se popularizou e diversos clubes foram fundados por todo o 

Brasil (Schäfer, 2015). Ainda nesse período, foi criada a Lei Celerada (1927) que censurava a 

imprensa e reprimia qualquer manifestação contrária ao governo.  

A partir de 1920 ocorreu um otimismo pedagógico e os principais governos estaduais 

do Brasil iniciaram uma série de reformas de ensino em vários estados da União (Sociedade 

para o Ensino do Cristianismo, 2013). Os responsáveis pela série de reformas estaduais 

ocorridas foram os vários fatores concorrendo a seu favor, o primeiro deles, o clima de euforia 

pedagógica que tomou conta da sociedade brasileira depois da Primeira Guerra Mundial, 

início do surto industrial que pressionava por uma nova direção do ensino e a introdução no 

Brasil das ideias da escola Nova, em cujas teorias se inspiraram os reformadores. Como 

funcionavam as reformas, cada Estado organizava o seu sistema completo de ensino desde o 

primário até o ensino superior.  

Entretanto, as reformas se limitavam sempre à estrutura do ensino primário e normal, 

porque todo o ensino superior estava na época no âmbito do Governo Federal, e o ensino 

secundário, por não ser obrigatório para a admissão aos cursos superiores, não passava de 
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uma rede de cursos preparatórios, com exceção do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que 

com a República havia mudado de nome para Ginásio Nacional, e alguns colégios religiosos. 

Mesmo estes, na prática, não podiam fugir do espírito dos preparatórios (Sociedade para o 

Ensino do Cristianismo, 2013). 

As reformas privilegiavam a participação dos alunos. A liberdade, o interesse e a 

relação professor/aluno são substituídos e o aluno passa a ser a figura central do processo de 

aprendizagem. No ensino tradicional, era o professor. “As reformas pregavam uma nova 

concepção de infância que iria orientar a reorganização escolar acentuando o caráter psico-

pedagógico do ensino” (Valente, Santos, Machado & Duarte, 2004, p. 85).  

Segundo Souza (2016), dois aspectos marcaram as reformas propostas pela Escola 

Nova, “a denominada escola ativa, envolvendo formulações como a globalização do ensino, a 

adoção dos centros de interesse, os métodos ativos, a ênfase em atividades como excursões, 

salas ambientes, método de projetos, etc. e as instituições auxiliares da escola” (Souza, 2016, 

p. 1).  

Para Gomes (2012) essas mudanças no ensino dos anos iniciais da escolarização, 

trouxeram reflexos específicos na abordagem da Matemática, pois, começa a se introduzir 

situação do dia a dia na escola. As principais reformas que foram levadas a efeito na década 

de 20 foram as seguintes: Em 1920, em São Paulo, por Sampaio Dória; em 1922, no Ceará, 

pela ação de Lourenço Filho; em 1927, em Minas Gerais, e no Distrito Federal, promovida 

respectivamente por Mário Casasanta e Fernando de Azevedo; em 1928, no Distrito Federal, 

por Fernando Azevedo, vindo de São Paulo a convite da Prefeitura do Rio de Janeiro; em 

1924, na Bahia, por Anísio Teixeira (Fausto, 1995). 

Nesse período foi criada a Universidade do Brasil (1920), atual UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), a Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV), atual 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). 1930 inicia no Rio Grande do Sul e no Nordeste a 

Revolução de 1930, dando fim à Primeira República (ou República das Oligarquias). Um 

marco importante que ocorreu em 1908 vale ser citado no que diz respeito ao ensino da 

matemática:  

 

Em 1908, realizou-se em Roma o quarto congresso internacional de 

Matemática, no qual foi criada uma comissão internacional para tratar de 

questões do ensino, presidida pelo matemático alemão Felix Klein (1849-

1925). Essa comissão estabeleceu como meta proceder a um estudo sobre o 

ensino secundário da Matemática em vários países, entre os quais estava o 

Brasil, e sua constituição assinala a existência de um primeiro movimento 

internacional para a modernização do ensino. As principais propostas desse 
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movimento eram: promover a unificação dos conteúdos matemáticos 

abordados na escola em uma única disciplina, enfatizar as aplicações práticas 

da Matemática e introduzir o ensino do cálculo diferencial e integral no nível 

secundário (Gomes, 2012, p. 19). 
 

Em 1927, Euclides Roxo, professor de matemática, personagem marcante e o principal 

responsável pela proposta da reforma do ensino de matemática no Brasil, propôs à 

Congregação do Colégio Pedro II, a unificação dos ramos da Matemática, para as disciplinas, 

Aritmética, Álgebra e Geometria, pois eram ensinadas separadamente, as quais passaram a ser 

ensinadas conjuntamente sob o nome de matemática. Essa proposta estava de acordo com as 

ideias do movimento internacional de reforma orientado por Felix Klein na Alemanha (Berti, 

2016). 

O professor Euclides Roxo propunha para o ensino da matemática, uma metodologia 

que levasse em consideração o aspecto psicológico do aluno, dando ênfase à intuição. Sugeria 

que o professor trabalhasse a matemática com materiais concretos, e se afastasse do abstrato, 

do formalismo e do ensino sistematizado. A proposta de professor Roxo era modernizar o 

ensino de matemática no Brasil (Valente et al., 2004). Em 1929, o professor Euclides Roxo 

torna-se membro do conselho diretor da Associação Brasileira de Educação (ABE) e com a 

Revolução de 30, o professor Roxo pede demissão do cargo de diretor do Colégio Pedro II, 

pois era ligado à República Velha (Valente, 2005).  

A Era Vargas se inicia a partir de 1930 e nesse período surgem às reformas 

educacionais mais modernas, por conta da emergência do desenvolvimento industrial. O 

principal objetivo do governo era formar uma elite mais ampla e intelectualmente mais bem 

preparada (Fausto, 1995). O pensamento com relação às reformas do ensino vinha da década 

de 1920, que tinha como característica, mudanças no nível dos Estados, que correspondia ao 

figurino da República federativa, como também, uma educação centralizadora e pública 

popular. A nova realidade brasileira passou a exigir uma mão-de-obra especializada; seria 

necessário um investimento em educação. Para este propósito um dos primeiros atos do 

governo, foi a criação do Ministério da Educação e Saúde, em novembro de 1930 (Fausto, 

1995).  

Francisco Campos foi o primeiro ministro da Educação, veio de Minas Gerais, e a 

reforma que fez no ensino primário e normal do seu estado, foi pioneira no país e assim, já 

acumulava uma experiência de reformador da educação em Minas Gerais na década de 1920. 

 Seguia os postulados da "Escola Nova", que haviam chegado ao Brasil pelas mãos de 

educadores como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo após a Primeira Guerra Mundial. 
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Francisco Campos realizou uma intensa ação no Ministério da Educação e se preocupou 

essencialmente com o ensino superior e com o ensino secundário.  

Com relação ao ensino superior, criou condições para o surgimento de verdadeiras 

universidades, dedicadas ao ensino e à pesquisa e até aquela data, era uma junção de escolas 

superiores (Fausto, 1995).  Com relação ao ensino secundário, iniciou a sua implantação, pois 

até então, eram cursos preparatórios para ingressos nas escolas superiores. Propôs mudanças 

curriculares na nova disciplina Matemática, que foi bastante detalhada, ultrapassando uma 

simples lista de conteúdo a serem ensinados na escola secundária e enfatizava o 

desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno como também, a relação da teoria com a 

prática (Gomes, 2012). A reforma do então ministro Campos estabeleceu um currículo 

seriado, ensino em dois ciclos, frequência obrigatória, exigência do diploma de nível 

secundário para ingresso em nível superior.  

 
A complexidade do currículo, a duração dos estudos, abrangendo um ciclo 

fundamental de cinco anos e outro complementar de dois anos, vinculara o 

ensino secundário ao objetivo de preparar novas elites. Mesmo tendo-se o 

cuidado de ressalvar a distância entre as intenções e a prática, a reforma teve 

bastante significado, sobretudo considerando-se o baixíssimo nível 

institucional de que se partiu (Fausto, 1995, p. 338). 
 

Alguns professores de Matemática favoráveis ao ensino tradicional, em que a 

Matemática era concebida como disciplina mental, considerava que a nova proposta, 

rebaixava o ensino. Nesse grupo, um professor do Colégio Pedro II, Almeida Lisboa, atacava 

frontalmente o defensor das reformas, o professor Euclides Roxo, em muitos artigos 

publicados em jornais da época (Gomes, 2012). Também o professor Ramalho Novo criticava 

a reforma, alegando que seria um retrocesso no ensino. Valente et al. (2004) nos dizem que 

Ramalho Novo acusou Euclides Roxo de ter plagiado a obra didática norte-americana Senior 

MathemaTIC de Ernst Breslich com livro escrito e lançado por Euclides Roxo, Matemática 

Ginasial, a partir da Reforma Francisco Campos. 

 
O programa do Pedro II – decalcado do livro de Breslich – com seus “blocos 

retangulares” (Breslich – pág. 182), representa um verdadeiro retrocesso no 

ensino de matemática. Entre os dois famosos mestres alemães - Klein e 

Weieratrass - os professores do Pedro II adotaram uma tradução incompleta 

e defeituosa do Breslich! (Valente et al., 2004, p. 129). 
 

Em 11 de dezembro de 1930, Euclides Roxo foi nomeado por Getúlio Vargas diretor 

do Colégio Pedro II e foi convidado por Fanscisco Campos a compor uma comissão para 
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elaborar um projeto de reforma do ensino brasileiro. A proposta relativa ao ensino da 

matemática defendida por Euclides foi aceita e se propagou por todo o país (Valente et al., 

2004).   

Os movimentos da sociedade envolvendo educadores e a elite cultural influenciou a 

ação do Estado no setor educativo. A igreja católica enfatizava o papel da escola privada e 

defendia o ensino religioso tanto na escola privada como na pública. O pressuposto era que os 

meninos deveriam receber educação na esfera do trabalho e as meninas, do lar (Fausto, 1995). 

Como a igreja católica passou a apoiar o novo governo, em troca, tomou medidas baixando 

um decreto em abril de 1931, permitindo o ensino da religião nas escolas públicas (Fausto, 

1995).  

Em 1932, aconteceu um manifesto, chamado, Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, que tinham como propostas, renovar a escola tradicional, objetivando a aplicação da 

verdadeira função social da escola. O mesmo, foi pautado na democracia e na hierarquia das 

capacidades ideológicas, política e econômica, enaltecendo o exercício dos direitos dos 

cidadãos brasileiros no que tange à educação. Dentre eles, a educação pública, a escola única, 

a laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação, ou seja, trazer novas proposituras para 

uma escola que tem como missão elevar o espírito dos incultos e os bens sociais dos 

despossuídos para, dessa forma, ocasionar uma avalanche de mobilidade social e superação 

das desigualdades econômicas. 

 O manifesto foi um acontecimento importante, pois suas ações influenciaram o 

campo da História da Educação e das Políticas Educacionais, pois questionavam o contexto e 

a conjuntura de determinados tempos, além de indicarem procedimentos de adequação e 

superação de mazelas (Lima, 2012). 

Em 14 de julho de 1934, foi instituída uma nova Constituição, que se assemelhava à 

de 1891, ao estabelecer uma República Federativa, porém apresentava vários aspectos novos. 

Com relação à família, educação e cultura, a Constituição estabelecia o princípio do ensino 

primário gratuito e de frequência obrigatória. O ensino religioso era facultativo e aberto a 

todas as confissões. Das medidas de criação de universidades surgiram, em 1934, a 

Universidade de São Paulo e, em 1935, a Universidade do Distrito Federal, graças à iniciativa 

do secretário da Educação Anísio Teixeira. Entre 1920 e 1940, ocorreu um declínio do índice 

de analfabetos (Fausto, 1995).  

Para Pavanello (1993) a criação das universidades influenciou no curso secundário, no 

ensino da matemática e da geometria, pois essas universidades passaram a oferecer cursos 
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destinados à formação de professores das diversas disciplinas do ensino secundário. Valente 

(2005) chama a atenção que em meio aos debates da época, emerge pela primeira vez no 

Brasil a ideia de formação do educador matemático, ou seja, surge a necessidade da formação 

pedagógica desse profissional. 

Segundo Lima (2012), no período de 1920 a 1937, a História da Educação brasileira é 

marcada, no campo econômico, pela emergente constituição de um parque industrial, iniciava 

um modelo nacional de desenvolvimento, baseado na industrialização tardia do país, 

caracterizada por uma busca de substituir as importações de materiais básicos, bens de 

consumos imediatos, pela industrialização nacional dos mesmos, que o autor chama de a 

primeira fase da industrialização brasileira. Ainda segundo o autor, nesse período emerge a 

nova classe social, a classe média, formada por funcionários públicos, intelectuais, 

funcionários do comércio, enfim, a burguesia, que discorda da forma de constituição do 

governo, porém, concorda com seu conteúdo. 

“Até 1930 a educação configurou‐se de forma dualista e elitista. Ensino primário 

articulado com o ensino profissional destinado aos pobres e ensino secundário com 

continuidade ao superior, destinado à elite” (Lima, 2012, p. 968). Este autor nos diz que após 

1930 novas camadas sociais entram em cena, no entanto, mesmo com as lutas e as 

necessidades destes, por mudanças nas políticas sociais, dentre elas as educacionais, o Estado 

se mantém conservador e controlador com relação ao atendimento de tais demandas (Lima, 

2012). 

O ministro de Educação e Saúde Pública no período de 1934 a 1945, Gustavo 

Capanema Filho, por sua iniciativa, faz uma reforma em alguns ramos do ensino e promove 

uma gestão marcada pela reforma dos ensinos secundário e universitário. Foram seis decretos, 

leis que determinavam o ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. 

Foi nesse período que o Brasil implantou as bases da educação nacional. As Reformas 

receberam o nome de Leis Orgânicas do Ensino ou Reforma Capanema.  

Em 1937 foi criado o INEP - Instituto Nacional de Pedagogia. No ano seguinte, o 

órgão iniciou seus trabalhos de fato, com a publicação do Decreto-Lei nº 580, regulamentando 

a organização e a estrutura da instituição e modificando sua denominação para Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep, 2016). Em 1944, os diretores do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP) pensavam na publicação de uma revista mensal, que 

receberia o nome de Educação Nacional ou Revista Brasileira de Educação, cujo objetivo era 

divulgar, em todo o país, os modernos princípios e técnicas da educação, como também, 
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servir como órgão de debate dos grandes problemas da educação nacional e concorrer por 

todos os meios para imprimir crescente unidade de objetivos e de métodos ao pensamento 

pedagógico nacional (Horta, 2010).   

As Leis Orgânicas que estruturam o ensino técnico-profissional foram promulgadas 

entre 1942 a 1946. Foram três decretos leis que organizaram esse ensino, de forma que 

contivessem dois ciclos, um fundamental, de 4 anos e outro, de 3 a 4 anos. Os programas de 

Matemática dos dois ciclos se subdividiam em dois temas: Geometria Intuitiva e Aritmética 

Prática, e com relação às duas últimas séries, continha separadamente, os itens relativos à 

Álgebra e à Geometria Dedutiva (Gomes, 2012).  

Com relação ao ensino industrial, além do industrial básico de 4 anos, existia, no 

mesmo ciclo, o curso de mestria, de 2 anos. Estava previsto na lei também, cursos artesanais, 

duração curta variável, e os de aprendizagem. Os primeiros, destinados a dar treinamento 

rápido, e os de aprendizagem, à qualificação de aprendizes industriais (Romanelli, 1985). Para 

a autora, a lei traz um valor histórico sobre o ensino profissional, pois revelou uma 

preocupação do Governo em engajar as indústrias na qualificação dos trabalhadores, além de 

obrigá-las a colaborar com a sociedade na educação de seus membros, pois o sistema de 

ensino não tinha possibilidade de oferecer a educação profissional necessária e o Estado não 

tinha capacidade de alocar recursos para equipá-lo adequadamente (Romanelli, 1985). 

Em 1946, acontece a promulgação das leis orgânicas do ensino primário e ensino 

normal. O ensino primário ficou subdividido em duas categorias: o ensino primário 

fundamental, que estava dividido em primário elementar, de 4 anos de duração, e primário 

complementar, de um ano apenas, destinados a crianças de 7 a 12 anos, e o ensino primário 

supletivo, de 2 anos, destinado à educação de adolescentes e adultos que não receberam esse 

nível de educação na idade adequada. O primário supletivo contribuiu para diminuir a taxa de 

analfabetismo, no final da década de 40 e 50. Os princípios elencados foram: proporcionar a 

iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento da vida nacional, e ao exercício das 

virtudes morais e cívicas que a mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado espírito de 

fraternidade humana (Romanelli, 1985). 

O ensino normal era destinado aos Estados, e as reformas efetuadas ficavam restritas 

aos Estados que as promovessem. As funções segundo a lei seriam cumpridas de acordo com 

a seguinte estrutura: o ensino ficou subdividido em cursos de dois níveis. O curso de 1º ciclo, 

com duração de 4 anos, funcionaria em escolas com o nome de Escolas Normais Regionais. 

Como curso de 2º ciclo, continuavam a existir cursos de formação de professor primário, com 
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a duração de 3 anos, que funcionariam em estabelecimentos chamados de Escolas Normais. 

Foram criados também os Institutos de Educação, que passaram a funcionar com os cursos 

citados acima, mais o Jardim de Infância e a Escola Primária e os cursos de especialização de 

professor primário e habilitação e administradores escolares (Romanelli, 1985). 

Segundo Romanelli (1985), com a expansão industrial e pela necessidade de mão-de-

obra preparada, as indústrias exigiam uma formação mínima para os trabalhadores, que teria 

de ser feito de forma rápida e prática. Então, em 22 de janeiro de 1942, foi criado o Serviço 

Nacional de Aprendizagem dos Industriários, mais tarde Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, SENAI, destinado a organizar e administrar escolas de aprendizagem industrial em 

todo o país, e que poderiam também oferecer cursos de formação técnica para trabalhadores 

não sujeitos à aprendizagem e era dirigido pela Confederação Nacional das Indústrias. Em 10 

de janeiro de 1946, o Governo criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 

SENAC. A estrutura do SENAC era a mesma do SENAI, tendo como diferença o fato de ser 

comercial e por ser dirigido pela Confederação Nacional do Comércio. 

Já em 1947, aconteceu o planejamento geral da Campanha de Educação de Adultos, 

promovida pelo Ministério, com a cooperação de todos os Estados e Territórios e do Distrito 

Federal, a qual definiu os seguintes objetivos: instalação e funcionamento de dez mil classes 

de ensino supletivo, para adolescentes e adultos analfabetos; estímulo ao voluntariado, seja 

individual, para ensino de um analfabeto ou pequeno grupo de analfabetos, seja por parte de 

associações, para ensino de grupos mais numerosos; persistente esclarecimento do público 

quanto à necessidade de instruir e educar as grandes massas de adolescentes e adultos 

analfabetos do País. (Josetti & Araújo, 2012). 

Ainda segundo Josetti e Araújo (2012), em 1948, uma comissão composta por 

diferentes setores da educação, criou e encaminhou à Câmara uma proposta de estatuto para o 

ensino. Ela serviu de referência para o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), que só viria a ser promulgada bem mais tarde. Depois de treze anos de acirradas 

discussões, foi promulgado um texto único para tratar da legislação educacional: a Lei de 

Diretrizes e Bases, aprovada em dezembro de 1961 e que entrou em vigor em 1962, data em 

que aconteceu a instalação do Conselho Federal de Educação (CFE). Este órgão foi composto 

devido à clareza de Anísio Teixeira, que elaborou o Plano Nacional de Educação (PNE) e que 

atuou, também, como relator do PNE no CFE (Brighente & Mesquida, 2013).  

 
No contexto da LDB, recém-aprovada em 1963, foi que Paulo Freire esteve 

entre os membros do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Seu 
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método de alfabetização o colocou em projeção nacional, entretanto, o Golpe 

Militar de 1964 extinguiu todo o movimento de cultura e educação popular. 

Freire foi fundamental na história da educação brasileira, pois colocou os 

avanços progressistas a serviço da educação dos trabalhadores, e não da 

burguesia; lutou pelos oprimidos, “por isso seu nome permanecerá como 

referência de uma pedagogia progressista e de esquerda” (Brighente & 

Mesquida, 2013, p. 237). 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) não teve o mesmo vigor do 

anteprojeto original, e prevaleceram as reivindicações da Igreja Católica e dos donos de 

estabelecimentos particulares de ensino, que faziam campanha contra Anísio Teixeira, em 

função das políticas que ele defendia: escola pública, gratuita e universal, garantida a toda a 

população (Brighente & Mesquida, 2013).  Além disso, a nova Constituição fez voltar o 

preceito de que a educação é direito de todos, inspirada nos princípios proclamados pelos 

Pioneiros, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nos primeiros anos da década de 

1930 (Josetti & Araújo, 2012). Capanema foi o relator do anteprojeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em 1949 (Horta, 2010). 

Na década de 1950 por conta das transformações econômicas, sociais e culturais no 

Brasil, o ensino também começa a se modificar com o intuito de acompanhar essas 

transformações e por conta, também, “das possibilidades de acesso à escola começa a requerer 

alterações no funcionamento e nas finalidades dessa instituição, o que repercute no ensino das 

diversas disciplinas” (Gomes, 2012, p. 22), entre as quais está o ensino da matemática. 

No final da década de 1950 e início da década de 1960 matemáticos e professores de 

Matemática se reuniam em congressos nacionais para discutir o ensino da Matemática no 

Brasil. O primeiro ocorreu em Salvador, em 1955, com a participação de 115 professores de 

sete estados, e o segundo em Porto Alegre, em 1957, com a presença de 240 professores. 

Nessa época, existia o movimento internacional que ficou conhecido como o Movimento da 

Matemática Moderna (MMM) em que muitos educadores da área estavam envolvidos 

(Gomes, 2012). 

O Movimento da Matemática Moderna foi aceito em diversos países. O objetivo era 

aproximar a matemática da escola básica com a matemática produzida pelos pesquisadores da 

área e, dessa forma, preparar as pessoas para lidar com a tecnologia que estava emergindo. As 

propostas do movimento era inserir no currículo conteúdos matemáticos que até aquela época 

não faziam parte do programa escolar tais como, estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, 

topologia, transformações geométricas (Wielewski, 2016, p. 1). Além disso, ressaltava a 

necessidade de dar importância aos aspectos lógicos e estruturais da Matemática, se opondo 
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ao caráter pragmático que predominava no ensino daquela época, que valorizava as regras 

sem justificativa e na mecanização dos procedimentos (Gomes, 2012). 

Portanto, para acompanhar essa ideia de modernização, os professores de 

matemática, educadores, como também, profissionais de diversas áreas, teriam que se adaptar 

e se preparar para as mudanças propostas. Desse modo, foram organizados e criados grupos 

de estudos, e de pesquisa em alguns países, também no Brasil, com o intuito de estudar, 

divulgar e implantar a nova proposta nas escolas (Wielewski, 2016). 

Para Wielewski (2016) a discussão sobre o movimento da matemática moderna teve 

início de forma organizada no Brasil, na década de 1960 e início de 1970 e nas décadas de 

1960 e 1980, foi oficializada por intermédio de grupos de professores de matemática. Nesse 

período foram publicadas muitas coleções de livros para propagar as ideias do movimento da 

matemática moderna (Gomes, 2012). A Matemática Moderna foi divulgada e implantada em 

todo o território brasileiro, no entanto, não houve nenhum decreto oficial que determinasse a 

sua implantação (Zanatta, 2010). 

Observa-se que houve uma diminuição da presença de conteúdos geométricos nas 

práticas pedagógicas nas escolas, por conta da importância dada ao ensino da álgebra, como 

também da falta de preparo dos professores para ministrar a disciplina de acordo com as 

propostas dos modernistas. Dessa forma, esse foi um dos efeitos da disseminação das ideias 

do Movimento da Matemática Moderna (Gomes, 2012). 

Pavanello (1993) nos diz que os livros didáticos optaram por explorar a geometria de 

forma intuitiva, como noções de figura geométrica e de intersecção de figuras como conjunto 

de pontos do plano, ou na representação, na linguagem da teoria dos conjuntos.  

 
A coerência do movimento exige a proposição de um trabalho com a 

geometria sob o enfoque das transformações. Ora, o ensino da geometria na 

abordagem tradicional já enfrentava grandes problemas em relação ao 

conhecimento do professor, aos métodos utilizados, à dificuldade em se 

estabelecer uma ponte entre a geometria prática indicada para a escola 

elementar e a abordagem axiomática introduzida no secundário (Pavanello, 

1993, p. 13). 
 

A autora chama a atenção que trabalhar a geometria enfocando as transformações é 

um grande problema, pois a maioria dos professores não domina esse assunto, dessa forma, 

muitos deixavam de ensinar a geometria sob qualquer pretexto e enfatizavam o ensino da 

álgebra (Pavanello, 1993). 
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Em meio a todas as discussões a respeito da educação no Brasil, em 1953, foi criado 

o Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC, que até então, era chamado de 

Ministério da Educação e Saúde. Até 1960, o sistema educacional brasileiro era centralizado e 

o modelo tinha que ser seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e 

municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. Foram 

necessários 13 anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação da primeira LDB.  

O ensino religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos pontos de maior 

disputa para a aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a Igreja. A 

reforma universitária, em 1968, foi a grande LDB do ensino superior, assegurando autonomia 

didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira às universidades. A reforma 

representou um avanço na educação superior brasileira, ao instituir um modelo organizacional 

único para as universidades públicas e privadas (Brasil, 2016). 

O Ministério da Educação vinha envidando efetivos esforços na ampliação do ensino 

fundamental para nove anos de duração, considerando a universalização do acesso a essa 

etapa de ensino de oito anos de duração e, ainda, a necessidade de o Brasil aumentar a 

duração da escolaridade obrigatória. Essa relevância é constatada, também, ao se analisar a 

legislação educacional brasileira: a Lei no 4.024/1961 estabeleceu quatro anos de escolaridade 

obrigatória; com o Acordo de Punta del Este e Santiago, de 1970, estendeu-se para seis anos o 

tempo do ensino obrigatório; a Lei no 5.692/1971 determinou a extensão da obrigatoriedade 

para oito anos; já a Lei nº 9.394/1996 sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos de 

duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por sua vez, tornou-se meta da educação 

nacional pela Lei nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). 

Finalmente, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, institui o ensino fundamental de nove 

anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade (Brasil, 2016a). 

 Segundo Brighente e Mesquida (2013), as reformas do ensino, que aconteceram 

entre 1960 e 1970, atenderam às necessidades do regime vigente, ou seja, a vontade particular 

dos grupos ligados ao governo que sempre esteve acima da vontade geral do povo, como 

também, é possível perceber que, na legislação da educação, o objetivo das leis era garantir 

uma política educacional, orgânica, nacional e abrangente, para dessa forma, garantir o 

controle político e ideológico que o governo desejava. Segundo Saviani (2004), a década de 

1960 foi fértil em experimentação educativa, consolidaram-se os colégios de aplicação, 

surgiram os ginásios vocacionais, como também, ocorreu um grande impulso à renovação do 
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ensino de matemática e de ciências. Porém, no final da década de 60, o Centro Brasileiro de 

pesquisas Educacionais e os Centros Regionais a ele ligados foram fechados e após o golpe 

militar de 1964, o ensino do país foi reorientado. 

A partir de 1964, as diretrizes para o desenvolvimento do país encaminharam-se na 

direção de investimentos no capital humano e tecnológico, esses investimentos passaram a ser 

fundamentais para a busca do ideal de modernidade estabelecido pelo Estado brasileiro. Dessa 

forma, percebe-se a importância da educação e da tecnologia nesse período. Até então (de 

1930 a 1955), o Brasil se concentrara em todos os setores produtivos para aumento do 

investimento em capital físico e social, ficando para o segundo plano o investimento em 

desenvolvimento tecnológico e em recursos humanos, ou seja, a mão-de-obra não havia ainda 

sido incorporada ao setor produtivo, como capital (Souza, 2007). 

Em 1971, entra em vigor uma nova LDB. O ensino passa a ser obrigatório entre os 7 

aos 14 anos. No entanto, segundo Brighente & Mesquida (2013), essa demanda foi difícil de 

ser atendida, pois os estados precisavam de recursos, que acabavam sendo repassados para as 

escolas privadas, ou seja, as verbas eram destinadas à construção de escolas que estavam 

subordinadas a favores de políticos e empreiteiros. O texto também prevê um currículo 

comum para o primeiro e segundo graus e uma parte diversificada em função das diferenças 

regionais, tendo também, a finalidade de qualificar os alunos para o trabalho e o processo 

educacional nessa fase tinha uma intencionalidade, que era a “função profissionalizante”. 

Vale destacar que no final da década de 1970 e início dos anos 1980 surgiram críticas 

ao movimento da matemática moderna que, consequentemente, foi perdendo defensores até o 

seu desaparecimento, por conta do período de transição de governo e a renovação de ideias. 

As críticas vinham dos meios acadêmicos, de pais de alunos e também a imprensa que 

denunciavam as superficialidades da simbologia da matemática moderna e reclamavam do 

ensino desnecessário da teoria dos conjuntos. Os professores se mostravam insatisfeitos com a 

proposta por conta, principalmente do fracasso no rendimento do aluno, como também, a 

dificuldade de apreensão na linguagem dos conjuntos pelos alunos (Zanatta, 2010). 

Em 1985 é criado o Ministério da Cultura. Em 1992, uma lei federal transformou o 

MEC no Ministério da Educação e do Desporto e, somente em 1995, a instituição passa a ser 

responsável apenas pela área da educação. Para Santos et al (2012), a década de 80 é marcada 

pela luta política contra‐hegemônica, que resistia à ideia de fazer da Educação mais um setor 

privilegiado do mercado internacional. É nesse período que o Brasil vivencia o processo de 

elaboração da Constituição de 1988, contemplando na carta Constitucional a igualdade de 
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condições para o acesso e a permanência na escola e em 1988, foi promulgada a Constituição 

Brasileira. Nesta Constituição, a educação mereceu destaque, em seus Dispositivos 

Constitucionais Sujeitos a Regulamentação (ADCT 60 modificado pela Emenda 

Constitucional 14/1996), dava o prazo de dez anos para a universalização do Ensino e a 

erradicação do analfabetismo, ADCT são os Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias.  

A Constituição de 1988 institui o Estado Democrático de Direito com o objetivo de 

garantir o exercício dos direitos, quer sociais, individuais, a liberdade, segurança, o bem-estar, 

desenvolvimento, igualdade e a justiça. Em seu primeiro artigo ficam claros os direitos 

destinados ao cidadão (Constituição, 1988). Houve a participação dos movimentos sociais na 

elaboração da Constituição, tornando, dessa forma, a Constituição mais democrática, partindo 

do princípio que democracia é governo do povo, é necessário a efetiva participação desses nas 

decisões. É nesse propósito que vários setores da sociedade organizada contribuem na 

elaboração e aprovação das legislações buscando regulamentar os direitos humanos, sociais e 

a democracia participativa. A dificuldade ainda está no cumprimento daquilo que é proposto e 

discutido na sociedade e que muitas vezes consta nas leis (Leineker & Abreu, 2012).  

Com relação ao ensino da matemática, nos últimos anos, no Brasil aconteceram fatos 

importantes para o ensino da Matemática, desde 1971, como a implantação de programas de 

pós-graduação em Matemática nas universidades, como também, a criação de cursos 

específicos de pós-graduação em Educação Matemática, em nível de especialização, mestrado 

e doutorado, em vários estados brasileiros, a partir de 1987 (Gomes, 2012). Este autor destaca, 

também, a formação de professores de matemática espalhada em todo o Brasil, como também, 

cursos de preparação de docentes, na graduação e na pós-graduação e os programas de 

formação inicial de professores de Matemática à distância, através da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). As UAB oferecem cursos de ensino superior e pós-graduação por meio da 

modalidade de educação à distância.  

Em 1990 foi organizado o Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB). Em 1995 

foi criado o Conselho Nacional de Educação (CNE), substituído o antigo Conselho Federal de 

Educação que havia surgido com a LDB de 1961 e tinha sido extinto em 1994. Uma nova 

reforma na educação brasileira foi implantada em 1996. Trata-se da mais recente LDB, que 

instituiu a Política Educacional Brasileira, e trouxe diversas mudanças às leis anteriores, com 

a inclusão da educação infantil (creches e pré-escola). A formação adequada dos profissionais 

da educação básica também foi priorizada com um capítulo específico para tratar do assunto. 
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Ainda em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) para atender ao ensino 

fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas dos impostos e das transferências 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vinculados à educação (Brasil, 2016b).  

O FUNDEF vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). Agora, toda a educação básica, da creche ao ensino médio, passa a ser 

beneficiada com recursos federais. Sendo um compromisso da União com a educação básica, 

que se estenderá até 2020. É nessa trajetória de quase 80 anos que o Ministério da Educação 

se propõe a promover ensino de qualidade. Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), em 2007, o MEC vem reforçar uma visão sistêmica da educação, com 

ações integradas e sem disputas de espaços e financiamentos. No PDE, investir na educação 

básica significa investir na educação profissional e na educação superior. A construção dessa 

unidade só será possível com a participação conjunta da sociedade.  

Com o envolvimento de pais, alunos, professores e gestores, a educação se tornará um 

compromisso e uma conquista de todos (Brasil, 2016b). Santos et al. (2012), trazem um texto, 

fazendo um resumo sobre a Educação, que diz: 

 
Educação não é negócio, escola não é empresa, professor não é técnico, 

aluno não é mercadoria e conteúdo não é moeda de troca. Todo negócio pode 

trazer prejuízo, a Educação não pode oferecer – em especial às crianças, 

jovens e adultos da classe popular; uma empresa pode vir à falência, demitir 

seus funcionários e fechar as portas. Escola pública, jamais! Técnico só faz o 

que a máquina precisa para funcionar. Professor não opera nenhuma 

máquina, ele trabalha com pessoas; mercadoria é fabricada, vendida e 

distribuída com facilidade e a preços baixos. Em sua maioria, depois que são 

consumidas ou usadas, elas são facilmente ignoradas por quem as possui. 

Todo aluno é um ser social, cultural, político, histórico. Um ser humano; e 

moeda de troca não traz retorno. Dez moedas não valem mais que uma, 

quando os valores são diferentes. Elas têm uma serventia meramente 

estabelecida para facilitar a circulação monetária. Os conteúdos, quando 

trabalhados de forma crítica, elevam o pensamento e o espírito dos discentes 

e dos próprios professores. A relação de troca que se estabelece vai muito 

além de um retorno quantitativo equivalente. O significado de um conteúdo 

pode valer muito mais para o outro. Quisesse a sociedade que isso fosse algo 

concreto. Os educadores veriam sentido ao exercerem sua função e os alunos 

veriam sentido em passar tanto tempo na escola. E a sociedade agradeceria o 

que, dessa relação, fosse promulgado.  Notas de um educador por J. Douglas 

Alves (Santos et al., 2012, p. 4353).   
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Este texto ressalta o valor e a importância da escola e de um educador para a 

sociedade. Realmente, o valor da educação é fundamental para o desenvolvimento de uma 

sociedade, a construção de um modo de vida em que se valoriza a cidadania. A escola não 

teria sentido, simplesmente não existiria se não mantivesse uma relação estreita com a 

sociedade. 

 

3.2 Contexto da escola pública no Brasil: Educação como direito de cidadania 

  

Discute-se muito a respeito da educação e da sua importância para a formação do 

indivíduo e como este, a partir dessa formação, pode atuar na sociedade. Esta discussão 

perpassa pela necessidade de formação adequada do professor e das condições propícias para 

o desenvolvimento da sua atuação como educador.  

O aluno, por outro lado, espera encontrar uma estrutura física atrativa, de tal forma, 

que possa sentir-se à vontade para desenvolver suas atividades socioeducativas e o 

pensamento crítico. Esse ambiente propício seria um espaço que oferecesse uma infraestrutura 

adequada para apoio ao ensino, como salas de aulas arejadas, local de funcionamento, tipo de 

abastecimento de água e de energia elétrica, destinação de lixo e esgoto sanitário, 

dependências existentes (diretoria, secretaria, cozinha, tipo de banheiros1, laboratórios, 

acessibilidade, quadra de esporte, parque infantil), equipamentos (computadores, acesso à 

Internet, aparelhos de TV e DVD, antena parabólica), enfim, um espaço para o 

desenvolvimento de atividades cognitivas e motoras, pois um ambiente de múltiplos 

interesses pode contribuir para um aprendizado diferenciado, uma vez que este será o cenário 

diário do discente, onde se realizará estudos, debates, discussões, reflexões, convívios sociais 

e lazer. 

De acordo com a Constituição brasileira de 1988, todos os cidadãos têm direito à 

educação no Brasil. Trata-se de um direito fundamental, porque inclui um processo de 

desenvolvimento individual próprio à condição humana, ou seja, quem não tem acesso à 

educação não é capaz de exigir e exercer direitos civis, políticos, econômicos e sociais, o que 

prejudica sua inclusão na sociedade moderna. A educação é dever do Estado, da família e à 

sociedade cabe promover, incentivar e colaborar para a realização desse direito. O direito à 

                                                           
1 Como se diz em Portugal, casas de banho 
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educação é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como 

inspiração o valor da igualdade entre as pessoas (Brasil, 2016c).  

No Brasil, a educação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que atende toda a educação básica, da creche ao 

ensino médio, está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. Essa lei explicita 

de forma coerente as responsabilidades e competências de cada uma das esferas (de governo), 

de forma que o cidadão comum saiba a quem cobrar o cumprimento das garantias 

constitucionais (Roitman & Ramos, 2011). De acordo com a LDB, a Educação divide-se em 

dois níveis: a educação básica e o ensino superior. A educação básica compreende a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. O ensino médio, etapa final da educação 

básica, tem duração mínima de três anos e atende a formação geral do educando, podendo 

incluir programas de preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 

profissional, (Brasil, 2016d).  

O direito a educação foi reconhecido no Brasil, na Constituição Federal de 1988, 

como um direito social. O Estado, antes da promulgação da lei, não tinha a obrigação formal 

de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros. A escola pública, nas primeiras 

décadas do século XX, tinha por objetivo a escolarização das camadas populares, mas só para 

aqueles ligados aos setores do trabalho urbano. Deste contingente, ficaram fora da instrução 

pública promovida pelo Estado, os pobres, os miseráveis e os negros. Durante a Constituinte 

de 1988 a educação fundamental passou a ser dever do poder público e garantido a todo 

brasileiro (Pereira, Felipe e França, 2012). “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (Brasil, 2016c, p.1). 

 
Se se trata de escolas organizadas e mantidas pelo Estado, isso significa que 

cabe ao poder público se responsabilizar plenamente por elas, o que implica 

a garantia de suas condições materiais e pedagógicas. Tais condições 

incluem a construção ou a aquisição de prédios específicos para funcionar 

como escolas; a dotação e manutenção nesses prédios de toda a 

infraestrutura necessária para o seu adequado funcionamento; a instituição 

de um corpo de agentes, com destaque para os professores, definindo-se as 

exigências de formação, os critérios de admissão e a especificação das 

funções a serem desempenhadas; a definição das diretrizes pedagógicas, dos 

componentes curriculares, das normas disciplinares e dos mecanismos de 

avaliação das unidades e do sistema de ensino em seu conjunto (Saviani et 

al., 2005, p. 4). 
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O objetivo principal de um sistema educacional é a aquisição e a produção de 

conhecimento. A aprendizagem escolar, por sua vez, é um dos maiores desafios na área de 

educação. Ensinar e aprender sempre foram os desafios de todas as épocas, aliado à busca de 

novas estratégias que possibilitem melhorar a qualidade desses processos; a estrutura física é 

de fundamental importância neste sentido. É impossível obter conhecimentos, estudar, pensar, 

criar, em um ambiente inapropriado. O mundo está em crescente mudança e a forma como a 

escola usa o espaço, as relações interpessoais e a interação com a comunidade são importantes 

no processo de ensino e aprendizagem. O que se busca é um ambiente limpo, bem conservado 

e equipado, climatizado, de preferência, com espaços adequados, equipe comprometida e 

comunidade atuante em seu cotidiano; esse é o objetivo principal para a educação de 

qualidade. 

Além da Constituição Federal, de 1988, existe a lei que regulamenta e complementa 

a do direito à Educação: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990. O ECA e a 

LDB, garantem à criança, o jovem ou o adulto, o direito a educação e vagas para todos. As 

escolas públicas brasileiras oferecem ensino gratuito para todos os brasileiros, mas 

infelizmente enfrentam muitos problemas atualmente, como falta de estrutura, falta de 

melhorias na aplicação das políticas públicas voltadas para o ensino, falta de capital 

financeiro, dificuldades no repasse de verbas, escassez de material didático e pedagógico, 

insatisfação dos professores com os reajustes salariais, carência de pessoal de apoio, de 

gestores competentes, de professores comprometidos e de políticos competentes e com 

vontade de mudar, de transformar a educação. Enfim, são muitos os problemas enfrentados e 

muito para ser feito, se o objetivo for uma educação de qualidade.  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e, no seu Art. 4º define o dever do Estado com a educação escolar pública 

e gratuita, desde o ensino fundamental, creches, até o ensino médio. Além disso, determina a 

oferta de condições para o acesso e permanência do aluno, como: 

 
[...] VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por 

meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; IX - padrões mínimos de qualidade de 

ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem (Brasil, 2016d, p. 1).  
 

http://h/
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Esta Lei determina a obrigatoriedade dos “insumos indispensáveis ao desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem”, mas a interpretação do que seja indispensável é feita 

por quem executa as políticas públicas e o que vemos, na prática, são muitas escolas sem 

infraestrutura adequada, o que denota a falta de prioridade de investimento na infraestrutura 

das instituições de ensino. 

Para avaliar a qualidade do ensino básico, foi criado o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), em 2007, para ser um indicador que sintetiza informações de desempenho 

em exames padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média de 

aprovação dos estudantes na etapa de ensino), com foco nas disciplinas de matemática e 

português, por serem consideradas difíceis (Inep, 2007). O IDEB reúne em um único 

indicador dois conceitos: o fluxo escolar e o aprendizado, traduzido nas médias de 

desempenho nas avaliações externas. Tem o objetivo de verificar as taxas de repetência, pois 

são bastante elevadas, assim como a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes 

mesmo de concluir a educação básica. Esses alunos chegam ao ensino médio sem base e 

apresentam baixa proficiência em exames padronizados. Isso pode criar desestímulo para que 

continuem no curso.  

O IDEB é calculado a partir de dados obtidos no Censo Escolar, médias de 

desempenho do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB) e da Prova Brasil. O Censo 

Escolar é uma pesquisa que tem por objetivo realizar um amplo levantamento sobre as escolas 

de educação básica no País. É o mais importante levantamento estatístico educacional 

brasileiro sobre as diferentes etapas e modalidades de ensino da Educação Básica e da 

Educação Profissional. O SAEB e a Prova Brasil, são avaliações para diagnóstico, em larga 

escala, desenvolvidas pelo Inep/MEC, que objetivam avaliar a qualidade do ensino oferecido 

pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos (Inep, 2007).  

Muitas das políticas públicas voltadas para a educação básica nascem com base nos 

dados coletados pelo Censo Escolar, pois ele ajuda a montar um panorama da educação e a 

identificar as principais necessidades das escolas e redes de ensino do país. Alguns exemplos 

são as transferências de recursos públicos como merenda e transporte escolar, distribuição de 

livros e uniformes, implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, Dinheiro Direto 

na Escola e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB) (Qedu, 2016).  

http://h/
http://h/
http://h/
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Essas avaliações são muito importantes, mas, de acordo com Borges (2012), para 

diagnosticar o rendimento escolar, as avaliações em larga escala não são suficientes, tendo em 

vista que ocorrem num espaço específico, no qual acontecem interações pedagógicas e 

avaliativas, relações interpessoais e hierárquicas, como também, esse rendimento escolar 

depende das condições em que se encontra a infraestrutura física, o mobiliário, os 

equipamentos e os materiais didáticos. Para conhecer essa realidade escolar, é necessário 

realizar processos de avaliação da situação escolar focados na infraestrutura e nos serviços 

prestados pela escola, para permitir uma comparação destes com os padrões mínimos de 

funcionamento. 

Todas as demandas das escolas estão traduzidas no Plano Nacional de Educação 

(PNE), realizado a cada dez anos e desdobrados nos Planos Estaduais de Educação e nos 

planos municipais. O PNE, 2001, estabelecido a partir da Lei nº 10172, de 9 de janeiro de 

2001, traça diretrizes e metas para a educação no Brasil, para determinado período (Pne, 

2001).  

No PNE 2014, dentre as metas traçadas, chama a atenção a meta 7, que orienta a 

fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o 

IDEB, no período de 2015 a 2021: Anos iniciais do ensino fundamental – média 5,2, para 

2015 a 6,0, para 2021; Anos finais do ensino fundamental: média 4,7 a 5,5 e ensino médio: 

4,3 a 5,2 (Pne, 2014). 

No PNE 2014 está bem claro a importância de dotar as escolas de infraestrutura 

adequada. Assim, com relação a este item, a Estratégia 7.18, define a obrigatoriedade de 

assegurar a todas as escolas públicas de educação básica a infraestrutura de saneamento 

básico, “[...] acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos 

e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência” (Brasil, 2016, p. 1).  

Complementando esta diretriz, a Estratégia 7.20 do PNE define: 

 
Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização 

pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação 

básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições 

necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a 

internet (Brasil, 2016b, p. 1). 
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No PNE foi instituído a obrigatoriedade de padrões mínimos de infraestrutura para o 

funcionamento adequado das instituições de educação infantil (creche e pré-escolas), ensino 

fundamental e ensino médio. Ao final do quinto (5º) ano todas as escolas deveriam ter 

alcançado o padrão mínimo estabelecido. A abrangência dos padrões de infraestrutura física 

seria, de acordo com o PNE, quanto à adequação do espaço interno às necessidades dos 

educandos, com garantia do saneamento básico, instalações adequadas, espaços que atendam 

às necessidades do desenvolvimento das atividades pedagógicas, conforme as diretrizes 

curriculares (Fnde, 2010). 

A partir de junho de 2011, passou a ser feito Levantamento da Situação Escolar (LSE), 

através de um sistema informatizado, que possibilita a estados e municípios fazer convênios 

com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e receber recursos do 

governo federal. Este é um sistema informatizado de suporte ao processo de coleta de dados, 

informações e avaliação do estado em que se encontram as escolas públicas e que abrange 

infraestrutura física, mobiliário, material didático e equipamentos. Os dados levantados são 

registrados em um sistema informatizado que armazena, em uma base centralizada, os dados 

nacionais para serem processados e referenciados aos Padrões Mínimos de Funcionamento da 

Escola (PMFE) (Fnde, 2010). 

Segundo Carreira & Pinto (2006) em pesquisa realizada a respeito dos desafios 

educacionais no Brasil com relação aos recursos de infraestrutura e equipamentos, a situação 

é crítica em todos os níveis da educação básica. Estes autores destacam que existe carência de 

bibliotecas, laboratórios de ciência e de informática. A existência de pontos de internet é 

insignificante no ensino fundamental e muito abaixo do desejável nas escolas de ensino 

médio. Esta situação demonstra a precariedade das instituições de ensino brasileiras, traduzida 

nos resultados das avaliações oficiais.  

O censo escolar de 2014 registra que, das 188.673 escolas no Brasil, 61% 

(115.445 escolas) possuem internet e 51% (95.454 escolas) possuem banda larga. Este censo 

registra um total de 1.670.043 computadores para uso dos alunos e 628.684, para uso 

administrativo (Qedu, 2016). Este quantitativo de computadores destinado ao uso dos alunos 

parece bastante insignificante, quando se compara com o quantitativo para uso administrativo, 

principalmente quando relacionamos com o número de matriculas, em 2014, que atingiu 

8.628.714 estudantes matriculados no ensino médio e um total de 48.725.327 estudantes 

matriculados em todos os níveis no Brasil, naquele ano.  



102 

É importante se pensar na estrutura física de uma escola, na disponibilidade de 

recursos tecnológicos por aluno, bibliotecas, pois uma situação onde a infraestrutura é 

inadequada pode criar no aluno um quadro mental de abandono ou de desvalorização da 

educação pelo Estado e até mesmo pela sociedade. Sobre os padrões mínimos de qualidade do 

ambiente escolar, levando-se em conta espaço, tempo e as relações: 

 
O espaço da escola não é apenas um 'continente', um recipiente que abriga 

alunos, livros, professores, um local em que se realizam atividades de 

aprendizagem. Mas é também um 'conteúdo', ele mesmo é educativo. Escola 

é mais do que quatro paredes; é clima, espírito de trabalho, produção de 

aprendizagem, relações sociais de formação de pessoas. O espaço tem que 

gerar ideias, sentimentos, movimentos no sentido da busca do conhecimento; 

tem que despertar interesse em aprender; além de ser alegre aprazível e 

confortável, tem que ser pedagógico. Há uma 'docência do espaço'. Os 

alunos aprendem dele lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o 

movimento e o pensamento, o silêncio e o barulho do trabalho, que 

constroem conhecimento (por que silêncio na biblioteca e barulho na oficina, 

no ateliê de artes ou mecânica?). É verdade que 'até embaixo de uma árvore 

se aprende' e para algumas coisas é até mais agradável e apropriado, como 

aprender sobre a terra, o chão, as pedras, uma formiga, o vento, o sol, o frio 

e observar o movimento circundante. Mas também é verdade que uma sala 

de aula, um laboratório, uma biblioteca oferece melhores condições para 

observar micro-organismos num microscópio, resolver uma equação 

matemática que exige alta concentração, ficar algumas horas lendo e 

analisando um texto... E estudar sobre coisas distantes, que exigem atenção, 

pesquisa e posterior elaboração própria. Por isso, é importante que as escolas 

sejam espaços funcionais, produtivos e produtores de aprendizagem. 

(Didonet, 2002, p. 19). 
 

Estas reflexões coadunam com nossa compreensão sobre a importância do espaço 

escolar, mas que seja um espaço adequado, em que o aluno tenha as condições necessárias 

para produzir ou se apropriar do conhecimento. A escola que oferece as condições adequadas 

para a construção do conhecimento estará contribuindo para a formação de indivíduos críticos 

e capazes de participar do desenvolvimento do seu território, de forma ética e cidadã. E esses 

cidadãos serão os futuros políticos que estamos formando para criar/executar as políticas 

públicas do país. 

 
A qualidade na oferta dos serviços escolares depende muito das políticas 

estabelecidas pelos órgãos mantenedores dos estabelecimentos de ensino, 

principalmente relacionadas à destinação de recursos financeiros para 

adequação ou modernização dos ambientes. Assim, não basta a escola dispor 

de um projeto pedagógico que contemple um currículo bem estruturado se a 

mesma não tem condições de cumpri-lo, o que acaba causando a redução da 

qualidade do ensino ofertado e prejudicando o aprendizado, pois o 
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desempenho educacional dos alunos sofre influência decisiva da qualidade 

das escolas que frequentam (Borges, 2012, p. 4).  
 

Uma escola sem boa infraestrutura prejudica as atividades educacionais e contribui 

para desestimular professores e alunos. “O espaço físico e estrutural de uma escola deve ser 

organizado de modo que atenda às necessidades sociais, cognitivas e motoras do aluno” 

(Lima, Sueli & Renatha, 2010). Entendemos que escola de qualidade é possível se a 

infraestrutura oferecida for adequada.  

 

3.3 Ensino de matemática nas escolas públicas: políticas para avaliação externa 

 

O ensino de matemática nas escolas públicas brasileiras também enfrenta problemas. 

Esta disciplina é considerada difícil e um suplício na vida dos estudantes e muitos se 

convencem de que são incapazes de aprender. A matemática, quando ministrada de forma 

desconectada da realidade, gera traumas e complexos, apesar dos esforços de alguns 

professores em tornar o ensino desta disciplina, atividade mais prazerosa. O problema 

encontrado por muitos professores está relacionado à sua formação e à forma como a 

disciplina é aplicada nos cursos de ensino médio, por exemplo, com carga horária semanal 

mínima, que dificulta o trabalho dos seus diversos conteúdos. Aliada a isso, algumas vezes a 

disciplina ainda é lecionada por professores de outras áreas. 

 
A Matemática está presente nas atividades humanas das diversas culturas. 

Muitas ações cotidianas requerem competências matemáticas, que se tornam 

mais complexas à medida que as interações sociais e as relações de produção 

e de troca de bens e serviços se diversificam e se intensificam. Em 

sociedades como a nossa, permeadas por tecnologias de base científica e por 

um crescente acúmulo e troca de informações de vários tipos, é consenso 

reconhecer que o desenvolvimento de competências matemáticas é uma 

necessidade indiscutível. As mudanças no mundo do trabalho têm sido cada 

vez mais rápidas e profundas e exigem capacidade de adaptação a novos 

processos de produção e de comunicação. (Brasil, 2014, p. 14) 
 

O alto índice de reprovação e de evasão escolar nos cursos superiores, 

principalmente nas áreas de exatas, como física, química, e das engenharias, se deve ao baixo 

nível de aprendizagem em matemática. Mesmo conseguindo ingressar nesses cursos, uma 

parcela não desprezível dos alunos não consegue terminá-los. O impacto se reflete, por 

exemplo, no índice baixo com relação ao número de engenheiros que o país forma ao ano - 
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cerca de 30 mil e a escassez de bons professores nas áreas de exatas (Roitman & Ramos, 

2011). 

O Ministério de Educação e Cultura (MEC) criou alguns mecanismos de avaliação 

externa com o objetivo de medir o nível de aprendizagem dos alunos brasileiros, dentre eles o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cujos dados apontam para as enormes 

dificuldades encontradas pelos alunos brasileiros no ensino da matemática. O SAEB e a Prova 

Brasil participam da composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Aplicado de dois em dois anos, o SAEB avalia uma amostra de alunos matriculados nos 5º e 

9º anos do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e 

particulares, rurais e urbanas. As provas são constituídas por testes de matemática e de 

português, e os estudantes recebem notas que vão de 0 a 10. A avaliação do rendimento dos 

sistemas educativos tem sido um dos objetivos das políticas públicas no Brasil, mas estes não 

estão devidamente priorizados ou contemplados de modo a promover mudanças estruturais na 

educação. 

O objetivo principal do SAEB é avaliar a Educação Básica brasileira em escala 

nacional com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e garantia do 

acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e o 

monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação Básica. Além disso, procura 

também oferecer dados e indicadores que possibilitem maior compreensão dos fatores que 

influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados. (Brasil, 2014a). 

A educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no País e compreende três 

etapas: a educação infantil (para crianças de zero a cinco anos); o ensino fundamental (para 

alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos).  

Segundo Biondi e Felício (2007, p. 17), “conforme os resultados do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – INEP/MEC, a qualidade da educação 

básica brasileira vem declinando nos últimos dez anos em Matemática e Língua Portuguesa, 

nas três séries avaliadas”, ou seja, foi constatado com a aplicação das avaliações criadas pelo 

governo, que a educação no Brasil ainda precisa caminhar no sentido de melhorar o seu 

ensino. A situação do Ensino Médio também indica queda no rendimento dos alunos em 

relação ao ano anterior e indica também que uma parte significativa dos adolescentes entre 15 

e 17 anos não está na escola e isso contribui para a perpetuação das diferenças econômicas e 

culturais na sociedade brasileira.  
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Segundo informações do Inep (2016a), o SAEB é composto por três avaliações 

externas em larga escala:  

 
- Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB: abrangem, de maneira 

amostral, alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e 

rurais, matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental 

e no 3º ano do Ensino Médio, tendo como principal objetivo avaliar a 

qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira. Apresenta os 

resultados do país como um todo, das regiões geográficas e das unidades da 

federação. 
- Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc (também 

denominada "Prova Brasil"): trata-se de uma avaliação censitária 

envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, 

com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas 

públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 

alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo os resultados 

disponibilizados por escola e por ente federativo.  
- Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA: avaliação censitária 

envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas, com o objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e 

letramento em Língua Portuguesa, alfabetização Matemática e condições de 

oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas.  
  

Pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, a ANA foi incorporada ao Saeb. A Aneb 

e a Anresc/Prova Brasil são realizadas de dois em dois anos, e a ANA é anual. A partir de 

2013, em caráter experimental, também serão aplicados testes de Ciências para alunos do 9º 

ano do ensino fundamental e 3ª ano do ensino médio (nestes casos, serão utilizados dois dias 

para a realização das avaliações). Os questionários contextuais são respondidos pelos alunos, 

professores e diretores, fornecendo informações sobre fatores socioeconômicos e de contexto 

que podem estar associados ao desempenho escolar. Há ainda um questionário contextual da 

escola, que deve ser preenchido pelo aplicador (Inep, 2016a). 

Com o intuito de reunir em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes 

para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações, o INEP 

criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2007. Esse índice agrega 

ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do INEP a possibilidade 

de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade 

educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar obtidos no Censo Escolar e média de desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB, 

para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil, para os municípios. 

http://h/
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O IDEB foi desenvolvido para ser um indicador que sintetiza informações de 

desempenho em exames padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média 

de aprovação dos estudantes na etapa de ensino), com o objetivo de verificar as taxas de 

repetência dos estudantes, pois são bastante elevadas, assim como a proporção de 

adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a educação básica. Esses 

alunos chegam ao ensino médio sem base e ficam desestimulados a continuar no curso, o que 

é outro indicador preocupante, a baixa proficiência obtida pelos alunos em exames 

padronizados.  

Diante disso, o Ministério da Educação, em maio de 2011, e o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), aprovam parecer que estabelece novas diretrizes curriculares nacionais para 

o ensino médio no Brasil. Na verdade, é uma atualização das diretrizes de 1998, entendida 

como necessária diante das diversas mudanças ocorridas na legislação relativa ao ensino 

médio nos últimos anos, bem como das transformações em curso na própria sociedade, no 

mundo do trabalho e no ensino médio. A discussão é ampla e abrangente, assim como o são as 

questões que permeiam a definição da própria especificidade desse nível de ensino no país e 

suas respectivas políticas curriculares. (Moehlecke, 2012). 

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), cuja principal diretriz é auxiliar os países membros a atingir as metas de Educação 

para Todos, desenvolve ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais, além 

de prover acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de 

educação, cujo foco é a relevância da educação como valor estratégico para o 

desenvolvimento social e econômico dos países e promover o acesso e a qualidade da 

educação em todos os níveis e modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos 

(Unesco, 2015).  

No Fórum Mundial de Educação, realizado em 2000, os países membros se 

comprometeram a dedicar os recursos e esforços necessários para melhorar a educação até 

2015. Na ocasião, foram traçados seis objetivos para os países: expandir os cuidados na 

primeira infância e na educação; universalizar o ensino primário; promover as competências 

de aprendizagem e de vida para jovens e adultos; reduzir o analfabetismo em 50%; alcançar a 

paridade e igualdade de gênero; e melhorar a qualidade da educação (Unesco, 2015). “Muito 

foi alcançado desde 2000 – precisamos fazer muito mais para garantir educação de qualidade 

e aprendizagem ao longo da vida para todos” (Unesco, 2015, p. 4). 
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Com o intuito de reduzir a taxa de analfabetismo no Brasil, foi criado a EJA 

(Educação de jovens e adultos), que é uma modalidade de ensino da rede escolar pública e 

tem por objetivo permitir que pessoas adultas, que não tiveram a oportunidade de frequentar a 

escola na idade convencional, por qualquer motivo, entre os quais a necessidade de trabalho 

por conta da participação na renda familiar desde a infância, retome seus estudos e possam, 

dessa forma, recuperar o tempo perdido. A EJA oferta Ensino Fundamental e Médio para 

atendimento a jovens, adultos e idosos através de cursos, programas, projetos e exames. 

Roitman e Ramos (2011) ressaltam que o objetivo da educação é preparar os jovens 

para o mundo do trabalho, como também, para sua independência econômica para que, dessa 

forma, eles possam viver construtivamente em comunidades responsáveis e para que possam 

conviver e compreender a diversidade cultural de uma sociedade em constante transformação 

e de uma forma dinâmica. “Os jovens querem uma escola que caiba na vida, e não a 

encontram no atual modelo de ensino médio” (Roitman & Ramos, 2011, p. 21). 

Paulo Freire é considerado o precursor e defensor da educação para jovens e adultos. 

Essa afirmação é feita por educadores que também acreditam nessa modalidade de ensino. 

Moacir Gadotti, no prefácio do livro ‘Educação e Mudança’, do próprio Freire (Freire, 1979: 

5), ressalta: “Ele sempre foi a favor de uma escolarização aliada à formação da consciência 

humana e lutou pelo fim da educação elitista”. Freire queria uma “[...] educação que por isso 

mesmo libertasse pela conscientização. Não aquela educação que domestica e acomoda. 

Educação, afinal, que promovesse a “ingenuidade”, característica da emersão, em criticidade, 

com a qual o homem opta e decide” (Freire, 1979: 38). Neste livro, o autor apresenta de 

maneira detalhada seu método educacional relativo ao ensino de adultos. 

Nesta modalidade de ensino, EJA, o papel do professor, em sua prática pedagógica, é 

ajudar na formação de cidadãos cônscios de seu papel na sociedade, através de atividades 

significativas, dinâmicas, estimulantes; ampliar os horizontes culturais dos alunos; criar um 

ambiente receptivo para que os alunos se sintam receptivos para conversar; mostrar que o 

saber do professor não é mais importante que o deles e que a aula é um momento para trocas 

de experiências, valorizar o aluno, valorizar o conhecimento, as habilidades e competências 

de cada aluno e utilizá-los em sala de aula para promover o sentimento de grupo. 

Com o intuito de construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos 

por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar 

ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
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culturais, entre outros, foi criado o Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos – ENCCEJA. A participação no ENCCEJA é voluntária e gratuita, destinada 

aos jovens e adultos residentes no Brasil e no Exterior, inclusive às pessoas privadas de 

liberdade, que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada (Brasil, 

2016). 

 
No Brasil e no Exterior, o Exame pode ser realizado para pleitear 

certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental para quem tem no 

mínimo 15 (quinze) anos completos na data de realização das provas. Além 

da certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental, os brasileiros 

residentes no Exterior podem pleitear a certificação no nível de conclusão do 

Ensino Médio desde que tenham no mínimo 18 (dezoito) anos completos na 

data de realização das provas. No Brasil, com a instituição do novo Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, a partir de 2009 o ENCCEJA passou a 

ser realizado visando à certificação apenas do Ensino Fundamental, pois a 

certificação do Ensino Médio passou a ser realizada com os resultados do 

ENEM. (Encceja, 2014, p. 1). 
 

O ENEM foi criado em 1998, tendo por objetivo avaliar o desempenho do aluno ao 

completar a escolaridade básica. Podem participar dessa avaliação, alunos que estão 

concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O exame é utilizado 

como critério de seleção para aqueles que pretendem pleitear uma bolsa no Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), o qual já usa esse exame como critério de seleção para o 

ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Foram 

avanços importantes e inquestionáveis, mas existe uma dívida histórica tão grande no país 

com a educação que muito ainda precisa ser feito, com agilidade e presteza, exigindo de toda 

a sociedade uma colaboração como também uma participação efetiva na busca de uma 

educação de qualidade para todos (Roitman & Ramos, 2011). 

 
 

3.4 Alguns projetos estaduais e federais de estímulos à tecnologia no ensino médio 

 

Com o objetivo de atender as exigências da sociedade atual, como também, 

acompanhar o avanço tecnológico e incluir a escola pública nessas demandas, o governo 

federal e o governo da Bahia criaram alguns programas, os quais estão elencados logo abaixo. 

As informações a respeito dos projetos federais foram retiradas do site do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) (Fnde, 2014). 
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- PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), com a 

finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de 

enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio, foi 

criado pelo Ministério da Educação, através da portaria nº 522 em 

09/04/1997. O nome inicialmente denominado era Programa Nacional de 

Informática na Educação. O seu funcionamento se dá de forma 

descentralizada, existindo em cada unidade da Federação uma Coordenação 

Estadual. 
 
- NTE (Núcleos de Tecnologia Educacional) são unidades dotadas de 

infraestrutura de informática e comunicação, que reúnem equipes de 

educadores e especialistas em tecnologia de hardware e software. Os 

profissionais que trabalham nos NTE são especialmente capacitados pelo 

ProInfo para auxiliar as escolas em todas as fases do processo de 

incorporação e uso pleno das novas tecnologias, em atividades didático-

pedagógicas. Em 2014, os NTE foram extintos na Bahia. 
 
- Projeto Um Computador por Aluno (UCA) – uma iniciativa do Governo 

Federal – foi implantado com o objetivo de intensificar as tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de 

computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um projeto 

que complementou as ações do MEC referentes a tecnologias na educação, 

em especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização de 

objetivos educacionais na internet dentro do ProInfo Integrado que promove 

o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e 

médio.  
 
- Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) foi lançado no dia 04 de 

abril de 2008 pelo governo federal, por meio do Decreto 6424 que altera o 

Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo 

Comutado Prestado no Regime Público (PGMU). Com a assinatura do 

Termo Aditivo ao Termo de Autorização de exploração da Telefonia Fixa, as 

operadoras autorizadas trocam a obrigação de instalarem postos de serviço 

telefônico nos municípios pela instalação de infraestrutura de rede para 

suporte a conexão à internet em todos os municípios brasileiros e conectar 

todas as escolas públicas urbanas.  
 
- Tablets no ensino público é outra ação do Proinfo Integrado, programa de 

formação voltada para o uso didático-pedagógico das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à 

distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de 

conteúdos e recursos multimídia e digitais. Os tablets serão distribuídos para 

professores de escolas de ensino médio. Foram pré-requisitos para definir 

por onde começar a distribuição de tablets: ser escola urbana de ensino 

médio, ter internet banda larga, laboratório do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo) e rede sem fio (wi-fi). Para adquirir os 

tabletes estados incluem o pedido de aquisição na adesão ao Plano de Ações 

Articuladas (PAR). Após a adesão e com a aprovação do PAR, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassa recursos para os 

estados. São os estados que realizam a aquisição do equipamento 

diretamente com as empresas vencedoras do pregão. Descrição dos 

equipamentos: Tablets são nos modelos de 7 ou 10 polegadas, bateria com 

duração de 6 horas, colorido, peso abaixo de 700 gramas, tela multitoque, 
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câmera e microfone para trabalho multimídia, saída de vídeo, conteúdos pré-

instalados. Conteúdo dos tablets: Conteúdo Portal do Professor / MEC; 

Portal Domínio Público; Khan Academy (Física / Matemática / Biologia / 

Química): tradução para português com parceria da Fundação Lemann; 

Projetos de Aprendizagem Educacionais (Banco Internacional de Objetos 

Educacionais – MEC); Coleção Educadores. 
 

Além dos programas descritos, foram criados também:  

 

- Programa Ensino Médio em Ação (EM-Açâo): Lançado em 2011, pela 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o Programa Ensino Médio com 

Intermediação Tecnológica (EMITec) já é utilizado como modelo. A 

iniciativa se constitui em uma ferramenta pedagógica para educação à 

distância, em áreas remotas do Estado (Bahia, 2016a, p. 1). 
 
- Programa Ensino Médio Inovador – EMI: Foi instituído pela Portaria nº 

971, de 9 de outubro de 2009, no contexto da implementação das ações 

voltadas ao Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. A edição atual 

do Programa está alinhada às diretrizes e metas do Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 e à reforma do Ensino Médio proposta pela Medida 

Provisória 746/2016 e é regulamentada pela Resolução FNDE nº 4 de 25 de 

outubro de 2016. O objetivo do EMI é apoiar e fortalecer os Sistemas de 

Ensino Estaduais e Distrital no desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras nas escolas de Ensino Médio, disponibilizando apoio técnico e 

financeiro, consoante à disseminação da cultura de um currículo dinâmico, 

flexível, que atenda às expectativas e necessidades dos estudantes e às 

demandas da sociedade atual (Brasil, 2016e, p. 1). 
 
- Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio: Instituído pela 

Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, representa a articulação e a 

coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos estaduais e 

distrital na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de 

qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, 

orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele tem direito (Brasil, 

2016, p. 1). 
 

Esses programas foram criados com o intuito de diminuir a distância entre 

professores, alunos e as novas tecnologias, mas, infelizmente, nem sempre com o sucesso 

devido, por conta da forma como é iniciado o processo, às vezes de cima para baixo. 

Acreditamos que todo projeto que se deseja aplicar com sucesso deva ser construído nas 

escolas, com a participação de toda a comunidade escolar – professores, alunos, gestores, 

pais, funcionários e administradores.  

Com o objetivo de melhorar o ensino, despertar o interesse do aluno e diminuir a 

taxa de repetência e de evasão, na área de matemática, os governos, federal e estadual, 

criaram alguns programas de qualificação dos professores, dentre eles, o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que é uma ação estratégica do 
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MEC, resultante de um conjunto de ações que se concretizam mediante o princípio de 

colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios e as Instituições de 

Educação Superior públicas, neles sediadas. Tem como objetivo elevar o padrão de qualidade 

da formação dos professores das escolas públicas da educação básica no território nacional. 

Atualmente, existe o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática 

do Ensino Médio (PAPMEM), do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 

Tem como objetivo aprimorar, gratuitamente, o ensino de matemática nas escolas brasileiras. 

O atual projeto dá prosseguimento a um programa, iniciado em 1991, pelo IMPA, sob o 

patrocínio da Fundação VITAE. O IMPA, em parceria com a Fundação VITAE treinou cerca 

de 800 professores de Matemática, de diversos estados do Brasil. Atualmente, o programa 

oferece treinamento presencial gratuito para professores de Matemática do Ensino Médio de 

todo o Estado do Rio de Janeiro, abordando assuntos relativos às três séries do Ensino Médio 

e, através do apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior 

(CAPES) oferece treinamento à distância para todo o Brasil (Impa, 2014). 

Para estimular a aprendizagem podemos destacar o Sesi Matemática, criado pelo 

SESI Rio, em 2012, com o objetivo de contribuir com a melhoria do ensino da matemática 

entre os estudantes do ensino médio de todo o país, começando pelo Estado do Rio. O 

programa visava à formação de cidadãos mais críticos e com o raciocínio lógico aprimorado, 

preparados para o mercado de trabalho competitivo. O SESI Matemática foi lançado em 2012 

pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) para estudantes 

do Estado do Rio e implantado nas escolas baianas, estaduais e da rede SESI (Serviço Social 

da Indústria), a partir do segundo semestre de 2013.   

No dia 9 de julho de 2013 foi assinado convênio entre o SESI-BA e o governo da 

Bahia, e no dia seguinte começou a formação dos professores que iriam utilizar os recursos 

disponibilizados pelo programa, entre eles, games on line. O SESI Matemática nasceu no Rio 

de Janeiro, firmou parceria com o governo do Estado e ganhou visibilidade nacional pela 

carência de ações inovadoras no tema. O objetivo do programa foi de melhorar o desempenho 

dos estudantes na disciplina, formando adultos mais críticos e com raciocínio lógico bem 

desenvolvido, o que teria impacto direto na formação de profissionais bem qualificados, 

prontos para atuarem no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Desenvolvido pelo 

SESI Rio, que integra o Sistema FIRJAN, o programa consistiu no uso de ferramentas digitais 

para estimular o aprendizado da matemática e o desenvolvimento do raciocínio lógico nos 
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estudantes do Ensino Médio despertando, assim, o interesse pelas ciências exatas e tecnologia. 

(Sesi, 2013). 

 

3.5 Escolas públicas no mundo: orientadas para a industrialização 

 

Com a industrialização, acontece de forma natural o crescimento econômico, assim 

como, os acontecimentos impactantes ao longo da história, como por exemplo, a Revolução 

Industrial, no século XIX. A instrução pública passa a ser uma necessidade, pois a finalidade 

da escolarização, no início de sua construção, era instrumento de trabalho. “A produção da 

clientela escolar se concentrava de início na Revolução Industrial, para tanto, a Inglaterra 

passa a ser um referencial, pois essa nação emergiu desse processo e, adiantou-se em muito as 

demais na questão material” Souza (2016: 1). Segundo Pereira et al. (2012), diante da 

necessidade de uma mão de obra especializada, mais qualificada, por conta do avanço da 

industrialização, existia a necessidade de escolas que atendessem aos interesses sociais do 

período, assim os debates sobre o ensino público ganham mais visibilidade, de forma tal, que 

se criou um sistema educacional que atendesse aos interesses sociais do período.  

Ao mesmo tempo, percebe-se em vários países da Europa uma necessidade de se 

realizar experiências em educação, a fim de ampliar cada vez mais seu sistema escolar 

(Pereira et al., 2012). A escola pública, de acordo com Souza (2016), surgiu da necessidade 

de uma instituição social, que foi implantada de forma gradual até chegarmos à escola que 

temos hoje. Historicamente, os pressupostos dessas instituições revelam suas funções sociais. 

A escola dualista da burguesia sofreu uma grande mudança na chegada da escola única, tudo 

mudou de forma gradual, a expansão escolar foi uma das crises e consequências de 

transtornos no mundo de então. Devido à grande população nas fábricas tudo passou a ser 

deteriorado e principalmente a moral dos trabalhadores. 

 
Após sua sedimentação no poder como classe dominante, a burguesia 

enfrentou várias crises e comoções sociais, provenientes das contradições 

instituídas pelo modo de produção que se consolidava, como narra Karl 

Marx e Friedrich Engels no Manifesto do partido comunista redigido no ano 

de 1848: “Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se 

periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa” 

(Marx e Engels, 1989, p. 61 referido em Souza, Ferreira & Barros, 2009, p.  

490). 
 



113 

O projeto de instrução pública evidenciada no século XIX tinha como propósito, o 

progresso material, intelectual e moral dos homens, e para tanto, o sistema nacional de 

educação teria que evidenciar essa visão de mundo, advinda das transformações da Revolução 

Industrial (Pereira et al., 2012). “Apesar das diferenças das raças as instituições políticas são 

influenciadas pelas discussões no século XIX, que tinha o propósito de expandir por todos os 

meios possíveis a instrução das camadas menos favorecidas, a fim de preparar o indivíduo 

para o mundo do trabalho” (Pereira et al., 2012, p. 2). Por conta disso, foram muitas as 

discussões a respeito das práticas pedagógicas referentes à educação popular, a mesma 

tornou-se uma temática central que oscilou em decorrência de diferentes interesses políticos, 

ideológicos, religiosos, sociais, econômicos e culturais (Pereira et al., 2012). 

 
A classe burguesa, naquele momento histórico, propunha uma educação que 

formasse o homem do seu tempo, de acordo com os princípios morais dessa 

classe, visando evitar conflitos revoltosos contra seus domínios de expansão 

e exploração social. Para isso propôs a institucionalização da escola pública 

(Souza et al., 2009, p. 492). 
  

Souza et al. (2009), nos dizem, ainda, que a classe burguesa, naquele momento 

histórico, em que havia uma necessidade de combater as revoluções, nem pela força e nem 

pelas guerras, pensou em um instrumento que seria mais eficaz e menos devastador para 

ambos os lados, que seria a “educação”, com este propósito; uma educação que formasse o 

homem do seu tempo, de acordo com os princípios morais dessa classe, visando evitar 

conflitos revoltosos contra seus domínios de expansão e exploração social. Para tanto, propôs 

a institucionalização da escola pública, como escreveu Eliane Marta Santos Teixeira Lopes 

em pesquisa sobre as origens da educação pública “[...] no afã de consolidar seu projeto 

hegemônico, a burguesia se apropria da ideia de escola pública, redefinindo-a e convertendo-a 

em um dos instrumentos disseminadores de sua visão de mundo” (Lopes, 1981, p. 15 referido 

por Souza et al., 2009, p. 492). 

A Reforma Protestante, século XVI, também, influenciou as mudanças educacionais 

por conta das transformações políticas e religiosas da época e, segundo Pereira (2013), o 

ensino público teve o seu início nas contradições religiosas e políticas do final da Idade 

Média. As manifestações sociais que ocorreram na Alemanha, por influência de Martinho 

Lutero, com a proposta de modificar o currículo escolar cristão, iniciaram a modificação do 

sistema de ensino, que para ele era de responsabilidade do Estado (Pereira, 2013). Ainda 

segundo Pereira (2013), “a Educação Medieval era articulada com a Igreja católica e não 
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havia uma estrutura sistematizada. Os estudos aconteciam dentro dos templos religiosos” 

(Pereira, 2013: 1). Ainda segundo Pereira (2013), os professores eram os monges e os 

eclesiásticos e o ensino se baseava nas leis divinas, onde o homem foi concebido à imagem e 

semelhança de Deus, não podendo desobedecer às escrituras sagradas.   

Saviani et al. (2005) destacam que, nessa época, a luta de Lutero para se criar as 

escolas para instruir, ou ainda, alfabetizar a população, a expressão “escola pública”, aparece 

como sentido de ensino coletivo, ministrado por meio simultâneo, por oposição ao ensino 

individual, a cargo de preceptores privados; a escola pública era chamada de toda escola 

coletiva. E no século XIX, a escola pública, era a aquela correspondente à escola popular, 

destinada à educação de toda a população, ou seja, permitir o acesso de toda a população de 

cada país a uma escola capaz de garantir o domínio das competências relativas ao ler, escrever 

e contar. A escola pública está se referindo nesse caso, ao ensino elementar (Saviani et al., 

2005) e finalmente, outra forma de se referir à escola pública, é ao conceito de estatal, ou seja, 

escola organizada e mantida pelo Estado, abrangendo todos os graus e ramos de ensino.  

Neste caso, implica a garantia de suas condições materiais e pedagógicas, incluindo, 

a construção ou aquisição de prédios específicos para funcionar como escolas, a dotação e 

manutenção nesses prédios de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento, 

instituição de um corpo de agentes, incluindo os professores, os critérios de admissão, 

especificação das funções, definição das diretrizes pedagógicas, componentes curriculares, 

normas disciplinares, mecanismos de avaliação e do sistema de ensino em seu conjunto. Este 

último prevaleceu desde as duas últimas décadas do século XX (Saviani et al., 2005). 

Com o desenvolvimento, as cidades foram se formando e com isso, as aulas 

passaram a acontecer em outros espaços, as escolas municipais, ou seja, fora das igrejas. A 

preocupação dessas escolas municipais eram escolarizar uma sociedade que estava à margem 

da ignorância. Sendo assim, o objetivo era mostrar a importância do ensino para esse grupo de 

pessoas. Houve a necessidade de incluir o estudo do vernáculo, língua de origem de sua 

região.  Quando as escolas passam a ter o estudo da literatura nacional, a educação começa a 

se popularizar, com ênfase num ensino mais acessível, uma necessidade da sociedade da 

época. A educação era voltada para a classe nobre. (Pereira, 2013). 

Para Pereira (2013), no século XIV, ocorreram mudanças, principalmente, de ordem, 

social, intelectual e econômica, que foram: o surgimento da burguesia, o avanço na ciência e o 

mercantilismo, que tiveram influência das grandes navegações. Os estudiosos renascentistas, 

com a observação dos fenômenos da natureza, promoveram grandes descobrimentos 
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geográficos e os estudos astronômicos serviram de base para o pensamento moderno e 

científico. As literaturas foram popularizadas, as escolas contavam com o apoio dos 

municípios, ensinavam o vernáculo, e se distanciaram das Igrejas; com isso, os conflitos de 

pensamentos começaram a se manifestar. 

Segundo Pereira et al. (2012), ao longo da história em toda parte do mundo, 

verificamos a existência de debate sobre os fins da educação popular e os meios para efetivá-

la, entre eles, a melhor organização pedagógica para a escola pública. Observa-se que houve 

uma difusão a respeito da crença do poder da escola como fator de progresso, modernização e 

mudança social. Com o desenvolvimento industrial articulou-se a ideia de uma escola nova 

para a formação do homem novo. 

Podemos citar a contribuição de alguns pensadores no que diz respeito à construção 

da educação moderna e já com o pensamento a respeito da educação pública, como por 

exemplo, Comênio (1592-1670), que contribuiu com a obra, o livro Didáctica Magna, em 

1636, apresentando diretrizes gerais para o funcionamento da instituição escolar e 

descrevendo um método de ensino evidenciando que a educação não pode ser assumida pela 

família, e sim por um sistema. A obra expressa as transformações que estavam ocorrendo 

naquele momento, que era a transição do feudalismo para o capitalismo, traduzindo o embate 

que se manifestava no mundo das ideias e das novas forças sociais na passagem de um modo 

de produção para outro (Pereira et al., 2012) 

Para Pereira et al. (2012), outra obra importante, lançada no século XVIII e 

produzida na Europa, que se configura como o pensamento pedagógico da modernidade é 

Emílio, de Jean Jacques Rousseau que tem como objetivo fazer da criança um adulto bom. 

Outro destaque é para o filósofo, físico e matemático francês, René Descartes que dedicou a 

sua vida à matemática e à geometria, usou essas áreas como base do conhecimento e construiu 

uma nova filosofia, que estabelece um novo conjunto de regras e princípios para que se possa 

alcançar o conhecimento científico. Esse filósofo influenciou fortemente a educação, pois 

para ele as ideias elementares são inatas e o conhecimento aumenta pela dedução de suas 

implicações; portanto o verdadeiro método da ciência era o dedutivo, que ensina aos alunos a 

raciocinar com certeza, clareza e positividade (Pereira et al., 2012). 

A discussão a respeito da criação da escola pública perpassou pela definição, não só 

sobre o que ensinar, mas também, sobre para que fim ensinar. Nessa perspectiva, Croiset 

(1903) propôs que “... em toda sociedade, democrata ou não, a educação deve ser ao mesmo 

tempo Técnica e Geral” (Croiset, 1903, p. 1 referido por Souza et al., 2009, p. 493). Assim, a 
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educação Técnica, prepararia o homem para o trabalho possibilitando a cada indivíduo fazer o 

melhor possível para executar sua função e a educação Geral formaria o homem social, o 

cidadão capitalista, dando-lhe “[...] as qualidades físicas, intelectuais, morais, para cumprir o 

papel que lhe assinala, no estado, a forma política da sociedade na qual é membro” (Croiset, 

1903, p. 2, referido por Souza et al, 2009, p. 493).  Naquele momento histórico, a função 

atribuída à escola pública, era “educar” o indivíduo às normas burguesas, e não de educar o 

homem como ser social e emancipado intelectualmente (Souza et al., 2009). 

Souza et al. (2009) enfatiza que, tanto a criação da escola pública para a formação do 

indivíduo burguês, quanto a liberdade de culto e religião foram instrumentos de “contra-

revolução” da burguesia, que buscaram formar e instruir o homem cidadão na moral burguesa 

para a manutenção pacífica da moderna sociedade burguesa e que, diante disso, a 

institucionalização da “escola pública” quanto a liberação de culto e religião contribuíram 

para o propósito para o qual foram criados e ordenados. 

 

3.6 Escola Pública no Brasil 

 

No Brasil a ideia de educação, não foi diferente da Europa, que era difundir a 

concepção de um novo homem. Dessa forma, a educação elevaria o país a uma nação 

desenvolvida como as nações europeias.  Foram muitas as discussões a esse respeito, a de 

organizar o sistema nacional de ensino para atender as classes populares, como também, se 

pensar em uma escolarização em massa que apresentasse alguns aspectos comuns configurado 

na segunda metade do século XIX, tais como, a obrigação escolar, a responsabilidade estatal 

pelo ensino público, a secularização do ensino e da moral, a nação e a pátria como princípios 

norteadores da cultura (Pereira et al., 2012).  

Ainda segundo Pereira et al. (2012), no Brasil a escola pública no final do século 

XIX e início do século XX, tinha como objetivo, a liberdade e esta, ser utilizada como 

instrumento de modernização, porém, mesmo com o objetivo de atender a grande massa, a 

escola pública era oferecida nos moldes das elites de cafeicultores da época que queriam 

normatizar os movimentos populares que reivindicavam instrução pública. 

Apesar da escola pública brasileira nas primeiras décadas do século XX, ter como 

objetivo a escolarização das camadas populares, só foram integrados aqueles pertencentes aos 

setores ligados ao trabalho urbano e deste contingente ficaram fora da instrução pública 

promovida pelo Estado, os pobres, os miseráveis e os negros. Setores que, por volta de 1920 
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começam a reivindicar o seu espaço na instituição pública escolar, despertando na elite 

brasileira a preocupação com organização do sistema capitalista, que dependia da preparação 

da massa para o mercado de trabalho. Segundo os atores Saviani et al. (2005) a respeito da 

definição da palavra público: 

 
O que se deve entender pelo adjetivo “público” que aparece na expressão 

caracterizando a escola? 
Sabemos que público se contrapõe a privado e, por isso, se refere também ao 

que é comum, coletivo, por oposição ao particular e individual. Em 

contrapartida, público está referido àquilo que diz respeito à população, o 

que lhe confere o sentido de popular por oposição ao que se restringe aos 

interesses das elites. Finalmente, público está referido ao Estado, ao 

governo, isto é, ao órgão instituído em determinada sociedade para cuidar 

dos interesses comuns, coletivos, relativos ao conjunto dos membros dessa 

mesma sociedade (Saviani et al., 2005, p. 2). 
 

Para Saviani et al. (2005), na primeira etapa da educação colonial, que vai do século 

XVI a meados do século XVIII, a instrução pública era ministrada nas escolas mantidas por 

ordens religiosas e subsidiadas pelo reino português, combinando com o ensino privado do 

seio das famílias ricas. Na segunda etapa, iniciada em 1759 com as reformas pombalinas, 

surgem um ensino estatal, nas “aulas régias”, combinados com iniciativas particulares. Como 

exemplo, tem o caso de “Francisco Xavier de Souto Faria que, em 1793, (...), pretendia ter 

uma escola pública de ler, escrever e contar” (Saviani et al., 2005: 4).  

Nesse caso, trata-se de uma escola coletiva, de iniciativa privada, que aí é 

considerada como escola pública (Saviani et al., 2005). Os autores chamam a atenção com 

relação aos adjetivos usados com referência ao nome “escola pública”, usado ao longo do 

tempo, como também, sobre os diferentes tipos de escola pública. São eles, escola pública 

religiosa, escola pública estatal, escola pública nacional e escola pública democrática. Para o 

autor, os termos não se excluem. Por exemplo, escola pública nacional, se refere às escolas 

organizadas e mantidas pelos Estados Nacionais. Com relação à escola pública democrática, 

se refere à escola de um Estado Nacional democrático, ou ainda que possa haver Estados 

Nacionais não democráticos. E segue perguntando, qual a importância da diferenciação dos 

termos para a compreensão histórica referente a escola pública no Brasil? 

No Brasil colônia, a escola pública religiosa, é chamada assim, porque a educação 

nesta época foi religiosa católica e jesuíta. Os jesuítas vieram para o Brasil cumprindo um 

mandato do rei de Portugal, sendo por ele subsidiados. Neste período a Coroa portuguesa 

adota o plano de redizima, pelo qual dez por cento de todos os impostos arrecadados da 
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colônia brasileira seriam destinados à manutenção dos colégios jesuíticos, neste caso, os 

colégios jesuítas passaram a receber recursos públicos, configurando-se, dessa forma, como 

educação pública, ou seja, “educação pública religiosa” (Saviani et al., 2005).  Entretanto, os 

autores fazem a seguinte referência: o ensino pelos jesuítas podia ser considerado público, por 

receber recursos públicos, mas, os demais critérios, como as condições materiais e 

pedagógicas, prédios, componentes curriculares, normas disciplinares, mecanismos de 

avaliação, eram do controle dos jesuítas, portanto, sob o domínio privado. 

Ainda segundo Saviani et al. (2005), o período seguinte, da pedagogia pombalina, 

1750-1827, correspondeu aos primeiros ensaios de se instituir uma escola pública estatal. 

Com o fechamento dos colégios jesuítas, foram introduzidas as “aulas régias”, mantidas pela 

Coroa e foi instituído em 1772, o subsídio literário. “As reformas pombalinas contrapõem-se 

ao predomínio das ideias religiosas e, com base nas ideias laicas inspiradas no Iluminismo, 

instituem o privilégio do Estado em matéria de instrução surgindo, assim, a nova versão da 

‘educação pública estatal” (Saviani et al., 2005, p. 9).  

Ainda segundo os autores, as “aulas régias”, correspondiam ao nível secundário, em 

especial as aulas de latim. A responsabilidade do Estado limitava-se ao pagamento do 

professor e às diretrizes curriculares da matéria a ser ensinada. Para o professor, ficaria a 

responsabilidade das condições materiais relativas ao local, que poderia ser a sua própria casa, 

e a sua infraestrutura, como também, os recursos pedagógicos utilizados no desenvolvimento 

do ensino.  

Depois da Proclamação da Independência, ocorrida em 1822, foi promulgado um Ato 

Adicional, em 12 de agosto de 1834, que foi a lei que chegou mais perto da democracia 

durante o período imperial. Colocou as escolas primárias e secundárias sob a responsabilidade 

das províncias, ao longo do século XIX, o Poder Público foi normatizando, pela via legal, os 

mecanismos de criação, organização e funcionamento das escolas, adquirindo o caráter de 

instrução pública, porém, as escolas continuavam funcionando em espaços privados, ou seja, 

nas casas dos professores (Saviani et al., 2005).  

Segundo estes autores, com o advento da República, foi ainda sobre a proteção dos 

estados federados que a escola pública se evidenciou na história da educação brasileira, pois, 

é a partir daí que o poder público assume a tarefa de organizar e manter integralmente escolas 

com o objetivo de disseminação do ensino para a população. A instituição dos grupos 

escolares aconteceu em 1890 no estado de São Paulo e a partir daí se espalhou para todo o 
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país. Segundo Saviani et al. (2005), nesse momento, foram preenchidas dois requisitos na 

organização dos serviços educacionais na forma de sistema: 

 
a) A organização administrativa e pedagógica na forma de sistema em sua 

totalidade, o que implicava a criação de órgãos centrais e intermediários de 

formulação das diretrizes e normas pedagógicas bem como de inspeção, 

controle e coordenação das atividades educativas; 
b) A organização das escolas na forma de grupos escolares, superando, por 

esse meio, a fase das cadeiras e classes isoladas, o que implicavam a 

dosagem e graduação dos conteúdos distribuídos por séries anuais e 

trabalhos por um corpo relativamente amplo de professores que se 

encarregavam do ensino de grande número de alunos, emergindo, assim, a 

questão da coordenação dessas atividades no âmbito das unidades escolares 

(Saviani et al., 2005, p. 11). 
 
 

Essa reforma, implementada nos períodos de 1892 e 1896, pioneira na organização 

do ensino primário na forma de grupos escolares, instituiu o Conselho Superior da Instrução 

Pública, Diretoria Geral e os inspetores de distrito, abrangia os ensinos primário, normal, 

secundário e superior. Os autores Saviani et al. (2005), fazem um resumo sobre a 

periodização da história da escola pública com a implantação dos grupos escolares, que 

corresponde:  

1º) Criação das escolas primárias nos estados (1890-1931), impulsionada 

pelo ideário do iluminismo republicano; 
2º) Regulação, em âmbito nacional, das escolas superiores, secundárias e 

primárias (1931-1961), incorporando crescentemente o ideário pedagógico 

renovador; 
3º) Unificação da regulamentação da educação nacional abrangendo as redes 

pública (municipal, estadual e federal) e privada (1961-1996) que, direta ou 

indiretamente, foram sendo moldadas segundo uma concepção produtivista 

de escola (Saviani et al., 2005, p. 12). 
 

Segundo Saviani et al. (2005), a despeito do período da história, nos anos de 1990 

tentaram implantar políticas educacionais em parceria com a iniciativa privada, ou seja, com 

empresas, cidadãos pela via do trabalho voluntário, com o objetivo de manter e operar a 

escola pública. Santos et al. (2012), nos dizem também, que a partir da década de 1960, os 

programas de pós‐graduação em Educação e as faculdades de Educação tiveram um forte 

apelo economicista, tanto nas teorias educacionais quanto nas políticas públicas. Com isso, 

“houve o desmantelamento da escola pública e o reforço da educação como negócio” (Santos 

et al., 2012, p. 4354).  
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Santos et al. (2012), também nos dizem que em 1971, com o objetivo de atender ao 

mercado de trabalho e formar mão‐de‐obra qualificada, acontece a reforma do Ensino de 1º e 

2º Graus (Lei 5.692/71). Neste período, ocorrem cortes orçamentários que também são 

aplicados à Educação. O governo federal reduz progressivamente os recursos para a área. No 

final da década de 1970 e início de 1981, a Educação assume uma postura de preocupação 

com as questões sociais, estabelecendo maior atenção às classes populares com pouco acesso 

ao ensino e é na década de 1970 que iniciam as tentativas do controle educacional pelos 

bancos internacionais, através de incentivos e empréstimos financeiros para a área, porém, ao 

adentrar na lógica economicista, a Educação perde sua autonomia e também seu papel social 

(Santos et al., 2012).  

A década de 80 é marcada pela luta política contra‐hegemônica, que resistia à ideia 

de fazer da Educação mais um setor privilegiado do mercado internacional. É nesse período 

que o Brasil vivencia o processo de elaboração da Constituição de 1988, contemplando na 

carta Constitucional a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, 

porém, aos filhos e filhas das classes populares, a igualdade de condições e, principalmente, a 

permanência na escola não se efetivam numa sociedade em que as condições sociais dos 

diferentes grupos que a compõem são de fato desiguais (Santos et al., 2012). 

A década de 90 foi um período marcado por uma desmobilização generalizada da 

população, referente às lutas sociais construídas nos anos 1980. Tal sentimento de resignação 

das massas populacionais foi de grande reforço para a instauração de uma política educacional 

voltada para o capital monopolista (Santos et al., 2012).  

As reformas que ocorreram nos anos 90, “fortalecidas pelas crises econômicas e 

acentuadas pelos problemas sociais e educacionais, favoreceram a descentralização para o 

mercado” (Luz, 2011, p. 442). Ainda segundo Luz (2011), os empresários percebem a 

educação pública como um espaço onde seja possível interferir de diversas formas, como, por 

exemplo, na formação para o trabalho. Nas propagandas, “Amigos da Escola”, “Adote um 

aluno” do programa Comunidade Solidária, percebe-se que o objetivo destas, era o de 

transferir a responsabilidade constitucional do Estado para a sociedade civil.  

Acontece uma descentralização do domínio público para os ideais do empresariado, as 

grandes empresas passam a intervir na orientação da Educação pública, “por meio de 

parcerias intermediadas com as Organizações não Governamentais (ONGs), grupos técnicos, 

as fundações empresariais, entre outras (Luz, 2011). Para Santos et al. (2012), com a 

aproximação das empresas privadas, ocorreu um agravamento das desigualdades sociais. As 



121 

empresas privadas conseguiram dessa forma, “burlar” a lei e obter ainda mais lucro sobre suas 

ações; pois, além de não pagarem os impostos a que deveriam ser obrigadas, ainda recebiam 

financiamento público ao agregar em sua estrutura organizacional uma “instituição” de cunho 

filantrópico, como também, as políticas públicas estavam subjugadas aos interesses do capital 

estrangeiro, sob as determinações do Banco Mundial e FMI (Fundo Monetário Internacional). 

 
Não obstante, [...] o poder público, no contexto das reformas, priorizou a 

interlocução com o setor privado na formulação e na implementação das 

políticas educacionais e criou uma série de aparatos legais e administrativos 

para consolidar essa interlocução com o Estado, principalmente no que 

favorece as parcerias. Podemos citar como exemplos, no Brasil, a Lei n. 

9.608/1998, que dispõe sobre os serviços voluntários; a Lei n. 9.637/1998, 

que qualifica as entidades como “pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos”, e a Lei n. 9.790/1999, que regulamenta a participação do 

Terceiro Setor na gestão pública (Luz, 2011, p. 443). 
 

Ainda nesse período, algumas políticas públicas foram consolidadas com o intuito de 

realizar uma avaliação sistêmica a respeito da qualidade do ensino brasileiro com o objetivo 

da melhoria da qualidade do ensino, notadamente da educação básica. Dessa forma, nos anos 

90, aconteceu a primeira aplicação do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, com 

a participação de uma amostra de escolas que ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino 

Fundamental das escolas públicas da rede urbana. Os estudantes foram avaliados em Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências. As 5ª e 7ª séries também foram avaliadas em redação. 

Este formato se manteve na edição de 1993.  

O SAEB é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala. Seu 

objetivo é realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade 

do ensino que é ofertado. As informações produzidas visam subsidiar a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas na área educacional nas esferas municipal, 

estadual e federal, contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino 

(INEP, 2016).  Em 2005 o SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 de 

março de 2005, passando a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), 

conhecida como Prova Brasil. 

Além do SAEB, também usada para avaliar a qualidade do ensino no Brasil, foi 

implementado com o objetivo principal de fornecer indicadores de qualidade da educação 

brasileira em todos os seus níveis de ensino o PISA, e a primeira edição do PISA, foi 
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realizada em 2000. O Brasil vem participando dessa avaliação internacional na condição de 

país convidado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), tem sido, desde o primeiro momento, o responsável por essa avaliação no Brasil. 

Avalia a capacidade do estudante de ir além dos conhecimentos aprendidos na escola e poder 

analisar, refletir, interpretar, colocar e solucionar problemas em uma infinidade de situações, 

o PISA representa mecanismo importante para subsidiar a formulação de políticas e práticas 

educacionais. O PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos – é uma pesquisa 

trienal de conhecimentos e competências de estudantes na faixa dos 15 anos de idade, 

realizada nos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) e em países convidados.  

No total, o PISA 2006 foi aplicado a cerca de 400 mil de estudantes de 15 anos, 

representando um universo de aproximadamente 20 milhões de estudantes de 57 países que, 

em conjunto, representam quase 90% da economia mundial. O PISA foi projetado para 

ocorrer de três em três anos, avaliando competências nos domínios de Leitura, Matemática e 

Ciências, com ênfase em um domínio a cada aplicação, e concluindo um ciclo a cada três 

aplicações (Inep, 2016).  

O resultado do PISA em 2006 mostrou que o desempenho geral do Brasil em 

Ciências não foi bom. O Brasil estava entre os países com desempenho mais baixo, 

juntamente com Indonésia, Tunísia e os sul-americanos Argentina e Colômbia, levando-se em 

conta o erro amostral. Dentre os demais países latino-americanos participantes da avaliação, 

Chile, Uruguai e México, apresentaram melhores resultados. Como também, os dados 

mostraram, nas áreas de Matemática e Leitura, que o desempenho brasileiro, também nessas 

áreas, era semelhante ao da Colômbia e ao da Argentina, mas situava-se abaixo do 

desempenho do Chile, Uruguai e México.  

Aliás, o desempenho chileno em Ciências e Leitura, assim como o uruguaio em 

Matemática, destacava-se entre os resultados dos demais países latino-americanos. Ainda 

assim, nenhum país latino-americano alcançou a média da OCDE em alguma das três áreas. 

Em sua quinta participação no Pisa em 2012, que tinha o foco em matemática e cujos 

resultados devem ser comparados com os da edição de 2003, o Brasil melhorou o desempenho 

considerando a média das três áreas, e quando comparado com 2003, foi o país que mais 

cresceu em Matemática (Inep, 2016). De um modo geral, esses indicadores vêm mostrando 

uma baixa qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas brasileiras. A importância 

desses indicadores de avaliação produz informações significativas com relação à realidade da 
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educação brasileira, e a sua importância está em promover debates públicos com o intuito de 

buscar ações que possa mostrar caminhos para uma educação democrática, garantindo 

igualdade de oportunidades educacionais a todos os brasileiros. 

Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), formulado 

para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do 

ensino. No século XXI, as perspectivas para a educação, principalmente, a pública, é 

desenvolver no aluno, várias competências e habilidades, entre elas, a capacidade de 

comunicação, domínio das operações matemáticas, como também, competência digital, 

capacidades sociais, consciência cultural e sentido de empreendedorismo.  

No novo milênio, é a escola, o professor e o aluno que devem se revestir de um novo 

valor, de um novo sentido e de um novo significado para buscar uma educação de qualidade, 

mesmo que não exista apoio do poder público e muito menos, de políticas públicas adequadas 

para transformar a tão sonhada, educação de qualidade. O professor público atua no quadro de 

agentes de uma política social, que se expandiu em termos quantitativos nas últimas décadas, 

mas que não assegurou a qualidade necessária e de forma efetiva, uma mudança real na vida 

escolar e na trajetória de vida de milhões de crianças e adolescentes, que todos os dias 

frequentam as nossas escolas. Costa (2001) cita em seu texto um dos maiores educadores e 

pensadores, o professor Darcy Ribeiro que chama “fábrica de cidadãos” a escola pública 

brasileira:  

 
A história da cidadania e a história de educação pública praticamente se 

confundem. Darcy Ribeiro costumava dizer que o Brasil é um país que sabe 

fabricar carros, submarinos, computadores, televisores, videocassetes, aviões 

e até mesmo satélites, mas que tem, historicamente, fracassado na sua tarefa 

de fabricar cidadãos (Costa, 2001, p. 23).  
  

Na década de 2001, ou ano do novo milênio, o sistema educacional é o responsável 

pelas transformações sociais. São muitas as tarefas e responsabilidades sobre ele. Podemos 

citar, por exemplo, o professor, que já era um “faz‐tudo” na escola, passa a fazer parte da 

força tarefa ideológica, em que ser professor é uma atividade honrosa, mas não imprime na 

sequência políticas públicas que assegurem condições de trabalho e de vida a esse profissional 

para assumir tamanho papel na sociedade (Santos et al., 2012).  

O magistério público, nesse novo milênio, é a carreira que conta com o maior número 

de profissionais em todo o país, é a maior categoria de trabalhadores. São esses profissionais, 
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que estão todos os dias, com milhões e milhões de crianças e adolescentes na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio, sem falar na educação profissional. A escola 

pública, do novo milênio, é o equipamento social mais difundido em todo o território 

nacional. O trabalho dos professores está longe de ser ameaçado pelas novas tecnologias, 

como a telemática, a informática e a robótica. Porém, são muitas as reclamações a despeito da 

profissão e das suas perspectivas diante da vida. As queixas giram em torno de alguns eixos 

básicos, como, salários, carreira, condições precárias de trabalho e desprestígio social do 

magistério (Costa, 2001). 

Para Costa (2001), a globalização, tem forçado países como o Brasil a abrirem seus 

portos e expor seus produtos e serviços a uma concorrência com os produtos e serviços de 

outros países, que são mais baratos e de melhor qualidade, por conta do avanço tecnológico de 

seus concorrentes. Para haver competição, se faz necessário haver mudanças na estrutura e no 

funcionamento da produção e do Estado, para não perdermos o trem da história. Para que o 

Brasil possa competir no mercado internacional é necessário o surgimento de novas 

tecnologias, como a robótica, a telemática e a informática, que estão mudando inteiramente as 

feições do mundo do trabalho, ao longo dos séculos.  

As novas máquinas, além de substituir o esforço muscular dos homens e dos animais, 

também substituem boa parte das atividades que antes dependiam do cérebro dos 

trabalhadores. Está surgindo um novo mundo de trabalho e com isso, a escola precisa 

contribuir com esse novo trabalhador, polivalente, flexível, motivado, criativo, apto à 

participação e à interação com seus pares na geração de soluções para os problemas do 

cotidiano, como também, na produção de bens e serviços de qualidade e com custo cada vez 

mais reduzido (Costa, 2001). 

Um dos maiores fracassos das políticas públicas brasileiras, é a implementação do 

direito fundamental à educação de boa qualidade, sobretudo no ensino fundamental e médio. 

Uma pesquisa encomendada pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), em 

2012, coloca o Brasil em penúltimo lugar no ranking global de qualidade da educação 

(Sarmento, 2013). Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

taxa de analfabetismo de nordestinos acima de 15 anos é de 16,9% (em Alagoas, o percentual 

é de 21,8%). Em 2011, apenas 5,3% conseguiram alcançar a nota 6 do Índice de Educação 

Básica (IDEB), que é a média registrada em países que integram a OCDE.  

Tais índices colocam o ensino público brasileiro entre os piores do mundo 

(Sarmento, 2013). Diante desse cenário desolador, o Governo Brasileiro busca soluções para 
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reverter a situação através de programas sociais, políticas públicas, campanhas, ações 

afirmativas. Entre as medidas adotadas está o sistema de cotas para universidades federais, 

que paulatinamente foram ampliadas para outros setores - trabalho, cultura, comunicação e 

serviço público, beneficiando grupos vulneráveis como alunos oriundos de escolas estatais, 

índios, mulheres, pessoas com deficiência, homossexuais, afrodescendentes etc. O STF 

(Supremo Tribunal Federal) tem se manifestado pela constitucionalidade da política de cotas 

(RE 597285 e ADPF 186), RE (Recurso Extraordinário) e ADCT (Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias), mas as controvérsias sobre o tema aumentam a cada dia, 

provocando acalorados debates jurídicos (Sarmento, 2013).  

A política de cotas tem se expandido numa velocidade impressionante. E não é 

apenas no setor educacional; agora as fronteiras foram ampliadas para concursos públicos. 

São leis federais e estaduais que reservam vagas a grupos étnicos e segmentos sociais 

historicamente discriminados no Brasil. Recentemente foi editada a Lei n. 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, que reservou 50% das vagas em universidades e escolas técnicas federais para 

negros, pardos e índios, metade das quais destinadas aos egressos de famílias com renda 

mensal inferior a 1,5 salários mínimos mensais. Em todos os níveis o processo de produção 

legislativa caminha nesse sentido (Sarmento, 2013). 

A Educação pública ao longo do tempo passou por muitas transformações, e nos 

tempos atuais, vem sofrendo cortes orçamentários que inviabilizam a construção de uma 

escola que se adeque às novas exigências da sociedade e com isso, são muitos os problemas, e 

um deles é a evasão e a formação deficiente. Além de escolas com uma adequada 

infraestrutura, acreditamos que não seja só isto, para a busca de uma educação de qualidade e 

conferir aos professores e aos alunos a culpa pela degradação educacional, é jogar a culpa em 

quem não é culpado.  

O sistema social vigente deveria assumir o compromisso de investir em educação, 

com o objetivo de preparar a sociedade para uma humanização, e não gerar desculpas para o 

pouco investimento e colocar nas mãos dos professores a direção do futuro social (Santos et 

al., 2012). E agora, em nosso século, surge um tema que está ocupando espaços e debates em 

todos os seguimentos sociais, principalmente na escola, que é a violência, principalmente, a 

violência escolar. 
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3.6.1 Reforma do Ensino Médio 

 

No dia 22 de setembro de 2016, foi encaminhada ao Congresso a Medida Provisória 

Nº 746 (2016), que Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação.  De acordo com o artigo 62 da Constituição, 

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

"Art. 24. .......................................................................................................... 

Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do 

caput deverá ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e 

quatrocentas horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e 

de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de 

implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação." (NR) 

"Art. 26. ........................................................................................................... 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, 

estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República 

Federativa do Brasil, observado na educação infantil, o disposto no art. 31, 

no ensino fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto 

no art. 36. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do 

ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino 

fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

........................................................................................................................... 

§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a 

partir do sexto ano. 

........................................................................................................................... 

§ 7º A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais 

que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o caput. 

........................................................................................................................... 

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório 

na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho 

Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da 

Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação - 

Consed e a União Nacional de Dirigentes de Educação - Undime." (NR) 

(Mec, 2016). 
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Todas as mudanças que são propostas na lei provocaram discussões em todo o país 

ao incluir a possibilidade de escolha de diferentes trilhas de formação tradicional 

e técnica, educação integral e autorizar a contratação de professores sem licenciatura.  

Para o Tpe (2016) a Reforma do Ensino Médio não deveria ter sido iniciada por 

Medida Provisória, pois já existe um projeto que tramita em Comissão Especial e após três 

anos de debate já estaria pronto. O TPE foi fundado em 2006, e significa Todos Pela 

Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como missão engajar o poder 

público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e 

jovens a uma Educação Básica de qualidade (Tpe, 2016). Ainda segundo o Tpe (2016) a 

reforma do ensino médio já estava prevista na estratégia 3.1 no Plano Nacional de Educação 

(PNE):  

 
Institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de 

incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos 

escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos 

obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, 

linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a 

formação continuada de professores e a articulação com instituições 

acadêmicas, esportivas e culturais (Tpe, 2016, p. 1). 

  

Além disso, o tema da Educação Integral é contemplado na estratégia 6.1. do PNE: 

 
Promover, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica pública em 

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 

igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola (Tpe, 

2016, p. 1).  

 

Alguns pontos que chama a atenção da Medida Provisória Nº 746 são: 

- Promove alterações na estrutura do ensino médio, última etapa da educação básica, 

por meio da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral e deverá considerar um trabalho voltado para a construção do prójeto de vida 

do aluno e para a sua formação nos aspectos cognitivos e socio emocionais, conforme 

diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. 

- Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio, progressivamente, para 

1.400 horas. 
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- Determina a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa e matemática nos três 

anos do ensino médio. 

-  Não é obrigatório o ensino da arte e da educação física no ensino médio. 

- Torna obrigatório o ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino 

fundamental e nos currículos do ensino médio. Fica facultativo o oferecimento de outros 

idiomas, preferencialmente o espanhol. 

- Permite que conteúdos cursados no ensino médio sejam aproveitados no ensino 

superior. Dessa forma, ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão diploma 

com validade nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível 

superior e demais cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja 

obrigatória. 

- O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e por itinerários formativos específicos definidos em cada sistema de ensino e com 

ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e 

formação técnica e profissional. 

- Dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a organização das áreas de 

conhecimento, as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

- Definiu a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum 

Curricular que não poderá ser superior a mil e duzentas horas da carga horária total do ensino 

médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. 

As mudanças provocaram muitas discussões logo que foram anunciadas e ainda estão 

provocando nos vários âmbitos da sociedade, principalmente com a redução de cargas 

horárias de algumas disciplinas. Nos últimos anos houve uma redução na carga horária 

semanal de matemática que eram três horas de matemática e mais uma hora de geometria, ou 

seja, o aluno tinha uma carga horária semanal de quatro horas de matemática. 

Com a inclusão das diversas disciplinas para contemplar os quatro grandes eixos: 

linguagens, matemática, ciências naturais e ciências humanas, nos moldes do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), muitas escolas tiveram que modificar as grades curriculares das 

escolas e com isso, foram reduzidas as cargas horárias semanais de matemática e língua 

portuguesa. Pelo menos na região de Feira de Santana, na maioria das escolas, dependendo do 

curso ofertado, a carga horária semanal de matemática passou para 2 h. O resultado disso, é 
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que são divulgados na imprensa índices cada vez menores de aprendizagem no ensino de 

matemática como em língua portuguesa que também, foi reduzida a carga horária semanal.  

 

3.7 Escola pública no Estado da Bahia 

 

A educação na Bahia foi iniciada pelos jesuítas, em 22 de abril de 1500, no século 

XV, quando aqui chegaram. Desde os tempos coloniais foram utilizados vários modelos 

educacionais pelo Brasil. O objetivo desses modelos eram o de satisfazer as necessidades de 

todas as classes sociais, desde proprietários, trabalhadores, até escravos e comerciantes, 

contanto que fossem reproduzidas as condições e processos da sociedade senhorial, 

hegemônica de então (Matta, 2013).  

A instrução pública foi municipalizada no século XIX, o que permitiu a cada 

uma das regiões brasileiras aplicarem a educação na forma que necessitava. 

São Paulo, por exemplo, começou a formar operários e proletários de melhor 

instrução, pois se desenvolvia de outra forma, alterando processos 

produtivos. O ensino superior se desenvolveu também mais rapidamente e, 

assim que necessário a nascente indústria paulista, voltou-se para a pesquisa. 

A Bahia e o Nordeste puderam realizar seus projetos educativos em 

consonância com sua realidade social atendendo a modernização mais tímida 

e as necessidades de manutenção da ordem e da dependência, desejada pela 

sociedade senhorial (Matta, 2013, p. 70). 
 

Para Nunes (2008), pela experiência ocorrida nos países europeus ocidentais cristãos, 

dos quais sofremos grande influência pelo tipo de colonização que tivemos, para instituir seus 

sistemas nacionais de educação no séc. XIX no Brasil, particularmente, na Bahia, verifica-se 

que organizar um sistema de educação numa determinada unidade territorial/administrativa 

significava:  

• secularizar a educação;  
• trazer a educação para o controle do Estado;  
• criar uma rede de escolas;  
• legislar pela obrigatoriedade do ensino em certa faixa etária (o que implica 

em fornecer ensino gratuito público para os que não podem custear o ensino 

privado);  
• criar órgãos públicos especificamente encarregados dos assuntos 

educacionais,  
• regular a contratação de professores;  
• providenciar a boa formação dos mesmos;  
• estabelecer currículos, sua padronização e integração entre os diversos 

níveis;  
• recomendar livros e materiais didáticos;  
• criar sistemas de inspeção dos estabelecimentos escolares tanto públicos 

quanto privados;  
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• estabelecer a existência de verbas específicas para atender às despesas com 

educação (Nunes, 2008, p. 211). 
  

Nunes (2008) organizou, em seu trabalho de pesquisa, a História da Educação Baiana 

no Império, em períodos, da seguinte forma: 1836, com a criação do Liceu Provincial, da 

Escola Normal e o Regulamento das missões indígenas; 1842, com os três grandes atos: o 

Regulamento das escolas primárias, o Regulamento da Escola Normal e a criação e 

Regulamento do Conselho de Instrução Pública, aos quais poderia acrescentar a lei que 

aprovara os Estatutos do Liceu, em junho de 1841.  Em 1849, com a Resolução provincial nº 

378, de 19 de novembro, sancionada pelo presidente da província Francisco Gonçalves 

Martins, reorganiza a administração do ensino, criando o lugar de Diretor Geral dos Estudos 

para a província da Bahia, com a gratificação anual de dois contos de réis (Nunes, 2008) 

Com a revolução de 1930, e com o decreto estadual nº 9.471 de 22/4/1935 foi criada 

na Bahia, a Secretaria de Educação e Saúde, sendo de sua responsabilidade todas as questões 

educacionais do estado e dessa forma, facilitou e melhorou a sua organização e administração 

(Nunes, 2008). Em 1925, Nunes (2008) nos diz que aconteceu a Reforma Góes Calmon, que 

com a influência das ideias de Anísio Teixeira, colaborou com grandes mudanças na 

organização da educação estadual. Em 1926 foi criada a Escola Normal de Feira de Santana.  

Assis (2005) diz que foi criada a Secretaria da Educação e Saúde e Assistência Pública, 

conforme decreto número 9.471, de 22 de abril de 1935, estabelecendo o Conselho Superior 

de Educação, que na segunda Constituição da Bahia, promulgada em 20 de agosto de 1935, 

mudou para Conselho de Educação e Cultura.  

Para Assis (2005), entre os anos de 1946 a 1949, houve um avanço na educação na 

Bahia, aumentou o número de unidades escolares, que em 1946 era de 2115, e em 1949, 

passou a 5.009. A frequência média de alunos, que em 1946, era de 10.874, se elevou a quase 

o dobro em 1949. Para Assis (2005), o Estado também ficou com a responsabilidade, de 

equipar e manter as escolas rurais construídas com recursos fornecidos pelo Governo Federal. 

Ainda segundo Assis (2005), foram distribuídas para as escolas públicas dos Estados, 16.749 

carteiras escolares, 1.179 cadeiras, 561 escrivaninhas, 568 armários, 525 quadros negros e 

mais, 94.442 livros escolares, 4849 mapas, 32.466 cadernos para apontamentos, 72.389 

cadernos escolares especializados, 24.353 dúzias de lápis, entre outros. Com tudo isso, 

segundo Assis (2005), ainda existia carência de vagas em instituições públicas e o alto valor 

das mensalidades nos institutos particulares impedia o acesso à instituição de grau médio para 

a grande parcela da população em idade escolar.  
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Até 1947, afirma Assis (2005), a Bahia só contava com um Colégio secundário 

oficial. O Centenário Colégio Estadual da Bahia, e duas escolas normais, uma em Caetité e 

outra em Feira de Santana. Ainda em 1947, o então Secretário de Educação e Saúde, Anísio 

Teixeira, segundo Nunes (2008), inovou e realizou muitas obras na Bahia, construiu 258 

novos prédios escolares; multiplicou o Ginásio da Bahia em seções nos bairros da Liberdade, 

Itapagipe, Nazaré e Brotas; criou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro com duas escolas-

classe e a Escola Parque no bairro do Pau Miúdo. Ainda como Secretário de Educação, Anísio 

Teixeira, criou na capital os primeiros ginásios de bairros, que se diversificaram, e no interior 

as possibilidades de ensino médio foram ampliadas na legislatura 1950/58, quebrando 

barreiras, pois na época, o ensino secundário era operado, em sua maioria, por entidades 

particulares (Assis, 2005).  

Ainda segundo Assis (2005), de 1952 a 1959, existia na Bahia 11 educandários 

Cenegistas (ginásio gratuito), em funcionamento na Bahia. Essas escolas representavam para 

as autoridades públicas, uma opção de escola ginasial e secundária de baixo custo, pois eram 

as comunidades que mantinham as mesmas, através de donativos, e das mensalidades 

escolares. Os custos eram repartidos entre a comunidade local, governo federal, estadual e 

municipal. Os municípios contribuíam com a doação de terrenos, equipamentos, material de 

construção para obra, ou fornecendo recursos humanos. 

A partir da década de sessenta as políticas de governo, tanto no plano federal quanto 

no estadual, passam a ser norteadas pela Teoria do Capital Humano, que entende a educação 

como um investimento pessoal e social que gera desenvolvimento econômico. Sob o influxo 

dessa teoria, em 1968, o governo baiano dá forma a uma política de educação (plano integral 

de educação), voltada para a ampliação e expansão do sistema de ensino em todos os níveis, 

com o objetivo de formar quadros para o processo de industrialização. Assim, o processo de 

interiorização teve início com a instalação de Faculdades de Formação de Professores nas 

principais cidades interioranas, sedes das regiões administrativas do Estado, que passam a 

atuar como distritos geoeducacionais. Em 1968, Feira de Santana é contemplada com uma 

Faculdade de Educação e, em 1970, com a criação da Fundação Universidade de Feira de 

Santana – FUFS – através da Lei Estadual nº 2.784, de 24 de janeiro de 1970 (Uefs, 2016). 

Em 15 de março de 1971, o então governador, Antônio Carlos Magalhães, reformou 

administrativamente toda a Secretaria da Educação, e em sua gestão foram criadas as 

Coordenadorias Regionais de Educação, no interior do estado, para tentar descentralizar o 

comando educacional, com as antigas Diretorias Regionais de Educação (Direcs) (Nunes, 
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2008). Em 2016, o atual Governador Rui Costa, alterou o nome para NRE (Núcleo Regional 

de Educação).  

Ainda no ano de 1971, foram construídas, 26 Escolas Polivalentes e iniciaram outras 

treze. Foram criadas Faculdades de Formação de Professores em Feira de Santana, Jequié, 

Conquista e Itabuna e instituiu-se o Centro de Educação Técnica da Bahia – CETEBA – em 

Salvador. Implantaram-se definitivamente as Universidades Estaduais de Feira de Santana e 

de Santa Cruz, em Ilhéus/Itabuna (Nunes, 2008). 

Em 1986, a Universidade Estadual de Feira de Santana foi reconhecida pela Portaria 

Ministerial nº 874/86 e a lei delegada nº 66/83 determinou que as unidades de ensino superior 

da rede estadual de educação, até então unidades isoladas, integrassem a Universidade do 

Estado da Bahia. Com o decreto nº 92.937 de 17 de julho de 1986, a Universidade do Estado 

da Bahia, UNEB, começou a funcionar com uma estrutura multi-campi, funcionando em 

Salvador e em algumas cidades do interior do estado.  

Observamos que ao longo dos anos ocorreram mudanças significativas com relação 

ao ensino público na Bahia, mudanças estruturais. No entanto, visando uma aproximação da 

escola pública ao contexto cultural, como também, com as lutas sociais, ocorreram mudanças 

nos currículos escolares. 

No ano de 1986 foi introduzida, como optativa nos colégios estaduais, a disciplina 

“Introdução aos Estudos Africanos”, ministrada em oito escolas da capital baiana, mas a 

experiência pioneira foi interrompida por falta de apoio do governo sucessor em 1989.  Em 

1º/01/2003 a 31/12/2006, a lei federal nº 10.639/03 determinou a obrigatoriedade da inclusão 

da História da África e da Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar das escolas públicas e 

particulares de educação básica.  

A referida lei foi complementada pelo parecer do Conselho Nacional de Educação nº 

03/2004 - Conselho Pleno, de 10 de março de 2004, que aprovou o projeto de resolução das 

diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e em 17 de junho de 2004, instituiu diretrizes 

curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Com isto, vários foram os livros publicados sobre a 

problemática em questão e várias outras instituições trataram de ministrar cursos que 

habilitassem os professores a lecionar tais disciplinas (Nunes, 2008).  

Em 2008, é aplicada a primeira fase do Projeto AVALIE – Avaliação Externa do 

Ensino Médio, que é um sistema próprio de avaliação elaborado no interior da 
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Superintendência de Avaliação da Secretaria da Educação da Bahia, tendo por objetivo avaliar 

o rendimento dos estudantes do Ensino Médio, com vistas ao desenvolvimento de políticas 

que garantam o acesso, a permanência e a aprendizagem dos estudantes em uma escola de 

qualidade. O Projeto teve parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC. Foi implantado 

durante o triênio 2008/2009/2010, em todas as escolas estaduais exclusivas do Ensino Médio 

Regular.  

A decisão da SEC pela implantação de uma avaliação direcionada ao Ensino Médio 

fundamenta-se na necessidade de obter uma maior cobertura avaliativa e na sistematização de 

informações sobre os anos escolares deste nível de ensino, respeitando a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/1996, que caracteriza o Ensino Médio como 

responsabilidade exclusiva do Estado. Além disso, pretendeu atender ao Plano Estadual de 

Educação da Bahia, que apontava para a necessidade da criação de um sistema de avaliação 

exclusivo para o Ensino Médio. 

A primeira etapa do AVALIE 2008, teve um público final de 42.088 estudantes do 

1º. Ano do Ensino Médio da Bahia, avaliou o desempenho dos estudantes em provas 

individuais como a correlação entre a aprendizagem revelada pelos estudantes e fatores sócio 

contextuais (Sec, 2010).  

O Estado da Bahia possui 633.625 estudantes matriculados no Ensino Médio, segundo 

dados do Censo Escolar de 2006 (Sec, 2010). Destes, 69,8% apresentam distorção idade-série. 

Além disso, o Ensino Médio na Bahia é também marcado por altos índices de reprovação 

(10,2%) e abandono (20,9%) que denunciam uma escola de qualidade questionável (Sec, 

2010).  

Na Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB/SAEB/2005), os estudantes da 3ª 

série do Ensino Médio obtiveram 242,8 de proficiência em Língua Portuguesa, e 261,6 em 

Matemática, valores ligeiramente abaixo do nível recomendável para estudantes do Ensino 

Fundamental, na escala de proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 

(Inep, 2016). Esses dados revelam a necessidade de intervenções no processo do ensino e da 

aprendizagem, que garantam uma escola de qualidade, com permanência e promoção do 

estudante na escola, alterando o cenário evidenciado pelas avaliações externas nacionais.  

A Secretaria da Educação – SEC/BA, em 2008, buscando garantir o direito à 

aprendizagem dos estudantes numa escola de qualidade, desenvolve um sistema próprio de 

avaliação denominada Sistema de Avaliação Baiano da Educação - SABE. Esse sistema 
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representa a composição de diversas e diferentes formas de olhar a escola e a rede 

educacional. Objetiva o desenvolvimento de uma cultura de avaliação na rede pública 

estadual de educação, com implicações sobre as políticas educacionais, a fim de tornar-se uma 

referência para os profissionais da educação que atuam no Órgão Central (SEC), nas 

Diretorias Regionais de Educação - DIREC e nas escolas (Sec, 2010). 

A escola pública na Bahia é basicamente estadual e municipal, sendo que o 

município tem uma preocupação maior com o ensino fundamental (1º ao 5º ano) e o governo 

estadual com a educação fundamental também, mas só do 6º ao 9º ano, além do ensino médio 

de acordo com a LDB. O governo federal tem pouca participação na formação direta da 

população, porém muitos recursos utilizados por estas instituições escolares são provenientes 

dos fundos federais. 

 

3.8 Escola pública em Feira de Santana 

 

3.8.1 Feira de Santana: a gênese 

 

As origens do atual Município de Feira de Santana remontam ao século XVII, período 

inicial do povoamento de sua região através, principalmente, da criação de gado e instalação 

de currais. Essa vocação para sediar núcleos de criação e engorda de gado resultou, entre os 

séculos XVII e XVIII, numa crescente afluência de pessoas que periodicamente vinham para 

essas terras, favorecendo a implantação de um pequeno arraial1 e, com o passar do tempo, de 

uma feira semanal. Esse povoamento foi surgindo com a doação de terras pelos reis 

portugueses a alguns súditos.  

De acordo com o Pme (2012), a despeito da origem da cidade de Feira de Santana, no 

século XVIII, existia um casal, Domingos Barbosa de Araújo e Anna Brandoa, devotos de 

São Domingos e da Senhora Sant’Anna, que doaram terras com o objetivo de erguer uma 

capela dentro da Fazenda Sant’Anna dos Olhos D’Água, nome dado em homenagem à 

Senhora Sant’Anna. Dessa forma, essa área passou a servir de paragem para tropas e 

viajantes, oriundos da região do alto sertão baiano e de outros Estados, a caminho do porto de 

Cachoeira, então a vila mais importante da Bahia. Surgia ali um cada vez mais próspero 

comércio de gado, ao lado de uma feira periódica, a partir da qual a Cidade desenvolveu-se.  

 

                                                           
1 Localidade tipo as aldeias de Portugal, mas pouco povoada 
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O comércio de gado passa a ter uma importância mais significativa para essa 

região. No percurso das tropas, havia ranchos e vendas, que serviam de 

pouso e locais de reabastecimento para tropeiros e seus animais. Dessa 

forma, surgem as primeiras instalações comerciais que contribuirão 

decisivamente para o crescimento e desenvolvimento dessa região (Pme, 

2012, p. 12). 
 

O crescente ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas largas, 

dessa forma, começaram a se instalar casas comerciais em grande quantidade, para atender à 

população que crescia somada à chegada de brasileiros e estrangeiros que adotaram Feira de 

Santana como moradia. Esse acelerado ritmo de crescimento levou o povo a reivindicar a 

criação do município. Era o nascimento daquela que se transformaria na segunda cidade do 

Estado, 31ª do país e uma vocação para atrair gente de todas as partes do país pela sua 

localização geográfica, como o entroncamento que une o país, como também, a hospitalidade 

do seu povo (Uefs, 2016). 

Segundo Uefs (2016), as primeiras medidas legais para a criação da primeira vila 

foram iniciadas em 13 de novembro de 1832. No ano seguinte, foram criados a vila e o 

município com a data de 9 de maio de 1833, com a denominação de Vila do Arraial de Feira 

de Sant’Anna. O Município e a Vila foram criados no dia 9 de maio de 1833, com a 

denominação de Villa do Arraial de Feira de Sant’Anna. Com o território desmembrado de 

Cachoeira, constituído pelas freguesias de São José das Itapororocas (sede), Sagrado Coração 

de Jesus do Perdão e Santana do Camisão, hoje, município de Ipirá.  

A instalação do Município ocorreu em 18 de setembro do mesmo ano, quando foram 

empossados os primeiros vereadores: capitão Manoel da Paixão Bacellar e Castro – primeiro 

presidente, reverendos Luiz José Antônio Manoel Vitorino e Antônio Manoel Paulino 

Nascimento, capitão Joaquim José Pedreira Mangabeira e Joaquim Caribé Meretova. O 

primeiro intendente, a partir da Proclamação da República, foi Joaquim de Melo Sampaio. 

A lei provincial nº 1.320, de 16 de junho de 1873, elevou a vila à categoria de cidade. 

A partir daí, passou a ser chamada de Cidade Comercial de Feira de Santana. Os decretos 

estaduais 7.455 e 7.479, de 23 de junho e 8 de agosto de 1931, respectivamente, simplificaram 

o nome para Feira. O decreto estadual nº 11.089, de 30 de novembro de 1938, oficializou a 

denominação do município: Feira de Santana. O nome da cidade é uma homenagem dos 

considerados fundadores (Uefs, 2016). 

Em Feira, a Família Peixoto Viegas foi detentora das terras às quais teve início o 

Município, chamadas Jacuípe, Água Fria e Itapororocas. Feira de Santana, "a Princesa do 
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Sertão", como foi apelidada por Ruy Barbosa, em 1919, traz, então, desde suas raízes, 

características que ainda hoje fazem parte de seu cotidiano: a religiosidade de seu povo, a 

situação de entroncamento de estradas e as intensas atividades econômicas (Pme, 2012). 

O Pme (2012) relata que a maior parte da população era composta, majoritariamente, 

por negros (as) e mestiços, além de índios (as) e brancos (as), como na maior parte da Bahia. 

Em grande maioria analfabetos (as), pobres e carentes das mais elementares condições de vida 

digna. Esses(as) construtores(as) da história de Feira de Santana sofriam no dia-a-dia as 

discriminações e os preconceitos inerentes a uma sociedade que tem os seus fundamentos 

num regime escravista, herdando dele todas as mazelas que lhe são próprias: as desigualdades 

sociais e étnico-raciais.  

 
Hoje, este espaço geográfico denominado Feira de Santana reflete as 

diferentes dinâmicas sociais, culturais, religiosas, econômicas e políticas que 

caracterizam, em cada momento histórico, o perfil de uma localidade que 

nasceu marcada por uma forte relação com a circulação comercial (Pme, 

2012, p. 14).  
 

Feira de Santana é uma cidade comercial e, como todas as cidades consideradas 

grandes, apresenta as caraterísticas de um grande centro urbano, como universidades, escolas, 

clínicas médicas, teatros, entre outros. Por ser um importante entroncamento rodoviário, 

pessoas de várias localidades acabam por estabelecer residência, lojas comerciais, por conta 

das grandes probabilidades de bons investimentos. 

 

3.8.2 Caracterização Física 

 

Feira de Santana é um município brasileiro do Estado da Bahia, situado a 108 

quilômetros de sua capital, Salvador, à qual se liga através da BR-324. Feira, como 

comumente é chamada, é a segunda cidade mais populosa do Estado, maior cidade do interior 

nordestino em população, maior cidade das regiões Norte/Nordeste e Centro Oeste do Brasil 

que não seja capital de um estado e, também, a sexta maior cidade do interior do Brasil, com 

uma população maior que oito capitais estaduais. Na Hierarquia urbana do Brasil, Feira de 

Santana é uma Capital regional e sede da maior região metropolitana do interior nordestino, a 

Região Metropolitana de Feira de Santana. Portanto, a maior cidade do Território Portal do 

Sertão e sede do Núcleo Regional de Educação (NRE 19), que é o órgão responsável por 

exercer regionalmente, as ações de supervisão técnica, orientação normativa e de articulação-
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integração entre o Estado da Bahia e o Território Portal do Sertão, em consonância com as 

diretrizes e políticas educacionais.  

O Território de identidade Portal do Sertão é formado por 17 Municípios: Feira de 

Santana (sede do NRE 19), Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, 

Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, 

Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra 

Nova. 

Os territórios de Identidades foram reconhecidos como divisão territorial oficial de 

planejamento das políticas públicas do Estado da Bahia em 2010, com o objetivo de 

identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões. Dessa forma, foram criados 27 

Territórios de Identidade, entre eles o Território de Identidade Portal do Sertão. Os Territórios 

de Identidade buscam consolidar-se enquanto objeto de planejamento e implantação de 

políticas públicas, reconhecendo a necessidade de descentralização e do envolvimento dos 

agentes locais como essenciais para o desenvolvimento (Seplan, 2016).  

A Secretaria do Planejamento da Bahia (SEPLAN) define território de identidade 

como sendo: 

 

um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a 

economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 

população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 

interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, 

cultural e territorial (Seplan, 2016). 
 

O Mapa 1 apresenta a região de Feira de Santana e cidades circunvizinhas. As áreas 

circuladas representam os municípios que formam o Território de Identidade Portal do Sertão 

e compõem a amostra deste estudo. Feira de Santana é a maior cidade e a sede do NRE 19. 

Segundo o Ibge (2015), a cidade de Feira de Santana tem uma área de unidade territorial de 

1.337,993 km2. 
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Mapa 1 - Território Portal do Sertão 
Fonte: Feira de Santana, 2016 

 

Feira de Santana, “é o único Município Pólo, classificado como Capital Regional 

segundo o estudo da Região de Influência das Cidades – REGIC, que apresenta a posição das 

cidades na rede urbana e define o nível de centralidade das mesmas” (Souza, 2014, p. 3).  

A Região Metropolitana de Feira de Santana, recenseada pela estimativa do IBGE em 

2012 concentrava mais de 686 mil habitantes. Feira de Santana possui 08 Distritos1: Bonfim 

de Feira, Governador João Durval Carneiro, Humildes, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria, 

Matinha e Tiquaruçu. É o maior polo educacional da Bahia e uma das cidades do país que 

mais se destaca no quesito educacional, na rede pública, com destaque para o Colégio da 

Polícia Militar. 

Conforme estimativas calculadas pelo IBGE, Feira de Santana ocupa a segunda 

posição em população do Estado atrás de Salvador, é a 34ª colocação no ranking nacional, 

                                                           
1No Brasil Distritos são aqueles sítios que ficam distantes das sedes, como áreas rurais, tipo as aldeias 

de Portugal. 
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maior que oito capitais: Cuiabá/MT, Vitória/ES, Florianópolis/SC, Rio Branco/AC, 

Palmas/TO, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR e Macapá/AP (CDL, 2016). Feira de Santana está 

localizada na região Nordeste do Brasil. Para uma melhor visualização, seguem os Mapa 2 e 

Mapa 3. A região Nordeste foi destacada com a cor laranja no Mapa 2 e o Estado da Bahia, 

foi destacado com a cor amarela no Mapa 3. 

 

 

Mapa 2 - Mapa das regiões do Brasil 
Fonte: Pme, 2012, p. 14 

 

 
 

Mapa 3 - Regiões do Nordeste 
Fonte: Google Imagens (2016). Adaptação nossa. 
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O clima em Feira encontra-se numa área de transição, entre o clima Tropical 

semiúmido e semiárido (Classificação climática elaborada com base na medição sistemática 

da temperatura e nos índices de chuva em estações meteorológicas espalhadas pelo país – 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia) (Inmet, 2016). A temperatura média anual está 

em torno de 27ºC, com máxima de 37ºC e mínima de 14ºC. 

Feira de Santana é o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, 

econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior 

da Bahia e um dos principais do Nordeste, exercendo influência sobre centenas de municípios 

do estado. Além de maior, é também a principal e mais influente cidade do interior da região 

Nordeste.  

Feira de Santana é um importante entroncamento rodoviário, em âmbito nacional, e o 

maior do Norte e Nordeste (Souza, 2014). Ocupa historicamente posição estratégica nessa 

região, pois é entrecruzada por rodovias e se constitui num importante eixo rodoviário do 

país, do Nordeste e do Estado da Bahia, interligado pelas BR 324, BR 116 Sul (Rio-Bahia), 

BR 116 Norte (Transnordestina), BR 101 e quatro estaduais: BA 052, 502, 503 e 504, com 

acessos para as BR 242 e BR 110, interligando o Norte/Nordeste do País com as regiões do 

Sul, Sudeste, Centro Oeste e Salvador com o interior (Cdl, 2016). 

Segundo Cdl (2016), Feira de Santana foi eleita pela revista Exame a melhor cidade da 

Bahia para investimentos imobiliários, a sétima do Nordeste e a 44º do Brasil, por estudos da 

mesma revista. É considerada a décima cidade do país em infraestrutura urbana, por estudos 

da Editora 3 e revista Isto É, foi eleita a 5º melhor cidade grande do país por indicadores 

sociais, está entre as 50 melhores cidades do Brasil para se viver, e foi destacada no 

jornal Folha de Londrina como uma das cidades que mais crescem no país atualmente.  

Feira de Santana elaborou seu primeiro Plano Diretor, no ano de 1992. 

 
O Plano Diretor está definido no Estatuto das Cidades como instrumento 

básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da 

expansão urbana do município. É uma lei municipal elaborada pela prefeitura 

com a participação da Câmara Municipal e da sociedade civil que visa 

estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento, o planejamento 

territorial da cidade e orientar as prioridades de investimentos (Pd, 2016, p. 1). 
 

Feira de Santana é dividida em bairros, que é uma comunidade ou região dentro de 

uma cidade ou município, sendo a unidade mínima de urbanização existente na maioria das 

cidades do mundo. Como também os distritos, é uma divisão menor de um território 

subordinada ao poder de um governo, jurisdição, inspeção ou de uma autoridade judicial, 
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fiscal e policial. O mapa 4, mostra de forma clara como estão distribuídos os bairros em Feira 

de Santana.  

 

 

Mapa 4 - Mapa da Sede do município 
Fonte: Plano Municipal de Educação, 2012. 

 

Podemos observar no Mapa 4 que existe uma circunferência completa que corta toda 

a cidade de Feira de Santana, delimitando a região histórica da cidade à região central. Pelo 

mapa, vale destacar que a maioria das avenidas da cidade liga o centro da cidade à Avenida de 
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Contorno ou Anel de Contorno, como é chamada. A Avenida de Contorno foi originalmente 

feita para facilitar o planejamento das vias da cidade, e facilitar o trânsito de veículos.  

 

3.8.3 Aspectos populacionais, socioeconômicos e culturais 

 

O quadro abaixo, mostra que houve um aumento da população de 2010, que era de 

556,642 e passou para 617.526 em 2015 de acordo com os dados do IBGE.  Já a densidade 

demográfica que consiste na medida dada entre o número de habitantes por quilômetro 

quadrado é de 416,03 hab/km², sendo que a maioria da população vive na zona urbana. Vide 

Quadro 1. 

 

Quadro  1 - Demonstrativo da população e área territorial de Feira de Santana 

622.639 População estimada 2016 

556.642 População 2010 

1.337,993 Área da unidade territorial (km²) 

416,03 Densidade demográfica (hab/km²) 

Fonte: IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Feira de Santana é 0,712, em 2010, 

o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 

0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,820, seguida de Renda, com índice de 0,710, e de Educação, com índice de 0,619 

(Pme, 2012). Segundo Costa (2001), o desenvolvimento das nações já não se mede apenas 

pelo seu PIB (Produto Interno Bruto). Desde o início dos anos noventa, o PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento) vem adotando um jeito novo de medir o 

progresso dos povos. Trata-se do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). O IDH é um 

índice formado por três indicadores: (i) expectativa de vida ao nascer, (ii) nível educacional e 

(iii) capacidade econômica (renda). Estes três indicadores, quando considerados em conjunto, 

nos permitem medir a qualidade de vida de uma população. 

Segundo Cdl (2016), Feira de Santana durante algum tempo, atuava como parte de um 

sistema urbano primaz, dependente de Salvador, servindo de apoio às atividades econômicas e 

sociais e passou a exercer importante papel no inter-relacionamento regional. Inserida num 

espaço geográfico centralizado em relação às demais regiões brasileiras, funciona como 

centro regional de passagem de pessoas, produtos e capitais, exercendo papel de 
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entroncamento de vias de transporte, na fronteira da capital Salvador com o sertão, do 

recôncavo aos tabuleiros do semiárido da Bahia. 

 

O município de Feira de Santana ocupa uma posição privilegiada no cenário 

econômico confrontado com outras regiões do Estado da Bahia. É uma zona 

de transição, portal que separa o Litoral do Sertão e se mistura na 

confluência de dois eixos econômicos, sendo que um margeia o litoral, com 

algumas localidades acenando prosperidade industrial, e outro se expande 

para o interior, com baixa densidade de organização econômica e, em muitos 

lugares, ainda ostentando enormes dificuldades para formar sua própria 

matriz de produção e de consumo, surgindo assim, relação de dependência, 

que muitas vezes é comparada com outras regiões dentro do próprio Estado 

da Bahia (Cdl, 2016, p. 1). 
 

Até os anos 20 no século XX, a economia de Feira de Santana se baseava no setor 

agropecuário, responsável pela formação do seu núcleo urbano original. Com a chegada do 

capital industrial, na década de 70, os fluxos migratórios da zona rural em direção à zona 

urbana (êxodo rural), se acentuaram, incorporando áreas que eram eminentemente rurais, 

passaram a fazer parte do tecido urbano. Feira de Santana é considerada um dos mercados de 

referência nacional na cotação do preço da arroba do boi, sendo centro de comercialização de 

bovino, suíno e caprino, abate e produção de seus derivados, para o mercado interno e 

externo.  

A avicultura tem apresentado bons resultados, com a implantação do complexo 

Avipal/Perdigão, através das unidades de produção de ovos, rações e matadouro frigorifico. A 

atividade avícola vem se consolidando como um novo pólo de desenvolvimento econômico 

na cidade e na região de Feira de Santana. No setor pecuário, predomina o comércio de gado 

de corte e leiteiro, abastecendo toda a microrregião, sendo um centro de comercialização de 

bovino, suíno e caprino, com abate e produção de seus derivados. A avicultura tem 

apresentado bons resultados e a expectativas dos criadores é de que a atividade cresça ainda 

mais (Pme, 2012). 

 
O processo acelerado de urbanização do município, o qual, sendo 

territorialmente pequeno e fortemente urbanizado, tende a exemplo do que já 

aconteceu com os municípios da região metropolitana de Salvador, a forçar a 

diminuição da importância da agricultura tradicional. Contudo, destaca-se o 

cultivo de frutas e verduras nas lavouras permanentes e das culturas do 

milho, da mandioca e do feijão nas lavouras temporárias. A atividade 

industrial no Município de Feira de Santana é bastante diversificada. As 

indústrias ficam concentradas no Centro Industrial do Subaé - CIS, com duas 

áreas, uma localizada no Bairro do Tomba e outra às margens da BR 324, 

distante 5 km do centro urbano, limitado pela Rodovia Feira - São Gonçalo e 
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pelo anel de contorno rodoviário da cidade. O Centro Industrial do Subaé, 

possui espaços dotados de toda infraestrutura básica, incentivos fiscais e 

facilidades de acesso ao crédito, em ramos como química, material elétrico e 

de transportes, bebidas, alimentos, vestuário, calçados e artefatos de tecidos, 

metalurgia, papel, papelão e embalagem (Pme, 2012, p. 25). 
 

O comércio de Feira de Santana caracteriza-se por sua forte influência na 

microrregião, com empresas atacadistas e varejistas que atendem a um número significativo 

de municípios do interior da Bahia. Esse é o segmento de maior importância econômica da 

estrutura produtiva municipal em geração de emprego e de renda. O setor de serviço é o 

segmento que mais cresce nos últimos anos, destacando o segmento de educação, saúde, 

transporte e serviços bancários, gerando novos postos de trabalho e dinamizando outros 

serviços essenciais para o dia-a-dia do município (Pme, 2012). 

Os Principais Eventos culturais em Feira de Santana, segundo o Pme (2012), são:  

- Micareta: (Carnaval fora de época) realizada entre os meses de abril e maio. O 

primeiro carnaval surgiu em Feira de Santana; 

- Expofeira: (Exposição Agropecuária) realizada no mês de setembro; 

- Festas Juninas: realizadas no mês de junho: São João em São José e São Pedro em 

Humildes; 

- Caminhada do Folclore: realizada no mês de agosto (bumba-meu-boi, samba de 

roda, aculelê, reisado, capoeira e outras manifestações da cultura popular regional); 

- Caminhada pela Paz: reúne o povo e artistas locais e nacionais em um pedido 

uníssono por paz, percorre as principais ruas da cidade. 

 

3.8.4 Aspectos Educacionais 

 

Feira de Santana é um grande pólo educacional, abrigando instituições públicas e 

privadas de ensino básico e superior. Possui ensino de base e fundamental, e algumas das 

melhores escolas particulares do país, como o Colégio Helyos e o Colégio Acesso.  

É hoje um pólo regional de educação superior presencial e sede de duas universidades 

públicas, gratuitas, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), uma universidade particular, Universidade Salvador 

Laureate International Universities (UNIFACS) e mais de 30 Faculdades particulares. Ainda 

no ensino superior, a cidade conta também com instituições de educação tecnológica, como 
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o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e o Centro de Educação Tecnológica do Estado da 

Bahia (CETEB), (Pme, 2012).  

Feira de Santana conta também com o Centro de Formação Profissional Jayme Villas-

Boas Filho, SENAI, Unidade Feira, que foi inaugurado em 1968. A missão do SENAI é 

promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias 

industriais, e contribuir para elevar a competitividade da indústria baiana. A Unidade Feira 

atua em educação profissional, oferecendo cursos técnicos de nível médio, cursos de 

qualificação, além de cursos de aprendizagem industrial de nível básico e técnico (Senai, 

2016).  

Em 2015, Feira de Santana possuía um total de 233 escolas do pré-escolar, com 681 

docentes e um total de 12.801 matrículas. Já no nível Fundamental, possuía 343 escolas, 3.857 

docentes e 74.136 alunos matriculados. No ensino médio, um total de 74 escolas, sendo 51 

públicas e 1 ensino médio federal, 1.752 docentes, sendo 1.416 do ensino médio estadual e 

22.034 alunos matriculados, sendo 18.495 no ensino médio de escola pública estadual (Ibge, 

2015). 

Como se pode perceber no Quadro 2, são aproximadamente 13 alunos por professor no 

ensino médio. 

 

Quadro  2 - Quantitativo de escolas, docentes e alunos, em Feira de Santana, em 2015 

Aluno por 

Professor 
Matrículas Docentes Nº Escolas  Nível de ensino 

18,8 12.801 681 233 Pré-escolar 

19,2 74.136 3.857 343 Fundamental 

12,6 22.034 1752 74 Médio 

 108.971 6290 650 TOTAL 

Fonte: IBGE (2015). 

 

3.8.5 Escola Pública de Feira de Santana: Ensino Médio 

 

De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME), aprovado a partir da Lei Nº 

3.326, de 05 de junho de 2012, para o decênio 2011 a 2020, disponível no site do Ministério 

da Educação (MEC). O projeto de lei do PNE, enviado pelo governo federal ao Congresso em 

dezembro de 2010, também prevê que os municípios elaborem ou reelaborem planos 

municipais de educação, em um prazo de 12 meses a partir da aprovação do novo PNE. 

Assim, as perspectivas para a educação de Feira de Santana para dez anos, são estabelecidas 

no PME, cujos temas e conteúdos específicos foram construídos e discutidos com ampla 

http://h/
http://h/
http://h/
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participação da sociedade, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação (Pme, 

2012). 

O plano diagnosticou a situação do Ensino Médio no município de Feira de Santana, 

fez a análise dos dados estatísticos fornecidos pelo MEC/INEP/IDEB sobre o número de 

matrícula, aprovação, reprovação, distorção idade/série e a formação dos professores que 

atuam nesse nível de ensino, com o propósito de traçar um panorama do Ensino Médio no 

município. Baseados em dados estatísticos, ocorreu um crescimento de alunos matriculados 

entre 2001 e 2003. Contudo, a partir de 2004, observou-se um declínio no número de 

matrículas efetivadas. Comparando-se a população residente em Feira de Santana, na faixa 

etária entre 15 e 17 anos, idade apropriada para cursar o Ensino Médio, que é de 30.246, se 

apresenta em um total bem maior do que o de alunos matriculados nesse nível de ensino, que 

é 20.441, em 2010 (Pme, 2012). 

Além disso, sabe-se que muitos desses alunos matriculados atualmente no Ensino 

Médio têm idade superior a 17 anos. Alguns dados estatísticos podem nos ajudar a esclarecer 

essa discrepância, como o alto índice de reprovação no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio na rede pública, e o índice de abandono, o que provoca a distorção idade/série. Pode-se 

inferir que, com a distorção idade/série, esses alunos sintam necessidade de trabalhar e 

migrem para a Educação de Jovens e Adultos. Quanto à formação do total de professores que 

lecionam nessa etapa da educação básica, 100% têm nível superior (SEC, MEC/INEP, 2006). 

Em contrapartida, o desempenho dos alunos desse mesmo segmento não apresenta dados 

satisfatórios, especialmente na rede estadual de ensino (Pme, 2012). 

Os dados sobre o Ensino Médio, segundo o Plano Municipal 2012, demonstram um 

declínio na matrícula de 15,36% entre 2007 e 2011. Entretanto, a redução progressiva deste 

nível de ensino não significa a presença de problemas, mas demonstra que os alunos estão 

concluindo a educação básica na idade correta. O Ensino Médio, no cenário nacional, sofre 

com a dualidade entre formar para o trabalho ou oferecer subsídios para o ingresso no ensino 

superior. Nesse embate, este nível de ensino precisa definir seus rumos e resgatar a sua 

identidade. Esta preocupação não é exclusiva do município de Feira de Santana, ela já foi 

expressa no Plano Nacional de Educação (2001), que lançou mão das Novas Diretrizes 

Curriculares do Ensino Médio na tentativa de superação destes problemas e apontou a 

necessidade de implementação de uma política de formação continuada para os professores 

dessa modalidade de ensino (Pme, 2012). 
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 
“A Matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela”. 

(Albert Einstein) 

 

Este capítulo busca verificar a formação dos professores de matemática com relação 

ao uso das TIC. Para tanto, buscamos abordar as principais concepções subjacentes à 

formação do professor, como também, as leis existentes no Brasil relativas à formação do 

professor, formação de professores de matemática, as competências e habilidades 

desenvolvidas na formação de professores de matemática e o uso das TIC na sala de aula.  

Neste sentido, utilizamos as concepções de diferentes teóricos, como (Morin, 1999), 

(Perrenoud e Thurler, 2002), (Saviani, 2004), entre outros, e as principais leis brasileiras que 

tratam da educação, tais como, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBEN 

9394/96), que é a legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil, da educação 

básica ao ensino superior, Plano Nacional de Educação (PNE), que foi instituído pela Lei n. 

10.172, de 09 de janeiro de 2001, o Parecer CNE/CES 1.302/2001, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. 

  

https://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
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4.1 Concepções para a formação do professor 

 

A aprendizagem é um dos maiores desafios na área de educação. Ensinar e aprender 

sempre foram os desafios de todas as épocas, aliado à busca de novas estratégias que 

possibilitem melhorar a qualidade desses processos. O mundo está em crescente mudança e 

muitas formas de ensinar não mais se justificam. Professores e alunos percebem que as aulas 

estão ultrapassadas e que é necessário mudar. O processo de ensino e aprendizagem precisa 

acompanhar essa sociedade interconectada. Assim, a função do ensino da matemática em 

transformar o educando em um cidadão atuante e partícipe da sociedade seria mais cabível se 

os professores soubessem utilizar ferramentas adequadas em sala de aula e isso por sua vez 

perpassa por uma boa formação.  

A formação docente é um problema no Brasil e é impossível dissociar a formação do 

professor da estrutura política de uma sociedade, de um povo. No sentido de responder às 

questões aqui postas, investigamos professores e alunos de uma instituição pública, a 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que oferece o curso de licenciatura e 

bacharelado em Matemática. Investigamos também, professores de matemática e de 

engenharia da computação, de quatro instituições particulares de Feira de Santana, ao tempo 

em que refletimos sobre a formação de professores e a importância das TIC na formação de 

professores. Investigamos os professores das instituições particulares porque esses professores 

fizeram a formação na UEFS, achamos dessa forma que poderíamos incluí-los na amostra.  

A finalidade social da escola nos tempos atuais perpassa pela preparação do cidadão 

para atuar de forma crítica na sociedade e interferir nas mudanças necessárias para o seu bem 

e da coletividade, bem como, adquirir conhecimentos acadêmicos, valores, crenças, para se 

tornar uma pessoa que possa agir de forma responsável, consciente da realidade em que está 

inserido. Logo, a escola é o local físico ou instituição que foi criada e direcionada com o 

objetivo de educar, aprender, ensinar intelectualmente alunos, sejam eles, crianças, jovens e 

adultos. A escola está associada à educação e, por sua vez, aos educadores, que são os 

encarregados pelo ensino dos alunos. 

A educação é o processo de socialização dos indivíduos e define o comportamento, o 

conhecimento adquirido ao longo dos anos, quando estuda, pesquisa, assimila e se prepara. “O 

Relatório Delors estabeleceu os quatro pilares da educação contemporânea”. Aprender a ser, a 

fazer, a viver juntos e a conhecer, constituem aprendizagens que deveriam ser perseguidas 

pela política educacional de todos os países (Morin, 1999, p. 11).  
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Aos educadores cabe a responsabilidade de gerir o saber, transmitir o conhecimento, 

ensinar, preparar o aluno para a vida cotidiana, mediar o conhecimento. Pelo Decreto-Lei n.º 

75/2010, dentre as várias funções do professor, podemos citar ainda: Lecionar as disciplinas, 

matérias e cursos para as quais se encontra habilitado, de acordo com as necessidades 

educativas dos alunos que lhe estejam confiados e no cumprimento do serviço docente que lhe 

seja atribuído; Planejar, organizar e preparar as atividades letivas dirigidas à turma ou grupo 

de alunos nas áreas disciplinares ou matérias que lhe sejam distribuídas; Conceber, aplicar, 

corrigir e classificar os instrumentos de avaliação das aprendizagens e participar no serviço de 

exames e reuniões de avaliação (Decreto nº 75, 2010). 

São muitas as funções do professor, são muitas as cobranças para que o professor 

exerça a sua função de forma digna. O professor, como sabemos, é a figura principal no 

processo ensino-aprendizagem, mas, infelizmente, no Brasil a profissão não é valorizada. São 

muitos os problemas enfrentados por esses profissionais, como salários baixos, formação 

acadêmica deficiente, desmotivação, carga horária extensa, desvalorização da profissão, 

desinteresse dos alunos, dentre muitos outros problemas. 

 
A larga maioria dos jovens que termina o ensino médio não deseja ser 

professor, seja pela baixa remuneração, seja pelas difíceis condições de 

trabalho associadas muitas vezes à violência. Em algumas áreas, como 

química, física e matemática, estamos vivendo (e não é de agora) um apagão 

de mão de obra qualificada (Roitman & Ramos, 2011, p. 40). 
 

Roitman e Ramos (2011) relatam que os desafios enfrentados pelo Brasil com 

relação à educação de qualidade passam necessariamente pela valorização da carreira docente. 

Nos países que obtiveram excelência na educação, os melhores alunos do ensino médio 

desejam seguir a carreira docente. Nesses países, o salário inicial é atraente, a carreira é 

promissora com base no desempenho docente, a formação inicial é sólida e são oferecidas 

boas condições de trabalho. No Brasil, o magistério precisa ser objeto do desejo para os 

jovens e é necessário resgatar o valor do professor na sociedade. Nos países com educação de 

qualidade, os melhores alunos do ensino médio desejam e querem se tornar professores.  

Perrenoud e Thurler (2002, p. 13), nos dizem que “o pensamento e as ideias podem 

atravessar fronteiras, mas os brasileiros é que definirão finalidades da escola no Brasil e, 

consequentemente, formarão seus professores”. Eles continuam afirmando que “a questão é 

saber se o farão de forma democrática ou se a educação continuará sendo, como na maioria 
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dos países, um instrumento de reprodução das desigualdades e de sujeição das massas ao 

pensamento dominante” (p.13). 

É preciso pensar nos cursos de formação dos professores e quais as competências e 

habilidades que esses professores levam para as salas de aula quando se formam e ingressam 

no meio acadêmico. Seria bom refletir a respeito do currículo que é oferecido para os 

graduandos e licenciados no período de sua formação 

Morin, citado por Perrenoud e Thurler (2002), propõe sete saberes fundamentais que 

a escola teria a missão de ensinar: (1) As cegueiras do conhecimento: erro e a ilusão; (2) os 

princípios de um conhecimento pertinente; (3) a condição humana; (4) a identidade com as 

incertezas; (5) o confronto com as incertezas; (6) a compreensão; (7) a ética do gênero 

humano. 

O professor, para ser capaz de ensinar esses saberes deve aderir a valores e às 

filosofias subjacentes, estar aberto para o saber, a cultura, a pedagogia como também a 

didática, sem os quais esses saberes propostos por Morin não teriam funcionalidade. O ideal 

seria que todos os países, especialmente o Brasil, se inspirassem neles e os colocassem em 

prática, mas sabemos que existe a relação do poder e dos interesses que prevalece em 

detrimento do que é certo, do que é ideal; o que será colocado em prática dependerá da luta 

política, da vontade e dos recursos econômicos de cada país (Perrenoud & Thurler, 2002).  

O objetivo de todo curso de formação de professores, dos programas e dos 

dispositivos da formação inicial e continuada, deveria ser o de formar profissionais capazes de 

organizar situações de aprendizagem. Isso não significa que os professores iriam aprender 

gestos estereotipados, truques, mas sim, reforçar a sua prática no domínio do ensino. Formar 

professores não é simples, principalmente se há o desejo que eles adquiram e desenvolvam 

competências profissionais, e, sobretudo se existir uma relação direta entre o ensino e 

a prática profissional. É importante saber e conhecer o processo de desenvolvimento das 

competências profissionais que serão exigidas, ter clareza sobre a natureza de uma 

competência e de sua gênese (Paquay, Perrenoud. Altet & Charlier, 2001). 

Os mesmos autores fazem uma lista resumida sobre as competências que um 

professor deve desenvolver em sua formação profissional, dentre elas, ter domínio de 

conhecimentos profissionais diversos (conhecimentos ensinados, modos de análise das 

situações, conhecimentos relativos aos procedimentos de ensino, etc.), mas também, por 

esquemas de percepção, de análise, de decisão, de planejamento, de avaliação e outros, que 

lhe permita aplicar seus conhecimentos em determinada situação. Faz parte da lista, as 
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posturas necessárias ao ofício, convicção na educabilidade, o respeito ao outro, o 

conhecimento das próprias representações, o domínio das emoções, a abertura à colaboração, 

o engajamento profissional. Os autores chamam de “competências profissionais”, um 

conjunto diversificado de conhecimentos da profissão, de esquemas de ação e de posturas que 

são mobilizadas no exercício do ofício. Essa definição que eles chamam de ampla, são as 

competências de ordem cognitiva, afetiva, conativa e prática. 

Um dos principais agentes de mudança em busca de uma educação de qualidade em 

um país perpassa pela qualificação profissional dos professores. A formação de professores 

faz parte desse quadro de busca pela qualificação da profissão professor. Segundo Perrenoud 

& Thurler (2002, p. 15), “a qualidade de uma formação depende, sobretudo, de sua 

concepção”. O professor necessita de uma formação que lhe possibilite desenvolver de fato o 

seu trabalho, que é de preparar o aluno para a vida, fazê-lo aprender a aprender, de forma 

competente, com atividades diferenciadas, estimulando a articulação entre saberes e 

competências. 

A formação de professores para o contexto educacional atual precisa se adequar às 

novas exigências do mundo e as modalidades de ensino precisam valorizar o uso das novas 

tecnologias para atender as demandas de um mercado globalizado.  

 
A formação de docentes está inserida no contexto educativo nacional 

regulamentada pela LDBEN (Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) 9394/96 e por resoluções do Conselho Nacional de Educação – 

CNE – sobre o assunto. Esta legislação estabelece a necessidade de se 

efetuar estudos específicos para a formação profissional em nível superior e 

as DCN – diretrizes para organização dos cursos (Curi, 2000, p. 1). 
 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 trouxe inovações como, por exemplo, só poderá 

atuar no ensino Básico, o professor que tiver formação em nível superior. De acordo com o 

Art. 62, “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação (...)” (LDB, 2010, p. 46). A partir desta lei surgiram cursos de formação para 

professores em todo o país.  Professores do ensino básico que atuam no ensino, mas não tem 

formação específica foram os primeiros a se matricularem. 

Com relação às concepções existentes sobre a formação de professores, está a 

constituição do curso de Licenciatura como um curso com identidade própria, com 

especificações curriculares voltadas às suas finalidades. Com relação à formação de 

professores de matemática, a definição de competências específicas deve ter a finalidade de 
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orientar os objetivos da formação para o ensino de Matemática, a seleção e escolha de 

conteúdos, a organização de modalidades pedagógicas, dos tempos e espaços da formação, a 

abordagem metodológica, a avaliação (Curi, 2000). 

 

4.2 As leis e a formação do professor 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBEN 9394/96) é a legislação 

que regulamenta o sistema educacional do Brasil, da educação básica ao ensino superior. Na 

época em que foi promulgada, em 1996, a mesma era aguardada com muita expectativa pelos 

profissionais de educação de um modo geral, por conta da necessidade da formulação e 

regulamentação da educação no Brasil. 

Para Saviani (2004) o período da implantação da LDB foi um instrumento de 

ajustamento da educação às demandas do mercado, marcada por uma economia globalizada, 

cujo centro era a sociedade do conhecimento. Esse termo surgiu no fim do século XX, como 

sendo uma sociedade marcada por um processo de formação e expansão, onde a manipulação 

e o domínio das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) era o essencial. O 

que importava naquele momento era a difusão das TIC. As outras demandas relevantes para a 

sociedade como, por exemplo, a educação, o direito a comunicação, o trabalho, a economia, 

cultura e política, ficavam em segundo plano, o importante era o processo de produção e 

disseminação da informação e do conhecimento (Dziekaniak & Aires, 2011). 

A LDB complementada por um conjunto de leis, de decretos, de portarias e de 

medidas provisórias na época da sua implantação, regulamentou a educação em todos os 

níveis e veio reafirmar o direito à educação, garantido pela Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação 

escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Saviani (2004) nos diz que, para se completar o ciclo da política educacional 

brasileira no século XX, está à implantação do Plano Nacional de Educação (PNE), que foi 

instituído pela Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Segundo o PNE (2001), a LDB 

determina nos artigos 9º e 87º, respectivamente, que cabe à União, a elaboração do Plano, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e institui a Década da 

Educação. Estabelece, ainda, que a União encaminhe o Plano ao Congresso Nacional, um ano 
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após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas para os dez anos posteriores, em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.  

O Pne (2001) traz o diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas, com relação a todos os 

níveis de educação e ainda nos diz que o objetivo da educação é contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político do país e garantir os direitos básicos da 

cidadania e da liberdade social, ou seja, formar cidadãos conscientes, críticos e ativos na 

sociedade. O PNE é o documento que estabelece as diretrizes e metas para a educação com o 

intuito de que estas sejam cumpridas até o fim desse prazo.  

Com relação à formação dos professores e a valorização do magistério, o Pne (2001) 

diz que a melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do PNE, só será 

alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, com a valorização do magistério. 

Para Hermida (2012), além da aprovação do PNE, a LDBEN toma outras 

providências, como por exemplo, a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 

que são as diretrizes voltadas para a estruturação e reestruturação dos currículos escolares de 

todo o Brasil, Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX), As Diretrizes 

Curriculares para o ensino no 3º grau, apresentam proposta de Autonomia para as Instituições 

Federais de Ensino Superior, como também, a criação de programas especiais e 

compensatórios elaborados pelo Ministério da Educação, tais como: Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional de Garantia 

da Renda Mínima, o Programa de Aceleração da Aprendizagem, Fundo de Fortalecimento da 

Escola, dentre outros. 

Para Saviani (2004) houve um avanço no campo da educação na época da 

implantação da nova LDB e a política educacional se caracterizou pela flexibilização, 

descentralização das responsabilidades de manutenção das escolas, forçando os municípios a 

assumirem os encargos do ensino fundamental. Porém, com base na LDB, foi implantado um 

sistema nacional de avaliação, cujo objetivo era o controle do rendimento escolar em todos os 

níveis, da creche à pós-graduação centralizando todo o poder ao MEC. “Essas características 

permitem perceber que a política educacional que está sendo implantada acentua, pela via da 

diferenciação, as desigualdades educacionais” (Saviani, 2004, p. 10). 

Para Saviani (2004), um dos grandes desafios para o Brasil em termos educacionais 

ao ingressar no século XXI, que nos vem do século XIX, seria o de “organizar e instalar um 

sistema escolar capaz de universalizar o ensino fundamental e, por esse caminho, erradicar o 

analfabetismo” (Saviani, 2004, p. 10). Ainda para Saviani (2004) “o legado negativo do 
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“longo século XX” só persistirá enquanto as forças dominantes se negarem a pôr em prática 

as medidas que a experiência já chancelou como sendo as apropriadas para as questões que 

estamos enfrentando” (p.10). 

No que diz respeito a Diretrizes Nacionais para Formação Inicial de Professores para 

a Educação Básica, foram propostas mudanças na LDB, que despertou o interesse de 

educadores e instituições responsáveis e dessa forma, aconteceram muitos debates para 

identificar nesse documento legal a materialização das múltiplas facetas das políticas de 

formação, desde a definição das competências e habilidades, passando pela avaliação de 

desempenho e organização curricular nos cursos de formação. 

Dessa forma, levando em consideração os princípios estabelecidos pela LDB e para 

ajustar o curso de formação de professores no Brasil, foi aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação o Parecer 009/2001, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior e o curso de licenciatura de 

graduação plena. O objetivo da lei é fixar e normatizar parâmetros que deverão ser adotados 

na construção da matriz curricular em todos os cursos de licenciatura em todo o Brasil. 

 As propostas das diretrizes nacionais para a formação de professores para a 

educação básica brasileira busca, também, um equilíbrio entre a formação de professores, os 

princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN, as normas 

instituídas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, e suas modalidades, como também algumas 

recomendações que aparecem nos Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação 

básica elaborados pelo Ministério da Educação (Parecer 009, 2001). 

O Parecer CNE/CP 009/2001 diz ainda que o Brasil nos anos 80 e 90 melhorou o 

fluxo de matrículas e investiu na qualidade da aprendizagem no ensino fundamental, dando 

passos que foram significativos na época, pois conseguiu universalizar o acesso a esse nível 

de ensino. Além disso, aumentou a oferta de vagas para o ensino médio e da educação infantil 

nos sistemas públicos, bem como o estabelecimento de diretrizes nacionais para os diferentes 

níveis da Educação Básica, considerando as características do debate nacional e internacional 

a respeito da educação. 

Por conta da internacionalização da economia, se faz necessário dispor de 

profissionais qualificados e por conta dessa preocupação o Parecer CNE/CP 009/2001 

reconhece que a educação é importante para a promoção do desenvolvimento sustentável e 

para a superação das desigualdades sociais. A lei destaca, ainda, os desafios que a educação 
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em nosso país vinha enfrentando ao longo dos anos e chama a atenção do preparo inadequado 

dos professores com relação a sua formação, considerando que os cursos de formação não 

contemplavam muitas das características consideradas, na atualidade, como inerentes à 

atividade docente, entre as quais se destacam:  

 
- orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos;  
- comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos;  
- assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos;  
- incentivar atividades de enriquecimento cultural;  
- desenvolver práticas investigativas;  
- elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;  
- utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio;  
- desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe (Parecer 009, 

2001, p. 4). 
  

Importa destacar que o Parecer CNE/CP 009/2001 além de se preocupar com a 

formação docente, trata também, da melhoria na qualificação profissional dos professores e 

que para isso, dependia também de políticas que objetivassem: 

 
- fortalecer as características acadêmicas e profissionais do corpo docente 

formador;  
- estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional contínuo 

para todos os professores do sistema educacional;  
- fortalecer os vínculos entre as instituições formadoras e o sistema 

educacional, suas escolas e seus professores;  
- melhorar a infraestrutura institucional especialmente no que concerne a 

recursos bibliográficos e tecnológicos;  
- formular, discutir e implementar um sistema de avaliação periódica e 

certificação de cursos, diplomas e competências de professores.  
- estabelecer níveis de remuneração condigna com a importância social do 

trabalho docente;  
- definir jornada de trabalho e planos de carreiras compatíveis com o 

exercício profissional (Parecer 009, 2001, p. 5). 
 

O Parecer também determina que o curso de Licenciaturas seja desvencilhado do 

curso de Bacharelado. Com isso, as instituições deveriam organizar colegiados para os cursos 

de Licenciaturas e, dessa forma, promover a construção de seus projetos pedagógicos, de 

acordo com essa nova legislação. 

O Parecer também prevê o uso de novas tecnologias da informação e da 

comunicação nos currículos dos cursos de formação de professores. E deixa claro que são 

raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro professor aprenda a usar, no exercício 

da docência, as TIC, tais como, computador, rádio, gravador, calculadora, internet, como 

também, a lidar com programas e softwares educativo. “No entanto, ainda são raras, as 
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possibilidades de desenvolver, no cotidiano do curso, os conteúdos curriculares das diferentes 

áreas e disciplinas, por meio das diferentes tecnologias” (Parecer 009, 2001, p. 24). 

Observamos que a lei foi de 2001 e, no entanto, nos parece bastante atual, 

principalmente no que se refere ao uso das TIC pelos professores em sala, a Lei 009/2001, nos 

diz que infelizmente os cursos de formação não utilizam as tecnologias e reforçam atitudes de 

resistência ao uso para disfarçar a insegurança que sentem os próprios formadores a seus 

graduandos, para imprimir sentido educativo ao conteúdo das mídias, por meio da análise, da 

crítica e da contextualização, que transformam a informação em conhecimento.  

 
Com abordagens que vão na contramão do desenvolvimento tecnológico da 

sociedade contemporânea, os cursos raramente preparam os professores para 

atuarem como fonte e referência dos significados que seus alunos precisam 

imprimir ao conteúdo da mídia. Presos às formas tradicionais de interação 

face a face, na sala de aula real, os cursos de formação ainda não sabem 

como preparar professores que vão exercer o magistério nas próximas duas 

décadas, quando a mediação da tecnologia vai ampliar e diversificar as 

formas de interagir e compartilhar, em tempos e espaços nunca antes 

imaginados. Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das 

comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de professores, 

preparando-os para a finalidade mais nobre da educação escolar: a gestão e a 

definição de referências éticas, científicas e estéticas para a troca e 

negociação de sentido, que acontece especialmente na interação e no 

trabalho escolar coletivo. Gerir e referir o sentido será o mais importante e o 

professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes reais e virtuais (Parecer 

009, 2001, p. 25). 
 

Todo o esforço com relação à reformulação das leis ao longo dos tempos é em buscar 

uma educação de qualidade. Para tanto, se faz necessário pensar na formação de professores, e 

esse é, e sempre será o objetivo da educação brasileira, melhoria na qualidade do ensino, 

notadamente da educação básica.  Educação de qualidade implica em uma formação docente 

de qualidade. Para isso, é indispensável implementar políticas públicas com o intuito de 

fortalecer os direitos a educação primando por uma cidadania plena e a promoção do bem-

estar de todos. O uso das TIC de forma competente pode ser destacado, principalmente para o 

mundo atual em que vivemos. É necessário formar professores competentes e que possam 

exercer o seu papel de educador com profissionalismo, se apropriando de saberes 

significativos para levar para a sua sala de aula. 

Para Mello (2000) a nova LDB deu nova significação ao processo de ensinar e 

aprender, principalmente com relação à flexibilidade entre os órgãos da federação, como 

também, a autonomia às instituições de ensino. Dessa forma, mudou o paradigma curricular 

no qual os conteúdos de ensino são entendidos como meios para produzir aprendizagem e que 
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possa também, desenvolver no aluno a capacidade de construção do saber, e dessa forma, 

mostrar a importância do conteúdo no seu dia a dia. 

Mello (2000) chama a atenção com relação à forma como o trabalho dos professores 

era dividido antes da nova LDB. Havia o professor polivalente e o especialista por disciplinas 

e a autora acredita que essa divisão teve na educação brasileira um sentido burocrático-

corporativo e que não havia sustentação pedagógica nessa divisão, causada por uma separação 

histórica entre dois caminhos de formação docente: o normal, de nível médio e o superior que 

para a autora “não foi por acaso que a essa segmentação correspondeu uma de gênero, 

fazendo do magistério das séries iniciais do ensino fundamental uma atividade quase apenas 

feminina” (Mello, 2000, p. 110).  

Na nova LDB, as diretrizes curriculares constantes e as normas que a regulamentam 

dão maior ênfase às competências do que às disciplinas, é o que diz Mello (2000). Dessa 

forma existe a possibilidade de uma organização interdisciplinar, de definição de conteúdos 

transversais, valorizando a interdisciplinaridade, como também, aplicação de projetos de 

ensino. Para Mello (2000) é um novo paradigma, possibilitando mudanças no sistema de 

formação de professores. O modelo disciplinarista que norteia a divisão das licenciaturas no 

ensino superior deve ser reestruturado no sentido de valorizar as competências para que a 

prática pedagógica esteja de acordo com a formação: 

 
A lei manda que o professor de educação básica construa em seus alunos a 

capacidade de aprender e de relacionar a teoria à prática em cada disciplina 

do currículo; mas como poderá ele realizar essa proeza se é preparado num 

curso de formação docente no qual o conhecimento de um objeto de ensino, 

ou seja, o conteúdo, que corresponde à teoria, foi desvinculado da prática, 

que corresponde ao conhecimento da transposição didática ou do 

aprendizado desse objeto? (Mello, 2000, p. 100) 
  

Ao longo dos anos, principalmente, na década de 1990 no Brasil a discussão a 

respeito da formação de professores foi intensificada, gerando polêmicas, embates e 

contradições, como também a criação de leis e pareceres com esse fim até os nossos dias. São 

eles:  

 
▪ Parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP nº 21, 

de 6 de agosto de 2001. Duração e carga horária dos cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Parecer CNE/CP nº 27, de 2 de outubro de 2001. Dá nova 

redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_212001.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_212001.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/027.pdf
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as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. Parecer CNE/CP nº 28, de 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao 

Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos 

cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. 
▪ Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução 

CNE/CP n.º 2, de 18 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior. 
▪ Parecer CNE/CP n.º 4, de 6 de julho 2004. Adiamento do prazo previsto 

no art. 15 da Resolução CNE/CP 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CES nº 

197, de 7 de julho de 2004. Consulta, tendo em vista o art. 11 da Resolução 

CNE/CP 1/2002, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CES nº 228, de 4 de agosto 

de 2004. Consulta sobre reformulação curricular dos Cursos de Graduação. 

Resolução CNE/CP n.º 2, de 27 de agosto de 2004. Adia o prazo previsto no 

art. 15 da Resolução CNE/CP 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
▪ Parecer CNE/CES nº 15, de 2 de fevereiro de 2005. Solicitação de 

esclarecimento sobre as Resoluções CNE/CP nºs 1/2002, que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena, e 2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior. Parecer CNE/CP n.º 4, de 13 de setembro de 

2005. Aprecia a Indicação CNE/CP nº 3/2005, referente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores fixadas pela 

Resolução CNE/CP nº 1/2002. Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de novembro 

de 2005. Altera a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de Licenciatura de graduação plena. Parecer 

CNE/CP n.º 5, de 13 de dezembro de 2005. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia. 
▪ Parecer CNE/CP n° 3, de 21 de fevereiro de 2006. Reexame do Parecer 

CNE/CP nº 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia. Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006. 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura. Parecer CNE/CP n.º 5, de 4 de abril de 2006. 

Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica. 
▪ Parecer CNE/CP nº 9, de 5 de dezembro de 2007. Reorganização da carga 

horária mínima dos cursos de Formação de Professores, em nível superior, 

para a Educação Básica e Educação Profissional no nível da Educação 

Básica. 
▪ Parecer CNE/CP nº 8/2008, aprovado em 2 de dezembro de 2008. 

Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de 

Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/p04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces197_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces197_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces228_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces228_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022004.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0015_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp004_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp004_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp003_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp005_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pcp009_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pcp008_08.pdf
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Pública a ser coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os 

sistemas de ensino e realizado por instituições públicas de Educação 

Superior. 
▪ Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009. Estabelece Diretrizes 

Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de Segunda 

Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser 

coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino 

e realizado por instituições públicas de Educação Superior. Parecer CNE/CP 

nº 5/2009, aprovado em 5 de maio de 2009. Consulta sobre a licenciatura em 

Espanhol por complementação de estudos. Parecer CNE/CP nº 7/2009, 

aprovado em 5 de maio de 2009.Consulta da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio sobre a possibilidade de essa escola obter credenciamento 

para a oferta do curso de Especialização em Educação Profissional em 

Saúde. Parecer CNE/CP nº 8/2009, aprovado em 2 de junho de 2009. 

Consulta sobre o conceito da figura de “formados por treinamento em 

serviço” constante do parágrafo 4º do artigo 87 da LDB. Parecer CNE/CP nº 

15/2009, aprovado em 4 de agosto de 2009. Consulta sobre a categoria 

profissional do professor de curso livre e de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, com base no Plano Nacional de Educação. 
▪ Parecer CNE/CEB nº 5/2010, aprovado em 10 de março de 2010. Consulta 

sobre a aplicabilidade do artigo 62 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 
▪ Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de março de 2011 - Estabelece diretrizes 

para a obtenção de uma nova habilitação pelos portadores de Diploma de 

Licenciatura em Letras. Parecer CNE/CP nº 8/2011, aprovado em 9 de 

novembro de 2011 - Aprecia a proposta de alteração do art. 1º da Resolução 

CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, que estabeleceu as Diretrizes 

Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de Segunda 

Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser 

coordenado pelo MEC 
▪ Resolução CNE/CP nº 3, de 7 de dezembro de 2012 - Altera a redação do 

art. 1º da Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, que 

estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa 

Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na 

Educação Básica Pública a ser coordenado pelo MEC. 
▪ Parecer CNE/CP nº 6/2014, aprovado em 2 de abril de 2014 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. 
▪ Resolução CNE/CP nº 1, de 7 de janeiro de 2015 - Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em cursos 

de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Parecer 

CNE/CP nº 2/2015, aprovado em 9 de junho de 2015 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Resolução CNE/CP nº 2, de 

1º de julho de 2015 - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e 

para a formação continuada.  
▪ Parecer CNE/CES Nº: 246/2016, aprovado em: 4/5/2016 – Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Funcionários da Educação Básica. Aguardando homologação (Mec, 2016b, 

p. 1). 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2009/rcp01_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pcp007_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pcp007_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pcp008_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pcp015_09_homolog.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pcp015_09_homolog.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4446&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4446&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7711&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9828&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9828&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12123&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15619&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16870&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17625&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17625&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
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São muitas as leis e o que se percebe é que, com todas as discussões ao longo desses 

anos, ainda assim, as políticas formativas são precárias, cujas sucessivas mudanças não 

conseguiram chegar a um padrão mínimo de consistência com relação à preparação docente 

para fazer face aos problemas enfrentados pela educação escolar em nosso país (Saviani, 

2009). Este autor fez uma análise com relação às perspectivas da formação docente no Brasil 

de hoje e traçou alguns desafios que precisam ser enfrentados, são eles: 

 
a) fragmentação e dispersão das iniciativas, justificadas pela chamada 

“diversificação de modelos de organização da Educação Superior”; 
b) descontinuidade das políticas educacionais; 
c) burocratismo da organização e funcionamento dos cursos no qual o 

formalismo do cumprimento das normas legais se impõe sobre o domínio 

dos conhecimentos necessários ao exercício da profissão docente; 
d) separação entre as instituições formativas e o funcionamento das escolas 

no âmbito dos sistemas de ensino; 
e) o paradoxo pedagógico expresso na contraposição entre teoria e prática, 

entre conteúdo e forma, entre conhecimento disciplinar e saber pedagógico-

didático; 
f) jornada de trabalho precária e baixos salários (Saviani, 2011, p. 14). 

 

Saviani (2011) sugeriu novas perspectivas se contrapondo simetricamente aos referidos 

desafios, são eles: 

 
a) Contra a fragmentação e dispersão das iniciativas, propomos uma 

concepção orgânica da formação de professores centrada no padrão 

universitário e nas faculdades de educação como lócus privilegiado da 

formação de professores; 
b) Contra a descontinuidade das políticas educacionais, defendemos uma 

política educacional de longo prazo que priorize a formação de professores 

cultos em cursos de longa duração; 
c) Contra o burocratismo da organização e funcionamento dos cursos, 

propugnamos pela transformação das faculdades de educação em espaços de 

ensino e pesquisa que possam receber os jovens candidatos ao magistério 

colocando-os num ambiente de intenso e exigente estímulo intelectual; 
d) Contra a separação entre as instituições formativas e o funcionamento das 

escolas, propomos uma forte articulação entre os cursos de formação e o 

funcionamento das escolas, considerando dois aspectos: tornar o modo de 

funcionamento das escolas como ponto de partida da organização do 

processo formativo e redimensionar os estágios como instrumento que situe 

a administração dos sistemas de ensino, as escolas de Educação Básica e as 

faculdades de educação, atuando conjuntamente em regime de colaboração 

na formação dos novos professores; 
e) Contra as várias formas de manifestação do paradoxo pedagógico, 

entendemos que sua solução demanda uma formulação teórica. Esta 

superaria as oposições excludentes e conseguiria articular teoria e prática, 

conteúdo e forma, assim como professor e aluno, numa unidade 

compreensiva desses dois pólos que, contrapondo-se entre si, dinamizam e 

põem em movimento o trabalho pedagógico. E essa nova formulação teórica 
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foi à tarefa a que se propôs a Pedagogia Histórico-Crítica. Acreditamos que a 

orientação metodológica posta em movimento por esta pedagogia recupera a 

unidade da atividade educativa no interior da prática social, articulando seus 

aspectos teóricos e práticos que se sistematizam na pedagogia concebida ao 

mesmo tempo como teoria e prática da educação. Superamos, assim, o 

dilema próprio das duas grandes tendências pedagógicas contemporâneas: a 

concepção tradicional e a concepção renovadora; 
f) Enfim, em contraste com jornadas de trabalho precárias e com baixos 

salários é preciso levar em conta que a formação não terá êxito sem medidas 

correlatas relativas à carreira e às condições de trabalho que valorizem o 

professor, envolvendo dois aspectos: jornada de trabalho de tempo integral 

em uma única escola com tempo para aulas, preparação de aulas, orientação 

de estudos dos alunos, participação na gestão da escola e reuniões de 

colegiados e atendimento à comunidade; e salários dignos que, valorizando 

socialmente a profissão docente, atrairão candidatos dispostos a investir 

tempo e recursos numa formação de longa duração (Saviani, 2011, p. 15). 
  

As questões ligadas à formação do profissional, professor, perpassa por questões 

ligadas também à qualidade do ensino, condições de trabalho, valorização da profissão, 

infraestrutura, entre outros. É preciso definir políticas educativas que levem em consideração 

as necessidades pessoais e coletivas dos professores, dentre as quais estão a valorização da 

profissão professor (Nias, 1991, referido em Nóvoa, 1992). Para Saviani (2011) o valor social 

do profissional professor está diretamente ligado às condições de trabalho; se são precárias, 

não acontece a aprendizagem. Um trabalho pouco remunerado é um desestímulo para os 

jovens e, por conta disso, não irão investir tempo numa formação mais exigente. 

Consequentemente, serão jovens desestimulados e pouco empenhados, refletindo dessa forma, 

em seu desempenho profissional (Saviani, 2011). 

O professor Antônio Nóvoa em 1994 proferiu uma palestra em Portugal e nos diz 

que o que foi contado sempre é que a história da escola sempre esteve associada à história do 

progresso, e que a escola cresceu nessa crença e os professores como os salvadores da pátria, 

“o de supor que as nações  são grandes  porque  a  sua  escola  é  boa:  certamente  que  não  

há  grandes  nações  sem  boas escolas, mas o mesmo deve dizerse da sua política, da sua 

economia, da sua justiça, da sua saúde e de mil coisas mais” (Nóvoa, 1994, p. 1).  

Dessa forma, se faz necessário que ocorra uma consciência política para se garantir 

uma formação de qualidade e com condições de trabalho satisfatórias para que tenhamos uma 

escola e um ensino de qualidade. É preciso pensar em investimento em educação e parar de 

pensar em investimento com redução de custo. “Com um quadro de professores altamente 

qualificados e fortemente motivados no exercício de sua atividade profissional, a qualidade do 

trabalho pedagógico necessariamente se elevará” (Saviani, 2011, p. 18). E certamente estará 
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resolvido um dos problemas mais debatidos na atualidade, que é a qualidade da educação 

(Saviani, 2011).  

 

4.3 Formação de professores de matemática 

 

O Parecer CNE/CES 1.302/2001, Despacho do Ministro em 4/3/2002, publicado no 

Diário Oficial da União de 5/3/2002, Seção 1, p. 15, trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. O parecer, logo na 

apresentação informa os objetivos dos cursos, o de Bacharelado em Matemática, para preparar 

os profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto os cursos de 

Licenciatura em Matemática é formar os professores para a educação básica (Parecer 1.302, 

2001). 

A lei fala sobre as aplicações da Matemática nas diversas áreas do conhecimento, tais 

como Física e Engenharias e, mais recentemente, com as Ciências Econômicas, Biológicas, 

Humanas e Sociais. Como também, sobre as habilidades e competências que o graduando terá 

ao longo da formação de matemático e as enumera: raciocínio lógico, a postura crítica e a 

capacidade de resolver problemas. O profissional com essas competências e habilidades 

poderá ocupar posições no mercado de trabalho e fora do ambiente acadêmico, em áreas em 

que o raciocínio abstrato é uma ferramenta indispensável. Consequentemente os estudantes 

podem estar interessados em se graduar em Matemática por diversas razões e os programas de 

graduação devem ser bastante flexíveis para acomodar esse largo campo de interesse (Parecer 

1.302, 2001).  

Assim, as diretrizes têm como objetivos:  

● servir como orientação para melhorias e transformações na formação do 

Bacharel e do Licenciado em Matemática; 
● assegurar que os egressos dos cursos credenciados de Bacharelado e 

Licenciatura em Matemática tenham sido adequadamente preparados para 

uma carreira na qual a Matemática seja utilizada de modo essencial, assim 

como para um processo contínuo de aprendizagem (Parecer 1.302, p. 1) 
 

A lei diz, ainda, que o curso deve garantir aos egressos do Licenciado em 

Matemática as seguintes características: 

 
visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; visão 

da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; visão de que o 
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conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e consciência 

de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia 

ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem 

da disciplina (Parecer 1.302, 2001, p. 3). 
 

Os conteúdos curriculares dos cursos de Matemática deverão ser estruturados de 

modo a contemplar, em sua composição, as seguintes orientações: 

 
a) partir das representações que os alunos possuem dos conceitos 

matemáticos e dos processos escolares para organizar o desenvolvimento das 

abordagens durante o curso; b) construir uma visão global dos conteúdos de 

maneira teoricamente significativa para o aluno (Parecer 1.302, 2001, p. 3). 
 

Deverá servir para uma otimização da estruturação modular dos cursos, com vistas a 

permitir um melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados. A lei diz, ainda, que os 

currículos devem assegurar o desenvolvimento de conteúdos dos diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional de um matemático, de acordo com o perfil, competências e 

habilidades anteriormente descritas, levando-se em consideração as orientações apresentadas 

para a estruturação do curso. A organização dos currículos das IES deve contemplar os 

conteúdos comuns a todos os cursos de Matemática, complementados com disciplinas 

organizadas conforme o perfil escolhido do aluno (Parecer 1.302, 2001).  

Os conteúdos descritos a seguir, comuns a todos os cursos de Licenciatura, podem ser 

distribuídos ao longo do curso de acordo com o currículo proposto pela IES: 

Cálculo Diferencial e Integral; Álgebra Linear; Fundamentos de Análise; Fundamentos 

de Álgebra; Fundamentos de Geometria; Geometria Analítica. 

A parte comum deve ainda incluir: 

a) conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas áreas de Álgebra, 

Geometria e Análise; 

b) conteúdos de áreas afins à Matemática, que são fontes originadoras de problemas e 

campos de aplicação de suas teorias; 

c) conteúdos da Ciência da Educação, da História e Filosofia das Ciências e da 

Matemática. 

Para a licenciatura serão incluídos, no conjunto dos conteúdos profissionais, os 

conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica e para o Ensino Médio (Parecer 1.302, 2001). 
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O Parecer 1.302 (2001), diz que o licenciando deve adquirir familiaridade com o uso 

do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização para o ensino de 

matemática, em especial para a formulação e solução de problemas. É importante também a 

familiarização do licenciando, ao longo do curso, com outras tecnologias que possam 

contribuir para o ensino de Matemática. As IES poderão ainda organizar os seus currículos de 

modo a possibilitar ao licenciado uma formação complementar propiciando uma adequação 

do núcleo de formação específica a outro campo de saber que o complemente (Parecer 1.302, 

2001).  

Observamos que o Parecer 1.302 (2001) faz referência ao uso das TIC pelos alunos, 

porém a prática está distante da realidade. Em nossas visitas às instituições que oferecem o 

curso de formação de Licenciatura em matemática, ouvimos reclamações de alunos e 

professores a respeito da infraestrutura. Alunos e professores relataram que existem os 

laboratórios de informática, porém não há computadores em número suficiente para todos os 

alunos e os softwares são obsoletos.  

Inicialmente pesquisamos várias instituições de ensino superior que oferecia em sua 

grade disciplinas da área de matemática. Procuramos informações a respeito da formação dos 

professores que lecionavam tais disciplinas e suas competências sobre o uso das TIC; se 

tinham formação e em qual instituição concluíram a sua graduação. 

O curso de Licenciatura em Matemática, na região de Feira de Santana e Municípios, é 

oferecido em uma única instituição pública, a Universidade Estadual de Feira de Santana 

[UEFS] (2004), que oferece também, a Graduação em Matemática – Bacharelado. Seu projeto 

curricular informa que o objetivo da Licenciatura é formar professores para atuarem no 

Ensino Básico - 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio - tanto em instituições 

públicas quanto particulares. Segundo o projeto, o curso foi instituído em 1987 e sendo 

alterado ao longo dos anos para atender às necessidades profissionais e sociais. 

As justificativas dadas para a construção do projeto curricular do curso de matemática 

da UEFS foram o de pesquisar, estudar e refletir a respeito do perfil do licenciado em 

Matemática, suas habilidades e competências a partir da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, as determinações das resoluções CNE/CP 1, de 18 de fevereiro 

de 2002, CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, e as diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos de Licenciatura em Matemática. 
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O projeto do curso de Licenciatura em Matemática da UEFS foi aprovado e 

obteve autorização para o seu funcionamento em outubro de 1986, através 

das resoluções CONSEPE nº 07/86 e CONSU 03/86, para atender às 

necessidades da Educação Básica, em específico do ensino da matemática. 

Nosso curso é oriundo do curso de Licenciatura em Ciências da UEFS, que 

habilitava professores para o ensino de Biologia ou Matemática através da 

licenciatura plena; formato este que não dava o devido e necessário 

aprofundamento aos conhecimentos matemáticos. Assim, colocava-se latente 

a necessidade de oferta de um curso de Licenciatura em Matemática que 

atendesse a essas demandas (Uefs, 2004, p. 348). 
 

O projeto ainda cita que: 

 
o Licenciando em Matemática, futuro professor, precisa refletir sobre o 

significado da Matemática enquanto ciência e necessita ter clareza sobre seus 

objetivos, de modo a exercer uma atividade profissional autônoma, imbuída 

do sentimento de inclusão. Portanto, precisa não apenas ter domínio dos 

conceitos matemáticos, metodologia e técnicas para o ensino da Matemática, 

mas também desenvolver continuamente sua compreensão, estabelecendo 

relações entre o homem, a sociedade e essa ciência (Uefs, 2004, p. 351). 
 

Nos tempos atuais discute-se muito a respeito da educação e da sua importância para a 

formação do homem e como este, a partir dessa formação, saiba atuar na sociedade. Para 

tanto, se faz necessário, que o professor tenha formação adequada e saiba promover a 

construção de conhecimento, de maneira satisfatória. 

O objetivo principal de um sistema educacional é a aquisição e a produção de 

conhecimento. A aprendizagem escolar, por sua vez, é um dos maiores desafios na área de 

educação. Ensinar e aprender sempre foram os desafios de todas as épocas, aliado à busca de 

novas estratégias que possibilitem melhorar a qualidade desses processos. O mundo está em 

crescente mudança e muitas formas de ensinar não mais se justificam. Professores e alunos 

percebem que as aulas estão ultrapassadas e que é necessário mudar. O processo de ensino e 

aprendizagem precisa acompanhar essa sociedade interconectada. 

A atuação do professor na sociedade atual com relação ao processo ensino-

aprendizagem é de ser um orientador da aprendizagem, levar o aluno a desafiar o 

conhecimento, como também, estar sempre aprendendo, pesquisando, inovando em busca 

sempre de autonomia no seu trabalho, sem transformar um trabalho prazeroso em algo 

cansativo, chato e previsível. Um dos desafios do professor é despertar no aluno a capacidade 

de desenvolver um trabalho autônomo, colaborativo, o espírito crítico, de forma que o aluno 

adquira conhecimento e possa também, produzir esse conhecimento. D’Ambrósio (2005), diz: 
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Isto se dá fundamentalmente a partir da maneira como um indivíduo percebe 

a realidade nas suas várias manifestações: uma realidade individual, nas 

dimensões sensorial, intuitiva, emocional, racional; uma realidade social, 

que é o reconhecimento da essencialidade do outro; uma realidade 

planetária, o que mostra sua dependência do patrimônio natural e cultural e 

sua responsabilidade na sua preservação; uma realidade cósmica, levando-o 

a transcender espaço e tempo e a própria existência, buscando explicações e 

historicidade (p. 101). 
 

O curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

em seu projeto curricular, traça o perfil profissiográfico do profissional que quer formar e leva 

em consideração os desafios de um mundo em constantes transformações, as exigências 

sociais e educacionais. Nesta perspectiva se propõe a formar um profissional que: 

 
- Apresente competência técnica, científica, pedagógica, com aplicação dos 

conceitos matemáticos, com postura sociológica, política, filosófica e 

metodológica, com reflexão teórica x prática.  
- Que possua uma formação humanística que possibilite uma releitura do 

ambiente escolar, possibilite o desenvolvimento das atividades de ensino-

aprendizagem envolvidas com a realidade dos alunos, e que o conduza a uma 

constante releitura de sua atuação profissional.  
- Que seja um profissional crítico, pesquisador e em constante processo de 

educação.  
- Que tenha postura ética profissional como agente transformador da 

sociedade.  
Aqui, destacamos o desenvolvimento de uma consciência crítica e a 

importância da pesquisa enquanto ferramenta indispensável ao crescimento 

profissional, bem como a formação humanística que possibilite ao licenciado 

uma visão "macro" do seu campo de atuação, a fim de aprimorar cada vez 

mais a sua atividade profissional atendendo às necessidades do aluno em 

suas diversas especificidades (Uefs, 2004, p. 351). 
 

No Projeto Curricular da UEFS no item concepção curricular, o texto diz que o 

licenciado em matemática deve ser um agente transformador e atuar nos âmbitos social, 

educacional, científico e tecnológico da atualidade, comprometido com os valores éticos e 

humanos do cidadão (Uefs, 2004). As disciplinas são ofertadas de forma semestralizada. No 

sexto semestre aparece na grade curricular a disciplina softwares matemáticos com a carga 

horária de 60 h, cuja ementa é, softwares educativos – cabri gèomètre, winplot, maple, 

mathematica, entre outros. Existe uma disciplina no currículo do curso de matemática, mas 

diante do que vivemos, uma sociedade interconectada, acreditamos que o ideal, era que 

houvesse uma estrutura, onde todas as disciplinas ofertadas no curso pudessem utilizar as TIC 

durante todo o percurso de formação do licenciado, não só em uma disciplina isolada mas, de 

tal forma, que o mesmo adquirisse habilidades e competências de maneira natural e fosse um 
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multiplicador desse conhecimento no momento em que assumisse uma sala de aula (Uefs, 

2004).   

 

4.4 Competências e habilidades na formação de professores de matemática e o uso das 

TIC 

 

Como definir Competência e Habilidade de um profissional, principalmente de um 

professor de matemática? O que é competência e habilidade? Segundo Holanda (2016) 

competência poderia ser definida como direito, faculdade legal que um funcionário ou um 

tribunal tem de apreciar e julgar um pleito ou questão, capacidade, suficiência (fundada em 

aptidão), atribuições, porfia entre os que pretendem suplantar-se mutuamente, à competência: 

a quem o faz melhor; a quem mais, uma aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. 

Habilidade é a qualidade daquele que é hábil, capacidade, inteligência, destreza, astúcia, 

manha, aptidão, engenho, exercícios ginásticos de agilidade e destreza, qualidade de uma 

pessoa hábil, que revela capacidade para fazer alguma coisa.  

E o professor, quais são as competências e habilidades que um professor deve ter ao 

assumir uma sala de aula ou ministrar uma disciplina, principalmente a matemática? 

Perrenoud (2000) nos diz que, para definir competências profissionais é possível a partir do 

momento que relaciona as palavras às práticas, o professor pode definir competências de uma 

forma individual se perguntando, o que é ensinar? O que é aprender? E a resposta será 

pessoal. Dessa forma, Perrenoud (2000), tenta apreender o movimento da profissão, e nos 

apresenta 10 grandes famílias de competências, quais sejam: 

 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2. Administrar a progressão das aprendizagens. 
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 
5. Trabalhar em equipe. 
6. Participar da administração da escola. 
7. Informar e envolver os pais. 
8. Utilizar novas tecnologias. 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
10. Administrar sua própria formação contínua (Perrenoud, 2000, p. 14). 

 

Para Cardoso e Hora (2016), competência é o conjunto de conhecimentos, qualidades, 

capacidades e aptidões que habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que 

concerne a um ofício, supondo conhecimentos teóricos fundamentados, acompanhados das 



168 

qualidades e da capacidade que permitem executar as decisões sugeridas e habilidade no que 

diz respeito a uma capacidade adquirida, ou seja, saber fazer alguma coisa. As habilidades 

devem ser desenvolvidas na busca de uma competência. Celso Antunes utiliza o termo 

habilidades como “Filha específica da competência” (Antunes, 2001, p. 18 referido por 

Cardoso & Horta, 2016, p. 6). 

De acordo com Antunes (2010), o professor para desenvolver no aluno as 

competências associadas ao ensino e aprendizagem, precisa também dominar competências. 

Ele nos diz que fez uma atualização e elenca oito competências, são elas: 

 
1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2. Administrar a progressão das aprendizagens. 
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 
4. Envolver os alunos na aprendizagem e, portanto, sua reestruturação de 

compreensão de mundo. 
5. Aprender e ensinar a trabalhar juntos e a trabalhar com equipes. 
6. Dominar e fazer uso de novas tecnologias. 
7. Vivenciar e superar os conflitos éticos da profissão e administrar sua 

formação contínua e permanente. 
8. Administrar sua própria formação e enriquecimento contínuo (Antunes, 

2010, p. 37-77). 
 

Os documentos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), também 

definem competências e habilidades, neste caso para o aluno que poderia ter condições de 

participar do exame. O objetivo do ENEM é avaliar o desempenho do estudante ao fim da 

educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de 

escolaridade. A partir de 2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção 

para o ingresso no ensino superior. Foram implementadas mudanças no Exame que 

contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a 

reestruturação dos currículos do ensino médio (Inep, 2016).  

Os currículos dos cursos de Bacharelado/Licenciatura em Matemática devem ser 

elaborados de maneira a desenvolver competências e habilidades nos graduandos. 

 
Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, 

ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre 

objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As 

habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano 

imediato do “saber fazer”. Por meio das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das 

competências (Enem, 2002, p. 7). 
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Dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas, destacam-se: 

 
a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; 
b) capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 
c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias 

para a resolução de problemas; 
d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional 

também fonte de produção de conhecimento; 
e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de 

aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema; 
f) estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento 
g) conhecimento de questões contemporâneas; 
h) educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções 
encontradas num contexto global e social, participar de programas de 

formação continuada; 
j) realizar estudos de pós-graduação; 
k) trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber (Parecer 

1.302, 2001, p. 3-4).  

 

No que se refere às competências e habilidades próprias do educador matemático, o 

licenciado em Matemática deverá ter as capacidades de: 

 
a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a 

educação básica; 
b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 
c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a 

educação básica; 
d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a 

autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, 

buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, 

fórmulas e algoritmos; 
e) perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 

carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde 

novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente; 
f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica 

(Parecer 1.302, 2001, p. 3-4). 
 

Observamos que, para que o professor exerça a sua função de educador, é necessário 

desenvolver as competências e habilidades que foram elencadas anteriormente. Observamos 

também, que existe uma preocupação com relação a essa discussão a respeito da atuação de 

professores e alunos no que diz respeito ao ensino e aprendizagem.  Vivemos em um mundo 

em crescente mudança, um mundo globalizado com crescentes avanços em todas as áreas, 

principalmente na área tecnológica, com relação às TIC, avanço das telecomunicações e da 

informática, entre outros. Tudo isso faz com que ocorra uma mudança na área educacional. As 

exigências atuais são bem maiores e a relação professor e aluno também vêm sofrendo 

mudanças e esta está muito mais dinâmica. Por conta disso, as competências e habilidades 
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com relação ao ensino e aprendizagem precisam ser discutidas e apropriadas tanto por parte 

de professores como também dos alunos. Neste trabalho vamos nos restringir às competências 

e habilidades do professor de matemática. 

O professor, principalmente o de matemática, tem deixado de ser um mero transmissor 

de conhecimentos para ser mais um orientador, um estimulador de todos os processos que 

levam os alunos a construírem seus conceitos, valores, atitudes e habilidades que lhes 

permitam crescer como pessoas, como cidadãos e futuros trabalhadores, desempenhando uma 

influência verdadeiramente construtiva. 

O professor de matemática, para atuar em sala de aula precisa desenvolver 

determinadas competências e habilidades, mas cada professor possui um estilo próprio, 

distinto, vai adquirindo experiência a partir do momento que inicia a sua prática em sala de 

aula, quando surgem as dificuldades próprias de sala de aula. Mas, juntamente com as 

habilidades e competências se faz necessário que o professor conheça a sua matéria, saiba 

matemática, conheça as estratégias de ensino que o habilite como professor. Conheça as 

metodologias que possam articular a teoria e a prática. E principalmente, seja gente, que tenha 

a capacidade de se colocar no lugar do outro. “Para ser um educador de verdade, um 

verdadeiro mestre, todo professor deve, antes, ser uma grande pessoa” Antunes (2010, p. 8). 

Segundo Scarton (2011), para ser um bom professor de matemática é necessário que 

conheça a sua disciplina e saiba o conteúdo e tem que saber ensinar, deve ter a capacidade de 

saber encantar a sua turma, ser criativo, e nunca ser egoísta, estimular no aluno o trabalho em 

grupo. O verdadeiro professor de matemática não negligencia o seu trabalho e tem que 

assumir o seu papel profissional. “O professor de matemática do presente deve transmitir 

informações, instruir, mediar, ensinar, aprender, avaliar, educar e educar pela pesquisa” 

(Scarton, 2011, p. 1). 

Mattos (2013) em seu trabalho “Ser bom professor de matemática: a visão de 

professores iniciantes” nos diz que a qualidade do trabalho docente de matemática está 

associada ao sucesso do aluno, ou seja, se o aluno fracassa a culpa é do professor que não 

soube ensinar. A profissão professor exige empenho e preparo e, com isso, é preciso ter 

habilidades e competências necessárias para exercer bem esse papel.  

Existe uma grande pressão, com relação à atuação do professor de matemática por 

conta do fracasso escolar nesta área, dos pais, gestores e da própria sociedade e as cobranças 

recaem sobre a atuação do professor, sobre as metodologias que são usadas, e são solicitadas 

as devidas modificações para alcançar o sucesso, ou seja, a aprovação dos alunos.   
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As políticas públicas que vêm sendo implementadas durante alguns anos foram 

criadas por conta do fracasso escolar, dos baixos rendimentos dos alunos, principalmente na 

disciplina matemática. O foco do nosso governo são os professores de matemática e de 

português, principalmente nas avaliações externas que vêm sendo realizadas há alguns anos, 

são constadas que os alunos não sabem resolver problemas, por isso o foco, nessas avaliações, 

são resoluções de problemas.   

Para Mattos (2013) a atuação do professor está relacionada a alguns aspectos como, 

por exemplo, representações, valores, afetividade, imagem de si mesmo e do outro e a própria 

identidade profissional, como também, salários, carga horária, recursos didáticos e claro, a sua 

formação. A formação do professor de matemática, como sabemos, perpassa por questões de 

aprendizagem, pois, muitas vezes o que ele vai ensinar no ensino básico, curso para o qual 

está sendo preparado, não é aprendido no curso de formação, momento de apreensão das 

múltiplas aprendizagens e conhecimentos para poder aplicar no momento da prática da 

atuação em sala de aula. 

Mattos (2013) explica que, para ser professor de matemática é necessário que o 

professor saiba despertar o prazer no aluno pela disciplina, estimular a participação dos alunos 

nas aulas e ensinar o conteúdo matemático de acordo com a realidade do aluno, ter equilíbrio 

emocional, tem que ter a consciência de que o mais importante do que o desenvolvimento 

cognitivo é o desenvolvimento do ser humano, e que respeitar as diferenças está acima de 

toda pedagogia; ser criativo, ser mediador, ser pesquisador, ser reflexivo, pensar sobre as suas 

ações, “sobre o saber que se constrói no próprio fazer e cria um estilo próprio e pessoal de 

trabalhar através das experiências, sendo assim ele também cria um estilo próprio de refletir” 

(Scarton, 2011, p. 1). 

O professor de matemática deve buscar novas alternativas para inovar e transformar 

suas aulas, em aulas mais prazerosas, que implicará nas relações afetivas, pois a qualidade das 

mediações desenvolvidas pelo professor faz com que o aluno aprenda a gostar da matemática. 

O professor deve gostar do que faz. É pela mediação que o professor passa sua intenção de 

ensinar, ressignificando o conteúdo matemático de forma criativa e favorecendo a integração 

do mundo interior do aluno com o mundo exterior para que o aluno consiga aprender pelo 

desenvolvimento de suas capacidades (Mattos, 2013).  

Para Scarton, (2011) o professor de matemática deve valorizar a pesquisa e sempre 

refletir sobre a sua prática, dominar o seu trabalho, ser consciente dos saberes da mesma, por 

meio da pesquisa como princípio educativo. “Refletir na ação é refletir no momento da 



172 

prática, pois é uma condição para o ser professor, olhar-se no momento da ação” (Scarton, 

2011, p. 1). Dessa forma, o professor, além de refletir a respeito das suas práticas acadêmicas, 

precisa também, refletir sobre a sua principal função, porque apenas para informar não é 

necessário, pois o mundo da mídia faz isto de modo mais acessível e agradável (Scarton, 

2011). 

Não poderíamos deixar de falar a respeito das novas competências e habilidades que 

o professor de matemática precisa desenvolver no mundo atual no que diz respeito ao uso das 

novas tecnologias. Não podemos deixar de perceber o que se passa no mundo, principalmente 

com o desenvolvimento das TIC. Com elas, mudamos a nossa forma de viver, de nos 

relacionar e de pensar sobre a vida. A escola precisa acompanhar essa nova forma de atuar, 

não mais com lápis, papéis e giz, “é essencial assumirmos que os momentos são outros e que 

as competências essenciais a um professor se incluem com destaque as que estão vinculadas 

às novas tecnologias” (Antunes, 2010, p. 66). 

Para Antunes (2010) é preciso que tenhamos a consciência que as novas tecnologias, 

as TIC, vieram para ficar e não podem ser mais vistas apenas como um recurso pedagógico e 

sim, utilizá-las nas aulas com o objetivo de desenvolver no aluno, o pensamento crítico, 

aguçar as faculdades de observação e pesquisa, a imaginação, as memórias e os novos 

horizontes de sua comunicação. 

As TIC são consideradas hoje ferramentas indispensáveis para o trabalho humano. Sua 

origem remonta o período denominado Revolução Informacional, que acontece a partir da 

segunda metade da década de 1970. Segundo Moura, Azevedo, Liopiz & Santos (2011), as 

tecnologias são divididas em três grandes grupos: as tecnologias físicas - inovações de 

instrumentais físicos; as tecnologias organizadoras - as formas como nos relacionamos com o 

mundo e como os diversos sistemas produtivos estão organizados, a exemplo de técnicas de 

gestão e métodos de ensino; e as tecnologias simbólicas - relacionadas com a forma de 

comunicação entre as pessoas, desde a iniciação dos idiomas escritos e falados até a forma 

como as pessoas se comunicam. 

As TIC podem ser definidas como tecnologias que interferem e mediam os processos 

de informação e comunicação entre as pessoas, podendo ser entendidas como um conjunto de 

recursos tecnológicos integrados entre si. O seu uso de forma potencializada se deu com a 

invenção da internet. As TIC são utilizadas em vários ramos de atividades, dentre os quais, a 

indústria, comércio, setor de investimentos e a educação, através do processo de ensino 

aprendizagem.  
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É importante salientar que a educação está para além dos muros escolares. Os alunos 

recebem informações ao longo da vida e no seu dia a dia. A sociedade tecnológica a cada dia 

está avançando para novos equipamentos, mais robustos, dinâmicos, sofisticados, com 

designs atuais, práticos e bonitos. As instituições de ensino precisam acompanhar as 

mudanças que ocorrem em nossa sociedade, com infraestruturas adequadas, professores 

preparados e alunos interessados. Escola (2011) nos diz que:  

 
A educação de um indivíduo no século XX está para além da instituição 

escolar, não é um resultado exclusivo desta, antes pelo contrário ela surge 

como estuário para onde convergiram as águas de muitos outros rios, de que 

se não podem obliterar os contributos. A imprensa, cinema, rádio, televisão, 

à experiência de todos os dias concorrem também para a educação de cada 

indivíduo (Escola, 2011, p. 468). 
 

Faz-se necessário transformar o ambiente escolar em um lugar atrativo, para que os 

alunos percebam que naquele espaço obterão informações importantes e que serão aplicados 

em suas vidas cotidianas. As instituições de ensino são consideradas espaços de criação de 

cultura. Logo, as práticas sociais mais usuais, como também, os produtos culturais atuais da 

nossa sociedade devem ser incorporados no processo de ensino e aprendizagem para que 

possam ser alcançados os seus objetivos de formar cidadãos responsáveis, participativos e 

críticos para atuarem nas esferas cultural, social, pessoal e profissional, numa sociedade 

democrática, como também, de construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o 

aluno solidário, crítico, ético, participativo e capaz de contribuir para transformar o seu 

espaço de convivência. 

A aquisição de conhecimentos pelos alunos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades são um objetivo permanente do ensino. Por isso, é importante refletirmos sobre o 

desenvolvimento de habilidades e competências, por parte do corpo docente e discente, para a 

utilização das TIC, de forma efetiva, nas práticas pedagógicas. 

O papel do professor nessa sociedade tecnológica seria o de mediador do 

conhecimento, das aprendizagens em sala de aula. O professor precisa compreender e 

perceber qual a contribuição efetiva e em quais situações as TIC podem ajudar no 

aprendizado dos alunos e saber que o uso pedagógico dessas ferramentas exige um 

conhecimento específico.  

O professor, principalmente, o professor de matemática, para utilizar as TIC em sala 

de aula, precisa ter conhecimento de como utilizá-las, ou seja, é necessário ter as 

competências e as habilidades para o uso adequado desses recursos. O ideal seria que, na sua 
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formação inicial, o professor já trouxesse essas competências e habilidades para, dessa forma, 

fazer uma associação com relação ao domínio dos recursos tecnológicos e uma análise das 

implicações do seu uso na educação e na cultura. 

As tecnologias da informação e comunicação estão presentes no dia a dia das pessoas 

e das instituições de ensino. Os computadores, internet, softwares, jogos eletrônicos, 

celulares, são ferramentas que podem auxiliar o professor com o intuito de contribuir e 

melhorar as práticas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem. Além dos livros 

didáticos, as TIC podem favorecer novos conhecimentos. As Instituições de Ensino não 

podem ficar alheias ao fato de integrar as TIC ao processo de ensino-aprendizagem. Gestores, 

professores e alunos precisam se conscientizar das mudanças que o uso das TIC traz, quando 

estas são aplicadas de forma adequada e responsável. Para tanto, se faz necessário efetiva 

formação de professores na área.   

As metodologias adequadas para o uso das TIC perpassam por uma graduação que 

insira em seu currículo disciplinas relacionadas às TIC, não só mostrando o software, seu 

funcionamento e suas funções ao graduando, mas ensinando metodologias tais, que deem ao 

professor, as habilidades e competências para usar essas tecnologias com desenvoltura e 

competência em sua sala de aula, e para que possam relacionar o conteúdo da sua disciplina 

com o software. Neste sentido, é fundamental que as escolas disponibilizem infraestrutura 

adequada para que o professor possa diversificar sua metodologia, a fim de que o ensino e 

aprendizagem sejam satisfatórios, atraentes e ocorram de fato. O professor Mozart Neves 

Ramos nos diz que “O Brasil tem ainda uma escola do século 19, um professor do século 20, 

mas um aluno do século 21” (Anuário, 2013, p. 95). 
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5 TIC E O PROCESSO DE ENSINO˗APRENDIZAGEM 

 

“Foi assim que a escola me ajudou: forçando-me a pensar ao contrário dos 
meus próprios pensamentos”. 

                                                  (Rubem Alves) 

 

Quanto ao uso das TIC, aqui entendida como estratégia de melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, buscamos neste capítulo, refletir sobre as práticas pedagógicas 

e a aprendizagem de matemática, as TIC e o processo ensino-aprendizagem.  

Neste sentido, utilizamos as concepções de diferentes teóricos, como (D’Ambrósio 

2003), (Lèvy, 1999), (Moran, Massetto & Behrens, 2007), (Freire 2002), (Demo, 2005), 

(Pretto, 2013), (Gomes, Escola & Raposo Rivas, 2016), entre outros, para melhor 

compreensão dos conceitos aqui discutidos.  

  

https://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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5.1 Práticas pedagógicas e aprendizagem de matemática: relações dialógicas 

 

As crescentes mudanças no mundo da tecnologia da informação geram diversas 

formas de aprender e de perceber o mundo, o que requer do educador novas posturas, métodos 

e formas de interagir com o educando e todas as variáveis que envolvem o ensino e 

aprendizagem nesse contexto. Para tanto, buscamos investigar de que maneira a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), na sala de aula, interfere no desempenho 

do professor e nos resultados pedagógicos e analisamos como a interação entre o sistema de 

educação e o sistema de meios contribui para o processo ensino e aprendizagem. 

Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Ferreira, (1999), educação significa “ato 

ou efeito de educar(-se). Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e 

moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 

social” (Ferreira, 1999, p. 499). São os hábitos, costumes e valores presenciados e vividos por 

indivíduos e transferidos de geração a geração ao longo dos tempos. A educação abrange 

também a cortesia, a delicadeza e a civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua 

capacidade de socialização.  

Freire (2002) afirma que a educação é um processo permanente e que não há seres 

educados e não educados. Todos nós estamos nos educando e existem graus de educação, mas 

estes não são absolutos. Esta afirmação nos faz refletir a respeito das nossas ações como seres 

humanos atuantes e envolvidos em um processo contínuo de aprendizagem e sobre sua 

influência no outro, seu alcance nos contextos sociais, econômicos, culturais e políticos e 

como elas devem ser desempenhadas na prática.  

Diante disso, como atuaremos na sociedade onde vivemos, enquanto cidadãos? E no 

que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem e a relação professor e alunos?  

A ação educativa envolve atuação contínua do homem, na sua relação com o mundo 

concomitantemente, ou seja, agir, compreender, transformar, responder aos estímulos e 

desafios de forma ativa e contínua. O que Paulo Freire propõe é que o professor oriente o seu 

aluno a construir o seu próprio aprendizado baseado em conhecimentos existentes que ele traz 

no seu dia a dia. Não poderíamos deixar de destacar suas sábias palavras neste trabalho:  

 

[...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 

os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 

Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária”, são 

possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos 

passivos (Freire, 1987, p.  39). 
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O professor deve atuar como um problematizador a fim de proporcionar condições 

para os seus alunos se superarem com relação ao conhecimento, se transformarem em 

investigadores críticos, em diálogo com o professor educador e com outros alunos. Freire 

(2002: 21) insiste que “ensinar não é transmitir conhecimento - não apenas, precisa de ser 

aprendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 

epistemológica e pedagógica, mas também precisa de ser constantemente testemunhado, 

vivido”. 

Para Costa (2001) o professor, por ser um educador, deve levar em consideração 

alguns requisitos importantes no que diz respeito ao exercício da profissão ensinar, são eles: 

ter uma formação comprovada, ter condições pessoais, condições físicas e psíquicas para 

exercer a atividade, ter vocação e formação contínua. Com relação às condições morais, ser 

responsável, autêntico e honesto. E com relação às exigências éticas, ser coerente, 

comprometido, possuir afeto pedagógico, ter bom senso, ter atitude crítica de forma constante 

e ter equilíbrio com relação aos desafios que ocorrem em nossa vida, junto aos nossos alunos, 

como também, com familiares dos educandos, das autoridades escolares frente ao que se 

refere às questões de conflito (Costa, 2001). 

Para Freire (2002) a competência profissional é fundamental para o docente. O 

professor precisa ser competente para exercer a sua função, precisa estar atualizado, se 

preparar para exercer a sua função. O professor precisa ir para a sala de aula informado e 

preparado, fazer a seleção e sistematizar os conteúdos, organizar a aula, para facilitar a 

aprendizagem dos alunos; na verdade levar a sério a sua profissão e a sua formação, pois “a 

incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor” (Freire, 2002, p. 36). 

Para Freire (2002) é impossível para o professor ensinar sem levar em consideração a 

relação ética nesse processo. São complexas as relações humanas, e a relação professor/aluno 

envolve interesses e intenções. É fundamental perceber que é importante nessa relação o 

respeito mútuo, pois na educação o fundamental é a agregação de valores nessa interação, do 

ensino e da aprendizagem, do professor com o aluno. Nesse processo de ensino e 

aprendizagem está implicado o testemunho ético do professor e do aluno (Freire, 2002).  

Nesse processo dialógico de ensino e aprendizagem é importante que o professor 

assuma o controle da situação, mas não se coloque como o detentor do saber, e que estimule o 

aluno a buscar a aprendizagem. E para que aconteça a aprendizagem, o professor deve ser 

criativo, e se possível, usar metodologias que tornem as aulas mais lúdicas para que o aluno 



178 

possa reter o conhecimento, e dessa forma, os conteúdos de sala de aula possam se tornar 

mais significativos.   

A atuação do professor em sala de aula reflete a sua postura enquanto cidadão. O 

modo de agir do professor reflete seus valores, crenças, hábitos e condições pessoais, ou seja, 

os valores e os padrões refletem a sua forma de atuar e de agir na sociedade a qual está 

inserido. A prática e a formação do professor vão refletir em sua atuação profissional, e 

quanto mais rica for a sua história de vida como profissional, maiores serão as possibilidades 

de uma prática significativa.  

 O processo educativo, nas instituições de ensino, deve estar orientado para formar 

profissionais, cidadãos, capazes de procurar respostas para os desafios impostos 

cotidianamente. Os conhecimentos, habilidades e competências devem estar voltados para 

desenvolver o raciocínio dos alunos; estimulá-los a pensar sobre diferentes problemas, 

visando à proposta de soluções; favorecer o desenvolvimento de trabalhos colaborativos; 

permitir o exercício de sua autonomia, com o intuito de torná-lo responsável pela construção 

do conhecimento para, desse modo, encontrar propostas de solução para os problemas do dia 

a dia; auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos críticos e capazes de 

gerar transformações positivas na sociedade. Neste sentido, é preciso construir um ambiente 

dialógico, baseado em comunicação clara e dinâmica, com o objetivo de atingir metas 

comuns, entendendo que nesse processo de aprendizagem surgirão as dúvidas nas tentativas 

de acertos e os erros precisarão ser tratados como uma etapa nesse processo, que serve como 

sustentação do crescimento do aluno. 

Cabe ao professor, ainda, através de suas competências e habilidades levar a aluno a 

desenvolver a capacidade de gerir seu processo de aprendizado, ser responsável pela 

organização de seu estudo, ou seja, ser uma pessoa independente e capaz, aprender a 

pesquisar, trabalhar de forma colaborativa, integrar a teoria com a prática. O professor deverá 

ser um mediador do conhecimento, respeitando o tempo de maturação e sedimentação do 

conhecimento de cada aluno e considerar os erros como etapas desse processo e não como um 

contra-valor. Mas, para que o professor possa realizar o seu trabalho com eficiência, precisa 

estar preparado para enfrentar a sala de aula, ter formação específica, desenvolver 

competências e habilidades em sua área de atuação, ter autonomia, carga horária suficiente 

para preparar suas aulas e, principalmente, receber salários dignos, em que o trabalho docente 

seja valorizado. As escolas devem ter um mínimo de infraestrutura, para que o educador possa 

desenvolver e utilizar metodologias adequadas e exercer a sua função com êxito.  
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A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que 

se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se 

exerce ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua 

formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa 

não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Isto não 

significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da 

professora sejam determinados por sua competência científica. Há 

professores e professoras cientificamente preparados mas autoritários a toda 

prova. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a 

autoridade do professor (Freire, 2002, p. 36). 
 

Concordamos com Freire (2002) quanto à importância crucial da formação, aliada à 

competência na condução de suas atividades pedagógicas. Esses são critérios indispensáveis 

ao educador, se o objetivo for uma educação de qualidade, como também, se o objetivo 

primeiro for à aprendizagem. 

Gabriel Marcel, citado por Escola (2011), diz que não existe a possibilidade de pensar 

a educação que não seja recíproca, ou seja, a educação não é um processo unilateral, que vai 

do professor para os alunos, sem possibilidade de permuta, participação e partilha. O ensino 

não é uma simples transmissão da informação e o professor, não é o único ator no processo 

educativo. A educação possui um caráter bilateral, sendo professor e alunos agentes ativos no 

processo educacional e comunicacional.  

Segundo Moran, Massetto & Behrens (2007), ensino e educação são conceitos 

diferentes. No ensino planejam-se atividades didáticas com o intuito de ajudar os alunos a 

compreenderem áreas específicas do conhecimento, tais como: matemática, história, ciências, 

enquanto que na educação, o foco, além de ensinar, é levar o aluno a integrar ensino e vida, 

conhecimento e ética, reflexão e ação, fazer que o mesmo tenha uma visão de totalidade. 

Estes autores dizem, ainda, que educar é auxiliar o aluno a integrar todas as dimensões da 

vida, a levá-lo a encontrar o caminho intelectual, emocional, profissional, e que possa se 

realizar e dessa forma possa contribuir para modificar a sociedade que temos. 

E no que diz respeito à educação matemática e o processo de ensino e aprendizagem? 

A educação matemática é um tema que vem sendo discutido entre os educadores, 

principalmente com relação ao seu processo de ensino-aprendizagem. Diversas são as 

metodologias atuais que visam a facilitar a aprendizagem dessa área, dentre elas: conteúdos 

contextualizados; jogos pedagógicos, utilizados como estratégia didática antes da 

apresentação de um novo conteúdo matemático, com a finalidade de despertar o interesse do 

aluno ou reforçar a aprendizagem; a estratégia de associar a história da matemática ao ensino 
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da matemática, visando a compreender a resolução de problemas do homem através dos 

tempos; e a utilização das novas tecnologias em sala de aula, vídeos, computador, lousa 

digital, tablete, celulares, enfim, entre outras metodologias diversas com o objetivo de facilitar 

o ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Para D’Ambrósio (2003) o ensino de matemática deve levar em consideração a 

realidade sócio cultural do aluno, como também, levar em consideração o ambiente em que 

ele vive e o conhecimento que ele traz de casa e não deve ser ensinada de uma forma fechada 

e nem ser elitista. Ainda segundo o autor, o ensino da matemática deve levar em consideração 

o cotidiano das pessoas, mas infelizmente, leva em consideração a abstração e o formalismo e, 

com isso, existe um distanciamento entre as crianças e a matemática. “A maior crítica que 

faço ao ensino da matemática é o fato de ser obsoleto, desinteressante e inútil. Não responde 

ao mundo de hoje. Na verdade, ignora os grandes avanços que permitem uma outra visão da 

realidade” (D’Ambrósio, 1998, p. 2).   

Para que a matemática seja considerada uma disciplina simples e de fácil 

compreensão, D’Ambrósio (2003) afirma que deve haver uma mudança de atitude do 

educador. O professor deve valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e essa ideia deve 

ser propagada, disseminada e divulgada.  

 
Neste processo, os que fazem ensinam para os outros. Os educadores estão 

interessados em fazer algo melhor. Muita gente pensa que os professores são 

mal preparados. Isso é falso, a preparação é boa e competente. Os 

educadores precisam é perder o receio de entrar no novo. As autoridades 

também poderiam ter participação mais ativa, propiciando condições para o 

professor fazer o novo. Mas o que acontece são medidas controladoras como 

o Provão para alunos e professores. Não se resolve um problema sério com 

medidas fiscalizadoras e controladoras. Os professores precisam de medidas 

mais liberais, pois educadores são criativos e dedicados (D’Ambrósio, 2003, 

p. 1). 
 

No nosso dia a dia utilizamos o raciocínio e a razão, a todo o momento.  Raciocínio 

ou raciocinar é uma operação lógica e mental, raciocínio é usar da razão para conhecer, para 

julgar da relação das coisas, fazer cálculo, pode ser classificado como um 

pensamento, cálculo, deliberação ou dedução. O intelecto humano utiliza uma ou mais 

proposições, para concluir, através de mecanismos de comparações e abstrações quais são os 

dados que levam às respostas verdadeiras, falsas ou prováveis. Das premissas chegamos a 

conclusões (Ferreira, 1999). 
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A razão é a capacidade da mente humana e nos permite tirar conclusões a partir de 

suposições ou premissas.  Razão, no sentido geral, é a faculdade de conhecimento intelectual 

próprio do ser humano, é um entendimento, em oposição à emoção. É a capacidade do 

pensamento dedutivo, realizado por meio de argumentos. A razão é particularmente associada 

à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano A razão permite identificar e 

operar conceitos em abstração, resolver problemas, encontrar coerência ou contradição entre 

eles e, assim, descartar ou formar novos conceitos, de uma forma ordenada e, geralmente, 

orientada para objetivos. Inclui raciocinar, apreender, compreender, ponderar e julgar, por 

vezes usada como sinônimo de inteligência (Ferreira, 1999). 

Para D’Ambrósio (2003) a matemática é raciocínio, usamos o raciocínio na tomada 

de decisão. Uma pessoa pode usar o raciocínio e pode tomar a decisão correta sem saber 

matemática. Outra pessoa pode ter conhecimento de matemática e não conseguir tomar uma 

decisão certa em algum momento difícil da vida. D’Ambrósio (2003) afirma que ser racional 

não significa ir bem em matemática. O raciocínio e razão se ajudam e são inerentes à espécie 

humana, mas a matemática ensinada na escola não explora isso, é um erro pensar que só tem 

raciocínio quem passa pela escola. A matemática do sistema de ensino é muito específica e 

voltada para ciência e tecnologia (D’Ambrósio, 2003). 

De acordo com D’Ambrósio (2003), a matemática é utilizada como filtro de 

segregação intelectual e social e cabe aos educadores modernos trabalhar a matemática de 

forma a deixá-la de parecer complexa e elitista. “A escola passa a ser o filtro que seleciona 

quem tem condições de atingir uma posição de decisão e comando. É um filtro que existe na 

sociedade e no sistema de produção: sem diploma, o indivíduo não está preparado para 

assumir posições altas” (D’Ambrósio, 2003, p. 1). A matemática deve ser trabalhada com 

metodologias que possam valorizar o cotidiano dos alunos, e o seu ensino seja mais simples e 

espontâneo. 

Para tanto, conceitos como a etnomatemática, a modelagem matemática e o currículo 

em rede, são possibilidades pedagógicas que podem ser utilizadas pelo professor de 

matemática para tornar a matemática mais simples. A Modelagem Matemática tem por 

objetivo modelar um determinado fenômeno da realidade com o objetivo de compreender este 

fenômeno, a Etnomatemática por sua vez, trata de um conjunto de saberes que um 

determinado grupo cultural possui com um objetivo em comum. O currículo em rede são as 

possibilidades de se organizar o currículo de uma forma dinâmica e menos fragmentada. 
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A etnomatemática, defendida pelo professor D’Ambrósio (2008), significa 

compreender o papel da matemática na sociedade, entender a realidade sociocultural e chegar 

à ação pedagógica de maneira natural mediante enfoque cognitivo e fundamentação cultural. 

Surgiu na década de 1970, tendo por base críticas sociais acerca do ensino tradicional da 

matemática. A palavra foi derivada da junção dos termos techné, mátema e etno. Segundo 

D’Ambrósio (2008), a etnomatemática é alimentada pela aquisição de conhecimento, de 

fazeres e de saberes, através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de 

explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com (mátema) a realidade 

natural e sociocultural (etno) na qual o homem, está inserido. 

O professor de matemática deveria refletir a respeito do que está sendo ensinado aos 

alunos. Os conteúdos matemáticos muitas vezes são transmitidos como teorias e práticas 

congeladas dos livros e passados aos alunos para que os mesmos possam reproduzir o que os 

outros fizeram. Para D’Ambrósio (2008) a Etnomatemática não é uma nova disciplina. A 

etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a 

necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a 

criatividade. “É por isso que na pedagogia da etnomatemática, utiliza-se muito a observação, 

a literatura, a leitura de periódicos e diários, os jogos, o cinema, etc. Tudo isso, que faz parte 

do cotidiano, tem importantes componentes matemáticos” (D’Ambrósio, 2008, p. 10). 

 
A teoria nos ensina a dar importância ao contexto e ao ambiente cultural no 

qual a matemática se desenvolve. Se os engenheiros da Embraer vão colocar 

um novo avião no mercado, eles usam a etnomatemática para aquele 

ambiente. Usam equações complexas para resolver situações de voo. Já as 

crianças jogando bolinha de gude estão em um ambiente que pede outra 

matemática específica. Eles pensam ‘vou jogar assim com o dedão, qual será 

a trajetória da bolinha, qual força vou usar, qual a distância da outra bola’, 

isso é matemática. O aluno que sai de casa e vai para a escola tem que traçar 

um trajeto, isso é etnomatemática adequada àquele ambiente, assim como o 

piloto de avião que sai de São Paulo e vai para o Rio. Ele usa a 

etnomatemática adequada para aquela situação. A teoria intervém na solução 

da situação que se apresenta e no conhecimento dessa situação. Mas a 

matemática que está na escola só reconhece as regras e formalismos 

desligados das reflexões mutáveis de acordo com o ambiente em que se está 

(D’Ambrósio, 2003, p. 1). 
 

Usar a Etnomatemática em sala de aula como proposta metodológica é dar 

oportunidade aos alunos a trabalharem o seu cotidiano e explorar os conhecimentos que os 

mesmos trazem, na verdade trazer a vida para a sala de aula e dessa forma, tornar a 
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matemática mais fácil e não o bicho papão da atualidade. Assim como a etnomatemática, 

outra proposta metodológica é a modelagem matemática. 

A modelagem matemática também é uma metodologia usada para enriquecer e 

melhorar as aulas de matemática. É muito discutida entre os educadores e consiste na arte de 

descrever matematicamente diversos fenômenos do nosso cotidiano, ou seja, é a criação de 

um modelo matemático, como pode ser um padrão ou uma fórmula matemática, para 

explicação ou compreensão de um fenômeno natural. Nessa metodologia o professor terá que 

propor atividades criativas, motivadoras e eficazes, que pode proporcionar diversos benefícios 

aos alunos, como por exemplo, motivação, facilitação da aprendizagem, preparação para 

futuras profissões, desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento do aluno como cidadão 

crítico, compreensão do papel sociocultural da matemática tornando-a mais importante e 

agradável. 

É possível trabalhar a matemática em sala de aula utilizando a modelagem 

matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a aula de matemática 

pode ser prazerosa e significativa, usando a interdisciplinaridade, a transversalidade, a 

contextualização, a história da matemática e a resolução de problemas, entre outras 

metodologias, aplicando a modelagem matemática como método científico. É possível 

mostrar para o aluno que a matemática pode ser útil em seu cotidiano e como ela é aplicada 

em diversas áreas do conhecimento e o uso da modelagem matemática pode motivar os alunos 

e o professor, facilitar a aprendizagem, dar significados aos conteúdos, pode levar uma 

integração entre alunos e professores e levar a uma compreensão da importância da 

matemática na vida.  

Estudos mais recentes já discute a possibilidade de se utilizar as duas abordagens 

metodológicas ao mesmo tempo, a Modelagem Matemática e a Etnomatemática.  Klüber e 

Burak (2014) nos dizem que são duas tendências relevantes no âmbito da Educação 

Matemática Brasileira e Internacional é que existe uma apologia para a articulação entre elas, 

como também, discursos contrários na comunidade de educadores matemáticos. Existe 

também, a possibilidade de se conceber o currículo em rede nas concepções de Modelagem, 

na qual a busca por um saber contextualizado seria o objetivo principal (Klüber & Burak, 

2014). 

Diante de tal desafio, são muitas as propostas atuais a fim de melhorar o ensino e a 

metodologia do professor, principalmente do professor de matemática, são muitas as 

propostas apresentadas, podemos citar também, o currículo em rede que consiste numa 
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concepção de aprendizagem e ensino que leve em conta a integração entre os vários 

elementos internos da matemática (seus objetos, suas representações e teoremas) assim como 

da matemática com outras áreas do conhecimento humano.  

A concepção de currículo em rede no ensino da matemática ganha força e forma a 

partir, sobretudo de novas maneiras de se considerar as possibilidades de organização 

curricular e de prática pedagógicas propagadas no meio da educação matemática e, mais 

recentemente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A construção de um currículo em rede só é possível a partir de uma nova postura do 

professor diante do conhecimento. Enquanto o professor tiver uma visão fragmentada do 

conhecimento matemático dividido de forma absoluta em álgebra, geometria, análise, 

topologia, etc., pouca contribuição ele poderá dar para essa construção.  

Para Klüber e Burak (2014) o currículo em rede se constitui como mais um ponto de 

aproximação entre a modelagem matemática e a etnomatemática, pois rompe com a 

linearidade do currículo. Mas, o currículo em rede para ser usado em sala de aula deve levar 

em consideração a maturidade psicológica e biológica dos alunos, bem como observar os 

aspectos sociais envolvidos. “Na Modelagem os problemas determinam os conteúdos e, na 

Etnomatemática, as necessidades do cotidiano precisam ser resolvidas para garantir a 

continuidade e a melhoria da situação de uma comunidade, fazendo surgir conteúdos 

(artefatos e mentefatos)” (Klüber & Burak, 2014, p. 266). 

 

A aquisição e a elaboração do conhecimento se dão no presente, como 

resultado de todo um passado, individual e cultural, com vistas às estratégias 

de ação no presente projetando-se no futuro, desde o futuro imediato até o de 

mais longo prazo, assim modificando a realidade e incorporando a ela novos 

fatos, isto é, “artefatos” e “mentefatos” (D’Ambrósio, 2008, p. 18). 
 

Alunos e professores sentem dificuldade no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática. O aluno, por conta das dificuldades de entendimento da disciplina, não consegue 

associá-la ao seu dia a dia e não consegue efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental 

importância. O professor, pela dificuldade em lecionar a disciplina e, muitas vezes, aplicar 

metodologias associando elementos novos à sua prática.  Por essa razão, o professor precisa 

estar atualizado, preparado, antenado para poder propor atividades que sejam contextualizadas 

levando em consideração o cotidiano dos alunos e principalmente, usar metodologias 

diferenciadas como propostas de ensino para que ocorra de fato a aprendizagem. 
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Por essa razão, é importante diversificar a metodologia usada em sala de aula para 

que os conceitos matemáticos tenham sentido e os alunos, por sua vez, percebam a 

importância da matemática em suas vidas. É necessário contextualizar os conceitos, para que 

aconteça a aprendizagem de fato. Uma das propostas para ajudar o professor a se fazer 

entender é usar a história da matemática em sala de aula, ou seja, trabalhar os conceitos numa 

perspectiva histórica. Miguel e Miorim (2011) vão mais além, sugerem trabalhar a história na 

formação do professor de matemática e no processo de ensino-aprendizagem em todos os 

níveis. Para estes autores, existe uma linha que está bem próxima da história da matemática e 

da história da educação matemática, “uma vez que os diálogos com diferentes práticas sociais 

do passado ou do presente exercem, dentre outros, um papel psicológico no sentido de 

oportunizar a problematização pedagógica” (Miguel & Miorim, 2011, p. 177).  

D’Ambrósio (1999) acredita que “um dos maiores erros que se pratica em educação, 

em particular na Educação Matemática, é desvincular a Matemática das outras atividades 

humanas”. Nós acreditamos nisso também, é importante chamar a atenção a respeito da 

matemática e a vida, relacionar a matemática com o nosso cotidiano, resgatando também a 

história da matemática como estratégia de ensino para explicar o sentido dos conteúdos, 

colocar as questões numa perspectiva histórica no contexto no qual estamos situados, para que 

a matemática possa, dessa forma, se tornar uma disciplina agradável para os alunos e diminuir 

o quantitativo de reprovação e de evasão escolar. 

  

5.2 As TIC como instrumentos de melhoria de ensino aprendizagem 

 

São muitas as mudanças provocadas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no mundo e ninguém está imune às transformações que o seu uso 

promove em nossa sociedade e, consequentemente, a influência de forma significativa nos 

processos educacionais. No contexto escolar, as TIC têm um papel importante com relação à 

aprendizagem. Este novo paradigma proporcionado pela sua utilização, tornou-se 

indispensável na formação dos alunos.  

Há uma exigência do mundo atual em que todos sejam capazes de viver em uma 

sociedade informatizada e com um fluxo de informações rápidas, promovendo mudanças e 

atitudes dinâmicas. As TIC estão inseridas em nossa vida de uma maneira irreversível e por 

essa razão, devem fazer parte da escola de maneira que possam contribuir para a melhoria do 

processo educacional (Souza & Meira, 2013). 
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É importante se pensar nas mudanças decisivas provocadas pelas TIC em nosso 

mundo, mas, o acesso e o empoderamento dessas tecnologias ocorrem de modo desigual, 

apesar das facilidades desenvolvidas para o seu uso e o seu acesso. Para Tornero (2007: 34) 

“no início do século XX, a internet se transformou em um instrumento acessível a todos, 

quase sem limitações, em qualquer parte do planeta”. Infelizmente, as escolas estão longe de 

chegar a esse nível de igualdade.  Para Pretto (2013, p. 121) “o papel reservado à escola ainda 

não está definido e, certamente, não será definido no interior da própria escola”.  

Para Pretto (2013) é importante se pensar na nova escola. Uma escola que não se 

fundamenta em um discurso oral e na escrita, e nem preocupada com procedimentos 

dedutivos e lineares e que desconhece todo o universo audiovisual que domina o mundo 

contemporâneo. “A escola não pode desconhecer esta realidade que se aproxima com o novo 

milênio e, muito menos, caminhar em sentido oposto ao que ocorre do lado de fora dos seus 

muros” (Pretto, 2013, p. 122).  

 Para Souza e Meira (2013) a função da escola é educar para a cidadania através da 

construção de uma sociedade democrática e, nesse sentido, o professor deve assumir um novo 

papel. Ou seja, desenvolver uma pedagogia ativa, cujo centro é o aluno, de modo a suscitar-

lhe uma consciência crítica e ativa. 

D’Ambrósio (2003) nos diz que as escolas estão longe de mobilizar o potencial 

global de aprendizagem dos alunos e longe também, de mobilizar o potencial global de 

aprendizagem do mundo. Essa situação ocorre em todos os países, a escola continua do 

mesmo jeito, não mudou. Para o autor existe uma necessidade de repensar a educação, mesmo 

não garantindo uma boa educação, e sem as TIC, não é possível pensar em educação de 

qualidade. “Essas tecnologias se manifestam, particularmente, na oralidade e na utilização de 

sinais, no aparecimento da escrita e da invenção da imprensa” (D’Ambrósio, 2003a, p. 13). 

O objetivo do ensino é a aquisição de conhecimentos pelos alunos e o 

desenvolvimento de competências e habilidades para que o mesmo possa atuar na sociedade 

como um cidadão que saiba tomar decisões e agir de forma ética. Esse é o papel da escola, 

porém, com o desenvolvimento das TIC, Escola (2011, p. 468) afirma que a educação de um 

indivíduo está além da instituição escolar e que “a imprensa, cinema, rádio, televisão, a 

experiência de todos os dias concorre para a educação desse indivíduo”. 

Dessa forma, a educação está para além da escola, “a alfabetização não acontece 

mais apenas na escola ou em ambientes restritos” (Demo, 2011, p. 10). A educação acontece 

em casa, na rua, na escola, no dia a dia do aluno e é possibilitada por opções diversas, tais 
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como, note, tablet, celulares, entre outros, todos disponíveis de forma relativamente fácil para 

o uso. Estes, conectados à internet possibilita o acesso a informações das mais variadas, o 

acesso ao mundo virtual. Dessa forma, o aluno poderá se comunicar e se relacionar 

virtualmente. Por outro lado, isso não acontece nas escolas.  Observamos que existe um 

descompasso entre o avanço científico e tecnológico e a escola; na verdade existe um grande 

distanciamento entre eles. 

 

Uma diferença notável entre ambientes virtuais não escolares e os ambientes 

(quase sempre não virtuais) escolares é que nestes a relação tende a ser 

abstrata (construída ou fantasiada em um nicho separado do mundo das 

crianças), enquanto nos outros a criança é a referência primeira e última, o 

que lhe permite assumir logo posição de relativa autoria (Demo, 2011, p. 10-

11).  
 

As TIC devem fazer parte do dia a dia da escola. É importante que ocorra a 

integração dos recursos tecnológicos com o ensino e aprendizagem e que essa integração se 

dê ao longo de todo o processo de vida do aluno. O ensino-aprendizagem, em contexto 

escolar, deve ser concebido e organizado como um processo permanente ao longo da vida e 

não circunscreve, mas envolve todo o processo de vida tanto individual como social do aluno 

(Ribeiro & Ribeiro, 1990).  

No processo de ensino e aprendizagem o objetivo é que todo o processo se mova em 

uma direção e é controlado pelos resultados que se espera que os alunos obtenham no fim 

desse processo, pelo que as ações dos professores e as experiências em que os alunos se 

envolvem são justificadas em função de um qualquer resultado mais longínquo ou mais 

próximo, mais preciso ou mais geral (Ribeiro & Ribeiro, 1990). 

Entretanto, para alcançar o objetivo proposto no processo ensino-aprendizagem com 

o uso das TIC, é necessário que tenhamos escolas equipadas em todos os sentidos, ou seja, 

com todos os equipamentos necessários para facilitar e auxiliar professores e alunos nesse 

processo, como também, professores com formação adequada e continuada no sentido de 

saber utilizar todos os recursos tecnológicos com o intuito de melhorar e facilitar a 

aprendizagem do aluno. 

Para Gomes, Escola & Raposo Rivas (2016) a utilização das TIC no ensino sempre 

levanta questões ao Sistema Educativo no que se refere às mudanças trazidas com o seu uso. 

Para esses autores, ou se aceita a mudança com a utilização da TIC, com toda a sua 

capacidade inovadora, assumindo toda a transformação do Sistema Educativo, ou rejeita a 
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inovação, e dessa forma, se distancia de todas as vantagens propostas pelo uso das TIC e se 

mantem a velha pedagogia. 

É importante que a educação seja atual com pedagogias inovadoras, voltadas para o 

futuro. Ou seja, trabalhar o presente, não abandonar as raízes e olhar para o futuro. É possível 

utilizar ferramentas tradicionais de ensino, que já foram aprovadas e experimentadas, mas é 

possível também, utilizar novos desafios e ultrapassar algumas barreiras possibilitando 

usufruir dessa revolução tecnológica, como também, contribuir, com essa revolução (Gomes 

et al., 2016).  

O processo ensino-aprendizagem se concentra na construção do conhecimento e 

envolve diversos atores e por essa razão, é um processo ativo e dinâmico. Integrar as TIC a 

esse processo possibilitará a interação e a comunicação e facilitará a aprendizagem. As aulas 

serão mais dinâmicas, criativas e divertidas. É importante que a escola seja o local que 

possibilite essa integração e interação do processo de aprendizagem com a utilização das TIC.  

Para Pretto (2013) a incorporação e a utilização das TIC apenas como 

instrumentalidade excluem a perspectiva fundamental que consiste em desenvolver a 

imaginação das crianças, sua memória e suas representações afetivas. Portanto, as TIC não 

devem ser usadas como uma ilustração de uma aula e nem como um auxiliar pedagógico, nem 

como um apoio didático, mas deve auxiliar em uma nova prática pedagógica, estimulando a 

reflexão e a construção do conhecimento. 

Na verdade, o uso como instrumentalidade esvazia esses recursos de suas 

características fundamentais, transformando-os apenas em um animador da 

velha educação, que se desfaz velozmente uma vez que o encanto da 

novidade também deixa de existir. Essa é, na realidade, uma das 

características do mundo em que vivemos (Pretto, 2013, p. 138). 
 

Pretto (2013) ainda chama a atenção que a utilização das TIC como fundamento da 

nova educação e não como instrumentalização, faz com que aconteça uma transformação da 

escola, e que a mesma passa a ser um novo espaço, passa a ser um centro irradiador de 

conhecimento, “com o professor adquirindo, também e necessariamente, uma outra função. 

Função de comunicador, de articulador das diversas histórias, das diversas fontes de 

informação” (Pretto, 2013, p. 139). 

A escola, como centro irradiador de conhecimento, definida por (Preto, 2013) terá 

uma outra lógica, não linear, não racional e não dedutiva com a presença dos meios de 
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comunicação. Dessa forma, os meios de comunicação inseridos na escola deverão ser usados 

de forma a levantar a discussão das ideias e construção do conhecimento.  

Através das TIC torna-se possível estabelecer interface de uma área com conteúdos 

de outras áreas do conhecimento, utilizando-as, muitas vezes, como elemento interdisciplinar 

para dinamizar o processo de ensino aprendizagem e oportunizar a aplicação das TIC no 

desenvolvimento de projetos curriculares integradores e colaborativos. Afinal, elas podem 

otimizar potencialidades inerentes à atuação das pessoas de forma ativa e criativa na 

sociedade tecnológica vigente.   

A natureza inovadora das práticas pedagógicas com as TIC, se não for acompanhada 

por ações de formação que suscitem uma atividade prática e reflexiva dos professores, não 

tem capacidade, por si só, de operar grandes mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes 

(Coutinho, 2009). A utilização das TIC, de forma adequada, pode se transformar em 

ferramenta poderosa e, assim, melhorar o ensino e aprendizagem não somente nas disciplinas 

da área de exatas, mas em todas as áreas do conhecimento.  

 

5.3 As TIC e o processo ensino e aprendizagem da matemática 

 

A discussão a respeito do uso das TIC integradas à prática pedagógica não é atual, no 

entanto, percebemos que o processo ainda é lento, pelo menos no Brasil, por causas diversas, 

apesar da existência de relatórios com divulgação de práticas pedagógicas de sucesso, fóruns, 

artigos, teses de doutorados, cursos de atualizações para professores, enfim, muita estrada 

ainda existe e necessita ser percorrida. Avanços foram conseguidos em alguns lugares do 

nosso país, a exemplo das experiências que são compartilhadas por educadores em revistas, 

livros, sites, mas ainda existem lugares que necessitam de apoio, de conhecimento, de 

intervenção, a exemplo da região referida neste trabalho de pesquisa. Sabemos que muito já 

foi feito, mas é preciso fazer muito mais.  

 O mundo está em crescente mudança e todos nós estamos experimentando esse 

processo, no modo de se relacionar, na comercialização, na forma de agir, de ensinar, de 

aprender. Muitas formas de ensinar não se justificam mais, perdemos tempo demais e 

aprendemos muito pouco e são muitas as desmotivações. Professores e alunos percebem que 

as aulas estão ultrapassadas e que é necessário mudar. O processo de ensino e aprendizagem 

precisa acompanhar essa sociedade interconectada. A educação é o caminho para iniciar esse 

processo de mudança. (Moran et al., 2007). 
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 A aprendizagem escolar é um dos maiores desafios na área de educação. Ainda, 

segundo esses autores, ensinar e aprender sempre foram os desafios de todas as épocas. 

Lipman (1992, p. 47) citado por Moran et al. (2007, p. 18), afirmam que “o desenvolvimento 

de habilidades de raciocínio é fundamental para a compreensão do mundo. Além do 

raciocínio, a emoção facilita ou complica o processo de conhecer”. 

 
Os ganhos de aprendizagem observados nas séries iniciais do ensino 

fundamental, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, não 

conseguem se sustentar ao longo do percurso da educação básica. A situação 

é ainda mais crítica em matemática, já que apenas 11% dos alunos que 

terminam o ensino médio aprenderam o que seria esperado nessa disciplina 

(Roitman & Ramos, 2011, p. 86). 
 

Vivemos na era da informação e da comunicação, onde o conhecimento é dinâmico.  

Através da fala e da escrita a informação é logico-sequencial e, em outros momentos 

processamos a informação hipertextual, a qual é feita através de “ondas”, em que uma leva a 

outra, acrescentando novas significações. Nos tempos atuais usamos a informação de forma 

multimídica, a qual se dá juntando pedaços de textos de várias linguagens superpostas 

simultaneamente. Cada vez mais utilizamos o processamento multimídico, através da 

televisão, respostas em debates, respostas a conversas por telefone, entre outros. As pessoas 

estão mergulhadas na sociedade da informação e buscam respostas rápidas, querem resultados 

imediatos (Moran et al., 2007). 

As tecnologias contribuem para ampliar o processo de comunicação e informação e, 

no processo de ensino e aprendizagem, o seu êxito ocorrerá se conseguirmos integrar as 

tecnologias e as metodologias adequadas a fim de explorar todos os meios de forma eficiente, 

ou seja, quando percebemos que ocorreu de fato o processo de aprendizagem. Para tanto, se 

faz necessário que o professor tenha desenvolvido as competências e habilidades suficientes 

para seu uso.  

 
A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 

linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de 

expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos 

democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 

facilitem a evolução dos indivíduos. O poder público pode propiciar o acesso 

de todos os alunos às tecnologias de comunicação como forma paliativa, mas 

necessária, de oferecer melhores oportunidades aos pobres, e também 

contrabalançar o poder dos grupos empresariais e neutralizar tentativas ou 

projetos autoritários (Moran et al., 2007, p. 36). 
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Lévy (1999, p. 157) nos diz que “pela primeira vez na história da humanidade, a 

maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional 

estarão obsoletas no fim de sua carreira”. O autor nos fala a respeito do mundo complexo e 

globalizado e do processo dinâmico que ocorre no nosso dia a dia, ressaltando que no 

cotidiano, os hábitos, as relações sociais e econômicas, tudo está mudando muito rápido, “as 

desordens da economia, o ritmo precipitado das evoluções, científica e técnica, determinam 

uma aceleração geral da temporalidade social” (Lévy, 1999, p. 157).  

Por conta desse processo dinâmico, os indivíduos e grupos não estão mais diante de 

saberes estáveis, sujeitos a classificações de conhecimentos legados e confrontados pela 

tradição, mas sim a um “saber-fluxo caótico, de curso dificilmente previsível no qual deve-se 

agora aprender a navegar” (Lévy, 1999, p. 158), no que diz respeito à aprendizagem, a 

transmissão e a produção de conhecimentos não é mais reservada a grupos elitizados, mas a 

uma massa de pessoas em suas vidas cotidianas e seus trabalhos. 

 
O saber-fluxo, o trabalho-transação do conhecimento, as novas tecnologias 

da inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do 

problema da educação e formação. O que é preciso aprender não pode mais 

ser planejado nem precisamente definido com antecedência. Os percursos e 

perfis de competências são todos singulares e podem cada vez menos ser 

canalizados em programas ou cursos válidos para todos (Lèvy, 1999, p. 158). 
 

É preciso que a sociedade se conscientize da necessidade de ter como projeto político 

meios de tornar menor, ou eliminar a distância que separa os que podem e os que não podem 

pagar pelo acesso à informação. As escolas públicas e as comunidades carentes necessitam da 

garantia desse acesso para não ficarem condenadas à segregação definitiva, ao analfabetismo 

tecnológico, ao ensino de quinta classe (Lèvy, 1999). 

Com o objetivo de melhoria das práticas educacionais, se faz necessário que o 

professor tenha domínio no uso das tecnologias, habilidades e competências e um mínimo de 

conhecimento técnico e didático para que sua aplicação seja de fato satisfatória. O nosso 

enfoque neste trabalho é o uso das TIC pelos professores de matemática como ferramenta 

facilitadora da aprendizagem. Para tanto, vamos falar a respeito de quais TIC que estamos nos 

referindo, principalmente no tempo atual, em que não é possível viver sem conexão à internet. 

As TIC as quais estamos nos referindo: os computadores pessoais (PCs, personal 

computers); as câmeras de vídeo e foto para computador ou webcans; a gravação doméstica 

de CDs e DVDs;  os diversos suportes para guardar e portar dados como os disquetes (quase 

extintos), discos rígidos ou hds, cartões de memória, pendrive, e assemelhados; a telefonia 



192 

móvel (telemóveis ou telefones celulares); a TV por assinatura (TV a cabo, TV por antena 

parabólica); o correio eletrônico (e-mail); as listas de discussão (mailing lists); a internet - a 

world wide web (principal interface gráfica da internet), os websites e home pages; os quadros 

de discussão (message boards); o streaming (fluxo contínuo de áudio e vídeo via internet); o 

podcasting (transmissão sob demanda de áudio e vídeo via internet); a enciclopédia 

colaborativa wikipedia (possível em virtude de outras tecnologias); as tecnologias digitais de 

captação e tratamento de imagens e sons: scanners, fotografia digital, vídeo digital, cinema 

digital (da captação à exibição), som digital, TV e rádio digital; as tecnologias de acesso 

remoto (sem fio ou wireless): Wi-Fi, Bluetooth, RFID, EPVC; ambiente virtual de educação à 

distância, moodle, AVA, teleduc, telefones celulatres, entre outros. 

 
É preciso que em todos os níveis da educação haja uma libertação dos 

manuais didáticos e abandonemos as formas convencionais de “transmissão 

do conhecimento”. Essas modificações implicam na adoção e aceitação de 

novas tecnologias (computadores, softwares, Internet, etc) como ferramentas 

pedagógicas, aliadas ao trabalho do professor e do aluno e, sendo 

representativas do contexto social em que estes se encontram inseridos, 

despertem neles as capacidades de construção e organização dos 

conhecimentos, aprendendo assim a compartilhá-los. (Roitman & Ramos, 

2011, p. 8). 
 

A aprendizagem das novas tecnologias e suas ferramentas não é linear. Como 

sabemos muitas vezes os professores não as utilizam, justamente porque se faz necessário ter 

domínio das técnicas, como também, saber fazer relação do uso com a aprendizagem. Usar as 

tecnologias sem conexão com o ensino-aprendizagem, só para se tornar atual, conectado com 

o mundo, não irá trazer nenhuma contribuição para a aprendizagem do aluno. Nosso objetivo 

aqui é refletir sobre o uso das tecnologias em sala de aula com competência e habilidade, 

tendo por fim agregar conhecimento.  

Para os professores de matemática utilizar as TIC em sala de aula será preciso que 

passem por uma mudança de paradigmas, pois é um grande desafio deixar de pensar de forma 

linear, que domina as teorias de aprendizagens e passar a pensar de uma forma mais 

complexa. Para D’Ambrósio (2003), essa mudança de paradigma é definida dessa forma: 

“incorporar, mutuamente, o raciocínio quantitativo e o raciocínio qualitativo” (p. 13).   

Consideramos que não é suficiente o professor de matemática desenvolver nos 

alunos competências de cálculo e de resolução de problemas. É importante, também, 

estimular a necessidade de aprofundar a compreensão dos conceitos, aguçar a curiosidade e 

perceber a relação intrínseca que existe entre a matemática e todas as atividades humanas no 
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seu cotidiano, pois sabemos que trabalhar com as TIC exige do professor uma nova postura na 

organização do currículo, nas metodologias implementadas em sala de aula, bem como nova 

postura na mediação das aprendizagens. Para Morais (2000): 

 

Enquanto que a evolução tecnológica é uma realidade da qual beneficia cada 

vez maior número de pessoas, a evolução da aprendizagem da Matemática 

ainda manifesta alguns problemas que urge resolver, entre os quais, os 

baixos resultados de desempenho obtidos por grande número de alunos em 

todos os níveis de ensino e a falta de motivação de muitos educadores para 

procurarem novas estratégias que possam tornar a aprendizagem da 

Matemática mais aliciante e efectiva (Morais, 2000, p. 28). 

 

É impossível dissociar o uso das TIC das aulas, notadamente das aulas de 

matemática. São muitas as possibilidades para a sua utilização pelo professor, as aulas 

poderão se tornar mais dinâmicas, com mudança nas formas de ensinar e de aprender os 

conteúdos. Para tanto, é necessário que o professor esteja atualizado e saiba usar as 

tecnologias de forma efetiva, como também, é preciso que as escolas ofereçam as condições 

necessárias para o seu uso. 

Para Carneiro e Passos (2014) o papel do professor de matemática é fundamental no 

contexto da utilização das TIC nas aulas de matemática, mediante uma postura diferenciada, 

como condutor das atividades, não da forma tradicional, em que o professor ensina e o aluno 

reproduz o que foi ensinado, mas como um mediador da aprendizagem, se adequando e 

explorando todas as possibilidades com relação a sua prática, ou seja, a tecnológica, a 

pedagógica e a formativa, nesse processo, de utilização das TIC.  

Dessa forma, a prática tecnológica está relacionada com as potencialidades 

encontradas na utilização das TIC: a pedagógica aos objetivos que serão alcançados e como as 

atividades serão desenvolvidas, quais as metodologias a serem exploradas e utilizadas; e a 

formativa, relacionada à forma como as atividades serão desenvolvidas, incluindo a recriação 

e a redefinição dos procedimentos e ao uso dos instrumentos utilizados.  Esses papéis poderão 

ser redimensionados se a atividade proposta não explorar todas as potencialidades do recurso 

tecnológico como foi definido (Carneiro & Passos, 2014). 

Ainda segundo Carneiro e Passos (2014) o professor de matemática vê a utilização 

das TIC como um desafio, pois para utilizá-las é necessária uma mudança na maneira de 

ensinar, selecionar conteúdos e saber adequar aos meios tecnológicos. A relação 

professor/aluno toma uma dimensão diferente, pois muitas vezes o aluno domina a tecnologia 

mais que o professor, então, existe uma cooperação dos saberes.  
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As TIC são ferramentas tecnológicas que se tornam instrumentos de aprendizagem a 

partir do momento que são usadas com competência e aquele que for usá-las tenha 

consciência que são ferramentas que possibilitarão o acesso ao conhecimento. Para Morais e 

Miranda (2014), para utilizar qualquer recurso educativo é necessário conhecer as suas 

características e potencialidades, como também, ter conhecimento sobre as estratégias de 

ensino e aprendizagem a fim de possibilitar a sua utilização e que possa contribuir de tal 

forma, que o aluno possa relacionar os conteúdos de aprendizagem com os objetivos de 

aprendizagem e principalmente, possa fazer com que os objetivos de aprendizagem sejam 

alcançados. 

Dentre as TIC, chamamos a atenção para o uso do computador pelo professor de 

matemática. Essa ferramenta poderia ser usada não como uma máquina de escrever, de 

entretenimento, ou de armazenagem de dados, mas, como uma tecnologia que favorecesse a 

aprendizagem de forma significativa.  

O computador poderá ser usado como ferramenta de ensino e aprendizagem da 

matemática, se o professor souber utilizá-lo e tenha definido o objetivo da atividade como 

também, conheça os softwares que serão usados.  E são muitos os softwares desenvolvidos 

para fins educacionais, como por exemplo: o cabri-geometry, um software de construção que 

nos oferece “régua e compasso eletrônicos”, sendo a interface de menus de construção em 

linguagem clássica da Geometria; Winplot, um Software que permite que se construa gráficos 

a partir de funções elementares, gráficos em duas e três dimensões e ainda que se trabalhe 

com operações de funções; Winmat, permite que se construa matrizes e opere com elas, 

calcula a inversa, transposta, determinante e encontra inclusive o polinômio característico da 

matriz, entre outros (Softwares de Geometria, 2016). 

O conteúdo matemático está passando por muitas transformações. São muitas as 

direções com relação às pesquisas matemáticas, em que fica evidente o uso do computador. A 

integração da matemática com outras áreas do conhecimento deu origem à utilização de 

muitos recursos tecnológicos, como também a novas teorias, como o wavelets, processamento 

de imagens, biomatemáticas e os conjuntos fuzzy, as teorias de sistemas, estudos do caos e da 

complexidade, as ciências da mente e da consciência, entre outros (D’Ambrósio, 1998). Com 

o desenvolvimento das TIC são muitas as possibilidades de integração da matemática com as 

outras ciências, muito a ensinar e muito para aprender. 
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5.4 As TIC na formação de professores 

 

A aquisição de conhecimentos pelos alunos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades são um objetivo permanente do ensino. Por isso, é importante refletirmos sobre o 

desenvolvimento de habilidades e competências, por parte do corpo docente e discente, para a 

utilização das TIC, de forma efetiva, nas práticas pedagógicas. 

O papel do professor nessa sociedade tecnológica seria o de mediador do 

conhecimento, das aprendizagens em sala de aula. O professor precisa compreender e 

perceber qual a contribuição efetiva e em quais situações as TIC podem ajudar no 

aprendizado dos alunos e saber que o uso pedagógico dessas ferramentas exige um 

conhecimento específico.  

O professor, para utilizar as TIC em sala de aula, precisa ter conhecimento de como 

utilizá-las, ou seja, é necessário ter as competências e as habilidades para o uso adequado 

desses recursos. O ideal seria que, na sua formação inicial, o professor já trouxesse essas 

competências e habilidades para, dessa forma, fazer uma associação com relação ao domínio 

dos recursos tecnológicos e uma análise das implicações do seu uso na educação e na cultura. 

As tecnologias da informação e comunicação estão presentes no dia a dia das pessoas 

e das instituições de ensino. Os computadores, internet, softwares, jogos eletrônicos, 

celulares, TV, data show, entre outras, são ferramentas que podem auxiliar o professor com o 

intuito de contribuir e melhorar as práticas pedagógicas no processo de ensino e 

aprendizagem. Além dos livros didáticos, as TIC podem favorecer novos conhecimentos. As 

Instituições de Ensino não podem ficar alheias ao fato de integrar as TIC ao processo de 

ensino-aprendizagem. Gestores, professores e alunos precisam se conscientizar das mudanças 

que o uso das TIC traz, quando aplicadas de forma adequada e responsável. Para tanto, se faz 

necessário efetiva formação de professores na área.   

As metodologias adequadas para o uso das TIC perpassam por uma graduação que 

insira em seu currículo disciplinas relacionadas às TIC, não só mostrando o software, seu 

funcionamento e suas funções ao graduando, mas ensinando metodologias tais, que deem ao 

professor, as habilidades e competências para usar essas tecnologias com desenvoltura e 

competência em sua sala de aula, e para que possam relacionar o conteúdo da sua disciplina 

com o software. Neste sentido, é fundamental que as escolas disponibilizem infraestrutura 

adequada para que o professor possa diversificar sua metodologia, a fim de que o ensino e 

aprendizagem sejam satisfatórios, atraentes e ocorram de fato.  
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São exigidos dos professores que utilizem as TIC com competência em sala de aula, 

porém, esses professores não têm uma formação adequada e “são muitas as dificuldades, 

principalmente, através dos meios convencionais, para se preparar os professores para usar 

adequadamente as novas tecnologias. É preciso formá-los do mesmo modo que se espera que 

eles atuem” (Mercado, 1998, p. 3). Para Mercado (1998) as dificuldades são de ordem 

econômica, ou seja, existem as dificuldades em investir na aquisição de equipamentos, como 

também, a falta de professores formadores que ainda utilizam a prática tradicional e não 

conseguem superar preconceitos, dessa forma, rejeitam as tecnologias mantendo uma 

formação em que predomina a reprodução de modelos substituíveis por outros mais 

adequados à problemática educacional.  

 
Os professores são profissionais que tem uma função re(criadora) 

sistemática, sendo esta a única forma de proceder quando se tem alunos e 

contextos de ensino com características tão diversificadas, como sucede em 

todos os níveis de ensino. A função do professor é a criação e recriação 

sistemática, que tem em conta o contexto em que se desenvolve a sua 

atividade e a população-alvo desta atividade (Mercado, 1998, p. 3). 
 

Mercado (1998) ainda chama a atenção que é necessário que ocorra uma organização 

curricular inovadora, que ultrapasse a formação tradicional. Essa nova organização curricular 

deve levar em consideração as novas exigências atuais e que possa estabelecer novas relações 

entre a teoria e a prática, ofereça condições para o trabalho coletivo e interdisciplinar e que o 

formando adquira competências técnica e política e possam se situar no novo espaço 

tecnológico. 

É necessário pensar em novos instrumentos de aprendizagens, nas novas TIC que 

existem e ainda estão por vir, assim, formar professores, neste contexto, exige: 

 

▪ mudanças na forma de conceber o trabalho docente, flexibilização dos 

currículos nas escolas e as responsabilidades da escola no processo de 

formação do cidadão;  
▪ socialização do acesso à informação e produção de conhecimento para 

todos;  
▪ mudança de concepção do ato de ensinar em relação com os novos modos 

de conceber o processo de aprender e de acessar e adquirir conhecimento;  
▪ mudança nos modelos/marcos interpretativos de aprendizagem, passando 

do modelo educacional predominante instrucionista, isto é, que o ensino 

se constrói a partir da aplicação do conhecimento teórico formulado a 

partir das ciências humanas e sociais que dariam fundamentos para a 

educação;  
▪ construção de uma nova configuração educacional que integre novos 

espaços de conhecimentos em uma proposta de inovação da escola, na 
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qual o conhecimento não está centrado no professor e nem no espaço 

físico e no tempo escolar, mas visto como processo permanente de 

transição, progressivamente construído, conforme os novos paradigmas;  
▪ desenvolvimento dos processos interativos que ocorrem no ambiente 

telemático, sob a perspectiva do trabalho cooperativo (Mercado,1998, p. 

4). 
 

Para Rosa e Orey (2013) a experiência de ensino dos formandos em matemática é de 

um ensino tradicional de conhecimentos.  A aprendizagem nesse modelo de ensino se baseia 

essencialmente na memorização, no treino de procedimentos rotineiros e, geralmente, esses 

professores não foram envolvidos na construção do próprio conhecimento durante a 

experiência vivenciada previamente nos bancos escolares.  

Para Mercado (1998) a formação do professor é um desafio que deve ser enfrentado 

e o local adequado para isso é a Universidade, que é onde se articulam as práticas de 

formação e ação na perspectiva de formação continuada e da formação inicial. Para que o 

formando de matemática tenha formação em TIC, se faz necessário desenvolver maneiras de 

utilização e finalidade educacional. Desse modo, é necessário: 

 
· professores se apropriam das novas tecnologias como um recurso próprio, 

como livros e lápis, e não como uma "caixa preta" imposta externamente; 

 · educação permanente é um componente essencial da formação de 

professores. Seria útil que existissem centros de apoio em que os professores 

pudessem testar programas e receber orientações sobre o uso; 

 · há considerável necessidade para a cooperação local e inter-regional, 

estimulada através de encontros periódicos e jornais para a troca de 

experiências e de programas, estimulados pelo governo ou outras 

instituições;  

· enfatizar atitudes pedagógicas de inovação e interação nas equipes 

interdisciplinares; 

 · uma visão integrada de ciência e tecnologia que busque entender os 

processos científicos e a mudança nos paradigmas científicos. Isso é 

recomendo de maneira a se colocar a tecnologia educacional na perspectiva 

de um esforço científico (Mercado, 1998, p. 6). 
 

As instituições de ensino precisam preparar os formandos de maneira adequada e se 

transformarem em espaços de cruzamento de saberes, como também, precisam estar 

interconectadas com a sociedade para que possam formar pessoas atuantes no novo espaço de 

transformações, principalmente nos espaços tecnológicos. “Não estão sendo formados os 

profissionais para o mundo que se está construindo ao tempo que as mudanças ocorrem de 

forma muito veloz e em grandes dimensões” (Pretto, 2013, p. 124). 

Ainda segundo Pretto (2013) para se chegar e viabilizar a escola com futuro, para 

que ocorra a passagem do velho modelo de escola para a nova escola, na atual estrutura 
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educacional, é preciso que se faça uma revisão urgente na formação dos professores e no 

papel das universidades públicas.  

É urgente se pensar na formação do professor. Diante do avanço tecnológico, é 

importante preparar profissionais que possam vivenciar os desafios desse novo mundo que 

está surgindo. Um passo significativo nesse processo seria considerar no curso de formação, 

questões da comunicação, da informação e das imagens. Pois, a escola que estamos pensando 

e querendo é aquela na qual a cultura audiovisiva esteja presente, e o professor, precisa estar 

preparado para trabalhar com essa cultura (Pretto, 2013). “Uma cultura que está intimamente 

relacionada com as mídias e, por isso, exige e determina uma nova linguagem” (Pretto, 2013, 

p. 141). Uma observação importante que o autor faz e que não poderíamos deixar de chamar a 

atenção é com relação a valorização do profissional docente no Brasil. Pretto (2013), nos diz: 

 

esse novo educador não pode continuar sendo tratado como uma categoria 

profissional de segunda classe. Hoje, no Brasil, os professores estão 

desprestigiados, mal remunerados, mal formados, incorporados, mesmo a 

contragosto, a uma linha de montagem, em que lhes cabe apenas cumprir 

determinadas tarefas de um processo que mais parece o da produção de um 

automóvel do que o da formação de crianças e adolescentes. Apesar do 

esforço pessoal de um considerável número de profissionais, a grande 

maioria dos professores de primeiro e segundo graus trabalha sem nenhuma 

autonomia, sem dignidade profissional, não decidindo o que, como e por que 

fazer dentro da escola (Pretto, 2013, p. 141). 
 

Além dessa preparação nos cursos de graduação referentes à apropriação no que se 

refere à utilização das TIC, é importante também que o formando tenha em mente que para 

ser professor é necessário também desenvolver várias habilidades e competências. Freire 

(2002) destaca que o formando desde o princípio no início de sua formação, se assume como 

um sujeito produtor do saber, e se convença que ensinar “não é transmitir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire, 2002, p. 12).  

Ainda segundo (Freire, 2002, p. 12) “quem forma se forma e re-forma ao for-mar e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. Freire (2002) nos diz que ensinar não é 

transmitir conhecimentos, passar os conteúdos, é uma ação onde o professor dá forma, alma a 

um corpo indeciso e acomodado. Não existe docência sem discência, quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. 
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5.5 As TIC e Infraestrutura 

 

As TIC são consideradas hoje ferramentas indispensáveis para o trabalho humano. Sua 

origem remonta o período denominado Revolução Informacional que acontece a partir da 

segunda metade da década de 1970. Segundo Moura et al. (2011), as tecnologias são divididas 

em três grandes grupos: as tecnologias físicas - inovações de instrumentais físicos; as 

tecnologias organizadoras - as formas como nos relacionamos com o mundo e como os 

diversos sistemas produtivos estão organizados, a exemplo de técnicas de gestão e métodos de 

ensino; e as tecnologias simbólicas - relacionadas com a forma de comunicação entre as 

pessoas, desde a iniciação dos idiomas escritos e falados até a forma como as pessoas se 

comunicam. 

As TIC podem ser definidas como tecnologias que interferem e mediam os processos 

de informação e comunicação entre as pessoas, podendo ser entendidas como um conjunto de 

recursos tecnológicos integrados entre si. O seu uso, de forma potencializada, se deu com a 

invenção da internet. As TIC são utilizadas em vários ramos de atividades, dentre os quais, a 

indústria, comércio, setor de investimentos e a educação, através do processo de ensino 

aprendizagem.  

O desenvolvimento tecnológico se processa de uma forma tão rápida que a sociedade 

tenta incorporar e aprender a usar no seu dia a dia, os novos e rápidos procedimentos para 

uma correta utilização (Pretto, 2013). São terminais de computadores com sistemas 

ultramodernos, telefones celulares, terminais de vídeo com acesso a bancos de dados 

nacionais e internacionais, telefones públicos inteligentes ligados a centrais automatizadas, 

videogames, tablets, smartphones, entre outros. São tantos aparelhos recheados de inovações 

que nos são apresentados a cada momento e incorporados às atividades cotidianas das 

pessoas, não de uma forma igualitária ao redor do mundo, devemos chamar a atenção. Ainda 

assim, mesmo sem possuir todos os equipamentos tecnológicos inovadores, muitos países já 

estão envolvidos com essa nova cultura tecnológica. E o sistema educacional forçosamente 

tem que se enquadrar nesse momento histórico atual (Pretto, 2013).  

O sistema educacional e todos os envolvidos precisam repensar a escola, e o 

processo de formação do aluno, como bem diz Pretto (2013), é preciso pensar no processo de 

formação do ser humano como uma mutação, preparar para que ele possa viver plenamente 

nesta sociedade que se modifica velozmente. Para que ocorra essa formação de forma plena, 

para formar um cidadão, se faz necessário que a aprendizagem e os conhecimentos 
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construídos sejam significativos. E por essa razão, as escolas precisam oferecer possibilidades 

para que ocorra realmente essa preparação, ou seja, deve funcionar bem. 

O processo de formação do aluno não acontece somente na escola, mas em múltiplos 

espaços. A aprendizagem se dá com a estreita relação que se estabelece nos espaços nos quais 

se materializa a educação, tais como, sala de aula, laboratórios, laboratórios de informática, 

salas de multimídia, área de lazer, espaço de convivência, biblioteca, entre outros. Um 

ambiente precário desmotiva e desanima, pois interfere na aprendizagem e na realização de 

tarefas. Estamos vivendo no mundo da era tecnológica, a escola precisa acompanhar esse 

avanço e se adequar às novas mudanças. As novas tecnologias se forem utilizadas dentro de 

um projeto pedagógico inovador facilitará o processo de ensino e aprendizagem e proporciona 

também mudanças nos valores e nos comportamentos das pessoas. 

A sociedade tecnológica a cada dia está avançando para novos equipamentos, mais 

robustos, dinâmicos, sofisticados, com designs atuais, práticos e bonitos. As instituições de 

ensino precisam acompanhar as mudanças que ocorrem em nossa sociedade, com 

infraestruturas adequadas, professores preparados e alunos interessados.  

Em palestra de encerramento na Conferência de 10 anos do Grupo de Pesquisa em 

Informática, outras Mídias e Educação Matemática no Rio Claro em São Paulo em 2003, o 

professor D’Ambrósio disse que aceitar o novo é difícil e que existe um grande obstáculo à 

inovação. E lança a seguinte pergunta: Como dar início, ou como preparar, para uma nova 

educação? E nessa mesma palestra apresenta seis propostas do Institute for Information 

Tecnology in Education (IITE), órgão da UNESCO, criado em 2000 e que foi sediado em 

Moscou, são eles: 

1.  adotar uma visão do futuro da aprendizagem aceitando o fato que todo 

aluno terá um computador; 
2. comprometer nos cronogramas das escolas preparação para adoção das 

novas tecnologias; 
3. criar centros regionais equipados com tecnologia de ponta; 
4. estabelecer grupos de pesquisa sobre novos currículos e metodologias de 

aprendizagem e ensino; 
5. incorporar uma nova visão de educação e a aquisição de fluência 

tecnológica na formação de professores; 
6. assegurar atenção às dimensões espirituais, cognitivas sociais e pessoais 

do crescimento do jovem num contexto de alta tecnologia (D’Ambrósio, 

2003a, p. 15).  
 

D’Ambrósio (2003a) tece algumas críticas com relação às propostas, e chamam de 

politicamente demagógicas, principalmente aquelas que envolvem custo, e que na verdade 

essas recomendações favorecem mesmo são as multinacionais, e os grandes interesses das 
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grandes empresas como a Microsoft e outras, tendo em vistas os negócios milionários para as 

mesmas. O autor considera que essas questões constituem dificuldades para a inovação 

tecnológica, como também as incompetências e a falta de vontade política das instituições no 

que diz respeito à construção de uma sociedade mais justa e igualitária e a questão de 

“atribuir-se a responsabilidade a outros e recusar o novo, como medida de protesto. E assim 

prosseguir na mesmice” (D’Ambrósio 2003a, p. 15).  

O uso das TIC como recurso pedagógico nas práticas de ensino, pode propiciar 

condições para a aprendizagem significativa, tornando a aprendizagem mais dinâmica, atrai a 

atenção dos alunos como também, aplicar os conhecimentos no seu cotidiano. Em nosso 

estudo percebemos que as escolas não oferecem a infraestrutura adequada aos alunos e 

professores no sentido de utilizar as TIC como recurso pedagógico, aliado a falta de formação 

dos professores. Tanto a capacitação dos professores como a falta de uma infraestrutura 

adequada, são desafios para serem transpostos na educação. 
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PARTE 2 - FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 
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6 DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

“Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que 
se sabe, saber que se sabe; aquilo que não se sabe, saber que não se sabe; na 
verdade é este o saber”. 

(Confúcio) 

 

Esta investigação foi feita com base em pesquisa quantitativa e qualitativa. Neste 

capítulo apresentamos os pressupostos teóricos e filosóficos da pesquisa, a abordagem 

metodológica, aspectos gerais do estudo, o método escolhido, o universo da pesquisa: 

população e amostra, variáveis, procedimentos de recolha de dados, questionários e 

entrevistas, confiabilidade e validação dos dados, procedimentos de tratamento e análise de 

dados e a questão ética na pesquisa.  

Falaremos sobre os instrumentos de recolha de dados, como os questionários para as 

amostras deste estudo, gestores, professores e alunos. Após essa análise, a investigação 

prosseguiu com a realização das entrevistas e como também, a observação, da infraestrutura 

das instituições, o perfil dos professores, gestores e alunos. Nesta fase a investigação é 

qualitativa, a diversidade das técnicas de recolha de dados foi importante para a chamada 

triangulação de dados, esse processo confere ao estudo a confiabilidade e a validade dos 

dados. A utilização das várias técnicas de recolha de dados passa por fases sucessivas, com os 

instrumentos escolhidos que serão constatados ao longo da investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/confucio/
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6.1 Pressupostos teóricos e filosóficos da pesquisa 

 

De acordo com Gil (2008), a partir da necessidade de se obter conhecimentos através 

de meios mais seguros, o homem desenvolveu a ciência, que constitui um dos mais 

importantes componentes intelectuais do mundo contemporâneo. Etimologicamente, ciência 

significa conhecimento, mas este autor considera esta uma definição inadequada, por conta do 

atual estágio de desenvolvimento da ciência. Ele diz que isso não significa que seja possível, 

nos tempos atuais, definir de forma clara o que seja ciência e salienta que há conhecimentos 

que não pertencem à ciência, como o conhecimento vulgar, o religioso e, em certa acepção, o 

filosófico (Gil, 2008). 

A característica do conhecimento humano é a relação estabelecida entre o sujeito e o 

objeto e a maneira pela qual se estabelece essa apropriação. A complexidade do objeto a ser 

conhecido determina o nível de abrangência da apropriação. O conhecimento popular ou 

empírico seria a apreensão simples da realidade cotidiana, enquanto o estudo aprofundado e 

metódico da realidade enquadra-se no conhecimento científico. O questionamento do mundo 

e do homem quanto à origem, liberdade ou destino, remete ao conhecimento filosófico 

(Gerhardt & Silveira, 2009). 

Um dos objetivos do conhecimento científico são a verificação dos fatos, como 

também, quais métodos e técnicas foram usados para que possibilite essa verificação. Quais 

os caminhos utilizados para se chegar a esse fim, esse seria o método, enquanto o método 

científico seria o conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para chegar ao 

conhecimento. Os cientistas em séculos passados queriam determinar um método que fosse 

universal, ou seja, que fosse aplicável a todas as áreas do conhecimento, nos tempos atuais, 

preferem-se falar em uma diversidade de métodos, que são utilizados de acordo com o tipo de 

objeto a investigar e pela classe de proposições a descobrir (Gil, 2008). 

 
[...] as ideias que presidem a observação e à experimentação são as ideias 

claras e simples a partir das quais se pode ascender a um conhecimento mais 

profundo e rigoroso da natureza. Essas ideias são as ideias matemáticas. A 

matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de 

análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de 

representação da própria estrutura da matéria. Para Galileu, o livro da 

natureza está inscrito em caracteres geométricos e Einstein não pensa de 

modo diferente. Deste lugar central da matemática na ciência moderna 

derivam duas consequências principais. Em primeiro lugar, conhecer 

significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As 

qualidades intrínsecas do objeto são, por assim dizer, desqualificadas e em 

seu lugar passam a imperar as quantidades em que eventualmente se podem 
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traduzir. O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Em 

segundo lugar, o método científico assenta na redução da complexidade. O 

mundo é complicado e a mente humana não o pode compreender 

completamente. Conhecer significa dividir e classificar para depois poder 

determinar relações sistemáticas entre o que se separou (Santos, 1988, p. 4). 
 

Conforme Santos (1988), com a matemática podemos fazer análises e usar a lógica 

matemática para entendermos o mundo a nossa volta. No processo de investigação defendida 

por muitos teóricos, a ciência só era ciência se fosse quantificada, defendida pelos 

positivistas. Coutinho (2011) nos diz que o paradigma positivista, também denominado, 

quantitativo, empírico-analítico, empirista, tenta adaptar o modelo de Ciências Naturais na 

investigação em Ciências Sociais e Humanas. 

Augusto Comte (1848), considerado o pai do positivismo, em seu Discurso Preliminar 

sobre o espírito positivo, nos diz: 

 

[...] para completar, porém, a fórmula fundamental, basta nela inserir, em 

primeiro lugar, entre a Astronomia e a Química, a Física propriamente dita, 

que só adquiriu existência distinta sob Galileu; em segundo lugar, colocar, 

no começo deste vasto conjunto, a Ciência Matemática, único berço 

necessário da positividade racional, tanto para o indivíduo como para a 

espécie. Se, por uma aplicação mais especial do nosso princípio 

enciclopédico, se decompuser, por sua vez, esta ciência inicial em seus três 

grandes ramos, o Cálculo, a Geometria e a Mecânica, determinar-se-á enfim, 

com a última precisão filosófica, a verdadeira origem de todo o sistema 

científico, saído a princípio, com efeito, das especulações puramente 

numéricas, que, sendo as mais gerais, as mais abstratas e as mais 

independentes de todas, quase se confundem com a irrupção espontânea do 

espírito positivo nas Inteligências mais vulgares, como o confirma ainda, sob 

os nossos olhos, a observação, diária do desenvolvimento individual (Comte, 

1848, p. 169-170). 
 

As ciências, durante muito tempo, trataram do estudo dos fatos e fenômenos da natureza 

e o estudo do homem e da sociedade foi marcado por muitas transformações ao longo dos 

séculos. Foi a partir do século XIX, período marcado por inovações na área tecnológica e 

política que surge a corrente chamada Positivismo que defendia a ideia que a única forma de 

conhecimento é o científico. Gil (2008) diz que “a visão proposta pelo Positivismo, se mostra 

insuficiente para o entendimento do mundo complexo das relações humanas. É preciso 

admitir que o princípio da objetividade, tão caro ao Positivismo, aplica-se precariamente às 

ciências sociais” (Gil, 2008, p. 4).  

Desse modo, estudiosos, filósofos, teólogos, sociólogos, procuram fazer uma revisão 

a respeito do conhecimento atual, ou seja, das teorias, das diferentes concepções, das análises 
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dos discursos, das metodologias, “na procura de um paradigma que dê resposta às questões 

ontológicas suscitadas pela ruptura com os paradigmas anteriores: depois de serem rejeitadas 

as concepções teocêntricas e etnocêntricas acerca do mundo, quem/o quê estará no “centro”?” 

(Aires, 2011, p. 7-8). 

A palavra paradigma segundo Ferreira (1999, p.1032), significa “modelo, padrão”, 

para a investigação científica. Coutinho (2011) ressalta que a palavra paradigma tem duas 

funções principais: “a de unificação de conceitos, de ponto de vista, a pertença a uma 

identidade comum com questões teóricas e metodológicas; a de legitimação entre os 

investigadores, dado que um determinado paradigma aponta para critérios de validez e de 

interpretação” (Coutinho, 2011, p. 9). 

Para Kuhn (1970) paradigma significa modelo, exemplo. “Uma disciplina se torna 

uma ciência quando adquire um paradigma” (Chibeni, 2016, p. 1). Kuhn (1970) explica que 

as regras, derivam de paradigmas, mas os paradigmas podem orientar a pesquisa mesmo na 

ausência de regras. A ciência normal pode ser determinada em parte por uma busca direta dos 

paradigmas, processo que muitas vezes é auxiliado pela não dependência de formulação de 

regras e suposições. Na verdade, a existência de um paradigma nem sequer implica que 

qualquer conjunto completo de regras existe. Inevitavelmente, o primeiro efeito dessas 

declarações é levantar questões. O conhecimento de um paradigma está implícito pela 

exposição direta ao modo de fazer ciência determinado pelo paradigma. Na ausência de um 

corpo de regras que seja eficaz, o que restringe o cientista a uma particular tradição científico-

normal? O que fazer para verificar a existência de um paradigma?  

Kuhn (1970) considera que a ciência pode ser concebida como um jogo de quebra 

cabeças, pois é um termo familiar, conhecido e que para resolvê-lo é necessário seguir regras 

bem definidas com o objetivo de solucioná-lo, resolvê-lo. Na ciência os jogos de quebra 

cabeças são apresentados pela estrutura natural da vida. Na exploração de um paradigma ao 

longo do trabalho de pesquisa pode ser que apareçam problemas que muitas vezes são 

solucionáveis ou não, cabe ao cientista insistir no emprego das regras e princípios 

paradigmáticos que são fundamentais para resolver o problema (Chibeni, 2016). 

 
A fase pré-paradigmática representa, por assim dizer, a pré-história de uma 

ciência, aquele período no qual reina uma ampla divergência entre os 

pesquisadores, ou grupos de pesquisadores, sobre quais fenômenos devem 

ser estudados, e como o devem ser, sobre quais devem ser explicados, e 

segundo quais princípios teóricos, sobre como os princípios teóricos se inter-

relacionam, sobre as regras, métodos e valores que devem direcionar a 

busca, descrição, classificação e explicação de novos fenômenos, ou o 
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desenvolvimento das teorias, sobre quais técnicas e instrumentos podem ser 

utilizados, e quais devem ser utilizados, etc. Enquanto predomina tal estado 

de coisas, a disciplina ainda não alcançou o estatuto de científica, ou seja, 

não constitui uma ciência genuína. Uma disciplina se torna uma ciência 

quando adquire um paradigma, encerrando-se a fase pré-paradigmática e 

iniciando-se uma fase de ciência normal (Chibeni, 2016, p. 1). 
 

A partir das críticas ao “mecanicismo” e ao “reducionismo”, defendidas pelo 

Positivismo, surge o paradigma qualitativo ou interpretativo, também designado por 

hermenêutico, naturalista, qualitativo ou ainda, mais recentemente, construtivista (Guba, 

1990; Creswell, 1994; Crotty, 1998, apud Coutinho, 2011). Denzin e Lincoln (1994), citados 

por Aires (2011: 14), “consideram que o processo de investigação qualitativa se define pela 

interrelação de três níveis de atividade genérica, sujeitos a uma grande variedade de 

terminologias como (1) teoria, método e análise, (2) ontologia e epistemologia e (3) 

metodologia”. Esta autora afirma que: 

 

Subjacentes a estes três âmbitos estão a biografia pessoal do investigador, 

que ventriloquiza vozes específicas quanto à classe, cultura e perspectiva 

étnica da realidade social que estuda. O investigador, multiculturalmente 

situado, constrói acerca do mundo e de si próprio um conjunto de ideias 

(domínio ontológico) que especificam um conjunto de questões, de modos 

de conhecer (domínio epistemológico) que, por sua vez, são examinados de 

formas específicas (domínio metodológico). Estes autores associam ao 

processo de pesquisa cinco níveis de atividade: 1) investigador e investigado 

enquanto sujeitos multiculturais; 2) paradigmas e perspectivas 

interpretativas; 3) estratégias de investigação; 4) métodos de recolha e 

análise do material empírico; 5) interpretação (Aires, 2011, p. 14-15). 
 

Segundo Coutinho (2011), definir esse novo paradigma não é fácil. Ela propôs duas 

definições: em nível conceitual, o objeto da investigação não são os comportamentos, mas, as 

intenções, as situações, pois, a partir da perspectiva dos autores envolvidos no processo, trata-

se de investigar ideias, e descobrir os significados nas ações individuais e nas interações 

sociais; a nível metodológico, baseia-se no método indutivo. O processo de investigação entre 

a inter-relação do investigador com a realidade em estudo e a construção da teoria se dá de 

modo indutivo e sistemático, à medida que os dados empíricos emergem. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento das pesquisas na área da educação está em 

processo de construção. A diversidade dos problemas nesta área é inegável, principalmente 

nos tempos atuais, em que os processos de relação são complexos. A dinamização do 

conhecimento, a busca do novo, das mudanças é contínua e cíclica e faz parte da nossa vida, 

do nosso dia a dia. Colás (1992a), citado por Aires (2011), nos diz que, em consequência da 
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expansão da educação em nível mundial, surgiu a necessidade de estudar uma variedade de 

problemas com uma base mais sólida e prática, o que propiciou a exploração, a crítica e a 

reflexão de numerosas questões metodológicas e justificou socialmente o interesse pela 

aproximação da investigação às práticas educativas. 

Anderson (1998) nos diz que a pesquisa em educação é um processo sistemático de 

descoberta e consiste em observar as pessoas, como se comportam, o que fazem nos 

ambientes educacionais e para tanto, é possível incorporar as diversas ferramentas de 

pesquisas, métodos e técnicas com o intuito de compreender o mundo que nos rodeia. Toda 

pesquisa diz respeito a questões ou problemas e a função do pesquisador é buscar o melhor 

caminho para o entendimento e as respostas (Anderson, 1998).  

O homem é um pesquisador nato; pesquisar é inerente ao ser humano, a partir das 

dúvidas existentes e da busca pelas respostas, mas é necessário organizar as ideais, ou seja, 

partir para uma investigação científica, com o objetivo de solucionar um problema. Por conta 

disso, buscamos investigar acerca da problemática - competências e habilidades no uso das 

TIC, pelos docentes, e implicações no ensino e aprendizagem de matemática, no contexto 

do ensino médio da escola pública estadual de Feira de Santana. 

Toda a teoria existente, como também, todo o conhecimento que já foi construído a 

respeito do tema, nos dará possibilidade de iniciar esta pesquisa. O embasamento teórico nos 

ajudará a entender o problema, propiciando o desenvolvimento e construção do conhecimento 

aqui proposto, para que, com isso, possamos contribuir com proposições e novas ideias para 

estudos posteriores.  

 

6.2 Abordagem metodológica: aspectos gerais 

 

Vivemos em uma sociedade em crescente mutação e, por conta disso, existe a 

necessidade de descobrir novas aprendizagens, novos métodos de ensino, novas teorias, 

encontrar respostas, soluções para os problemas diversos. Essa busca incessante de respostas 

nos leva à investigação e é algo inerente ao ser humano querer conhecer, descobrir, saber, 

tomar conhecimento, fazer perguntas e respondê-las. Sobre isso, Demo (2005) diz que a 

pesquisa se alimenta de questionamentos elaborados com argumentação, fundamentação e 

manejo crítico do já conhecido e Coutinho (2011, p. 7) explica que “A investigação é uma 

atividade de natureza cognitiva que consiste num processo sistemático, flexível e objetivo de 

indagação que contribui para explicar e compreender os fenômenos”. 
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A metodologia, métodos e técnicas são ferramentas que orientam e ajudam o 

investigador em seu trabalho de pesquisa. A metodologia em uma pesquisa é de fundamental 

importância, pois a mesma se configura como um conjunto de procedimentos que devem ser 

seguidos para ajudar o investigador com relação aos estudos teóricos, práticos e filosóficos, 

com o objetivo de dar suporte e direção ao trabalho de investigação. Coutinho (2011, p. 22) 

afirma que “a metodologia teria a função de velar pelos métodos, assinalar os seus limites e 

alcance, clarificar e valorizar os seus princípios, procedimentos e estratégias mais adequadas 

para a investigação”.  

Ainda segundo Coutinho (2011, p. 22), “a metodologia tem sempre um sentido mais 

amplo que o método, porque questiona o que está por trás, os fundamentos dos métodos, as 

filosofias que estão subjacentes que influem sobre as escolhas do investigador”. Os métodos, 

por sua vez, são os procedimentos para alcançar os objetivos da investigação, enquanto que as 

técnicas, os meios auxiliares do método. Para Coutinho (2011, p. 22), “o método é o caminho 

e as técnicas o modo de percorrê-lo” e para Serrano (1994), a metodologia designa o modo em 

que enfocamos o problema e buscamos as respostas.   

Para Gil (2008), o método esclarece sobre os procedimentos lógicos que serão 

seguidos pelo investigador no processo de investigação científica dos fatos da natureza e da 

sociedade, possibilita também a opção acerca do alcance da investigação, das regras de 

explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. O autor inclui nesse grupo, o 

método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. “O método 

dedutivo relaciona-se ao racionalismo, o indutivo ao empirismo, o hipotético-dedutivo ao 

neopositivismo, o dialético ao materialismo dialético e o fenomenológico, naturalmente, à 

fenomenologia” (Gil, 2011, p. 9). Este autor nos diz, ainda, que “a opção de um ou outro 

método, depende da natureza do objeto de investigação, dos recursos materiais disponíveis, do 

nível de abrangência e da inspiração filosófica do pesquisador” (Gil, 2011, p. 9). 

 

6.3 O Método 

 

O presente trabalho de investigação consiste em uma pesquisa aplicada. Com relação 

aos objetivos, é descritiva e exploratória. O procedimento adotado foi a observação, a 

investigação de campo, como também o levantamento bibliográfico. 

A nossa pesquisa é aplicada, pois tem como característica fundamental o interesse na 

aplicação, ou seja, na utilização e nas consequências práticas dos conhecimentos (Gil, 2008). 
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O nosso interesse com esta pesquisa é contribuir com discussões e reflexões que propiciem 

direcionamentos para a melhoria no que diz respeito ao uso das TIC pelos professores de 

matemática em sala de aula de forma efetiva. Gil (2008) nos diz que a pesquisa aplicada se 

preocupa menos com o desenvolvimento de teorias de valor universal e sim com a aplicação 

imediata numa realidade circunstancial.  

É descritiva e exploratória, pois tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, 

atitudes e crenças de uma população (Gil, 2008). As pesquisas descritivas e exploratórias são 

as que “habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 

São também as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas 

comerciais, partidos políticos, etc.” (Gil, 2008, p. 28).  Para este estudo a pesquisa descritiva 

exploratória é pertinente, pois nosso objetivo é conhecer, descrever e compreender os 

fenômenos referentes às habilidades e competências no uso das TIC em sala de aula pelos 

professores de matemática.  

Para Anderson (1998), a maioria das pesquisas em educação é descritiva, pois é 

possível levantar um grande número de questões, como por exemplo: Quais são as atividades 

que fazem com que os diretores gastem seu tempo? O que os professores realmente fazem em 

sala de aula? Que tipos de programas são oferecidos pelas principais universidades em 

educação de adultos? Quais são as principais preocupações dos professores, pais e alunos? O 

que os futuros administradores precisam aprender? São muitas as questões que podem ser 

respondidas e entendidas através das pesquisas descritivas, e que podem fazer com que 

tenhamos respostas para compreender a educação em nosso mundo. Anderson (1998) ainda 

nos diz que para uma boa pesquisa descritiva é importante escolher técnicas de medição que 

sejam adequadas, como também, a observação. E independe da pesquisa ser quantitativa ou 

qualitativa, se não for feita uma boa descrição, não é possível avançar na investigação. 

O presente estudo se baseia na observação, pois foram realizadas nos ambientes 

naturais, as instituições de ensino, usando técnicas quantitativas e qualitativas de recolha de 

dados. Segundo Gil (2008), a observação constitui elemento fundamental para a pesquisa, que 

perpassa pela formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise 

e interpretação dos dados. Para este autor, a observação desempenha papel imprescindível no 

processo de pesquisa.  
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Foi feito o estudo de campo, como também o levantamento bibliográfico e a 

verificação de hipóteses. Gil (2008) nos diz que os estudos de campo procuram muito mais o 

aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população 

segundo determinadas variáveis e, consequentemente, o planejamento do estudo de campo 

apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam 

reformulados ao longo do processo de pesquisa. 

Esta pesquisa se enquadra em um estudo de caso, uma vez que a investigação é a 

respeito das habilidades e competências no uso das TIC pelos professores de matemática das 

escolas públicas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Feira de Santana, 19 (NRE 

19). Yin (2015), explica que:  

 
Uma observação importante é que a pesquisa de estudo de caso não é apenas 

uma forma de pesquisa qualitativa, mesmo que possa ser reconhecida entre a 

variedade de opções da pesquisa qualitativa (...). O uso de uma mistura de 

evidências quantitativas e qualitativas, juntamente com a necessidade de 

definir um “caso”, são apenas duas das formas nas quais a pesquisa de 

estudo de caso vai além de um tipo de pesquisa qualitativa (Yin, 2015, p. 

20).  
 

Segundo Yin (2015), um estudo de caso conta com seis fontes de evidências: 

documentos, registro em arquivo, observação direta, observação participante, artefatos físicos 

e a série sistemática de entrevistas. A investigação de estudo de caso envolverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, como também, conta com múltiplas fontes de 

evidências, “com os dados precisando convergir de maneira triangular, e como outro 

resultado, beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a 

coleta e análise de dados” (Yin, 2015, p. 18).  

Ainda segundo Yin (2015) na realização de uma visita de campo ao local escolhido 

para o trabalho de investigação, cria-se a oportunidade de fazer observações diretas e, caso os 

fenômenos de interesse não sejam puramente de caráter histórico, poderão ser encontrados 

para observação alguns comportamentos ou condições ambientais relevantes. Isto ocorreu 

com relação a esta pesquisa, pois, tivemos a oportunidade de visitar escolas, instituições 

públicas de educação, universidades, e tivemos acesso a salas de aula, sala de direção, sala de 

professores, cozinha, banheiros, laboratórios de informática, bibliotecas, videotecas, áreas de 

lazer, ou seja, tivemos a oportunidade de realizar as observações in loco. Segundo Bodgan & 

Biklen (1994) em estudo de caso, a melhor técnica de recolha de dados consiste na 

observação participante e o foco centra-se numa organização particular, ou em setores da 
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organização, como por exemplo, escolas, salas de aula, sala de professores, como também um 

grupo específico de pessoas, no nosso estudo, professores. 

Quivy e Campenhoudt (2008) afirmam que a observação consiste na reunião de 

operações através das quais o modelo de análise é confrontado com dados observáveis. 

Portanto, ao longo desta etapa, inúmeras informações foram coletadas. Estes autores se 

preocupam em destacar que, nesta etapa, os dados pertinentes (o quê recolher) são aqueles 

que são úteis para responder às questões levantadas. Neste estudo, foram aplicados 

questionários como instrumento da recolha de dados, para professores, alunos e gestores das 

instituições de ensino, se referindo ao estudo quantitativo, como também, as entrevistas e 

observações, neste caso, se referindo ao estudo qualitativo. 

É importante destacar o nosso objetivo e, a partir das observações, relatar a situação 

real no seu contexto, analisar e extrair o que realmente nos interessa. Bodgan & Biklen (1994) 

nos dizem que o estudo de caso consiste na observação detalhada de uma situação, contexto 

ou indivíduos. Para estes autores, o estudo de caso pode ser representado por um funil em que 

o início do estudo pode ser representado pela parte mais larga que nesse caso, são os locais ou 

pessoas que possam ser objetos de estudo ou fonte de dados. Encontrando o que interessa, o 

investigador organiza uma malha larga, revendo e explorando, avaliando o que interessa com 

o intuito de tomar as decisões que foram necessárias para alcançar os seus objetivos. 

Nesta investigação buscamos informações a respeito das práticas dos professores de 

matemática do ensino médio, com relação ao uso das TIC, ou seja, quais as habilidades e 

competências que esses professores possuem com relação ao uso das TIC em sala de aula, 

como também, em que medida a utilização das TIC contribui para a melhoria do ensino e 

aprendizagem de matemática nas escolas públicas do ensino médio, em Feira de Santana. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso contribui para a compreensão que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, permitindo uma investigação para 

se preservar as características mais gerais e significativas dos eventos da vida real.  

Esta pesquisa tem cunho qualitativo e quantitativo. Para Flick (2005), um estudo pode 

incluir as duas abordagens, em fases diferentes da pesquisa em um estudo de investigação, 

sem precisar reduzir uma das abordagens ao papel inferior, para definir a outra como a 

verdadeira investigação. Ainda segundo Flick (2005), tanto a pesquisa quantitativa como a 

pesquisa qualitativa se localizam em partes diferentes em um processo investigativo e podem 

ser utilizados como métodos simultâneos ou um depois o outro, funcionando lado a lado, 

tendo como ponto de intersecção o tema em estudo.  
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Pode-se argumentar que a pesquisa quantitativa é fraca no entendimento do 

contexto ou do local em que as pessoas falam. E as vozes dos participantes 

não são diretamente ouvidas na pesquisa quantitativa. Além disso, os pes-

quisadores quantitativos estão na retaguarda, e seus próprios vieses e 

interpretações pessoais raramente são discutidos. A pesquisa qualitativa 

compensa estas fragilidades. No entanto, a pesquisa qualitativa é vista como 

deficiente devido às interpretações pessoais feitas pelo pesquisador, o viés 

subsequente criado por isto, e a dificuldade em generalizar os achados para 

um grupo grande devido ao número limitado de participantes estudados. 

Argumenta-se que a pesquisa quantitativa não tem estas fragilidades. Assim, 

a combinação de potencialidades de uma abordagem compensa as fra-

gilidades da outra abordagem (Creswell & Vicki, p. 28). 

 

Coutinho (2011) explica que a investigação de índole qualitativa se baseia no método 

indutivo, “[...] porque o investigador pretende desvendar a intenção, o propósito da ação, 

estudando-a na sua própria posição significativa, isto é, o significado tem um valor enquanto 

inserido nesse contexto” (Pacheco, 1993, p. 28, apud Coutinho, 2011, p. 26). 

Sobre o método indutivo, Gil (2008, p. 10-11) explica: 

 
Parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do 

trabalho de coleta de dados particulares. De acordo com o raciocínio 

indutivo, a generalização não deve ser buscada aprioristicamente, mas 

constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente 

confirmadores dessa realidade. Constitui o método proposto pelos empiristas 

(Bacon, Hobbes, Locke, Hume), para os quais o conhecimento é 

fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração 

princípios preestabelecidos.  Nesse método, parte-se da observação de fatos 

ou fenômenos cujas causas se desejam conhecer. A seguir, procura-se 

compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles. 

Por fim, procede-se à generalização, com base na relação verificada entre os 

fatos ou fenômenos. 
 

Por envolver questões subjetivas, como por exemplo, concepções sobre ensino e 

aprendizagens, discursos pedagógicos em sala de aula, entre outros, a abordagem qualitativa 

foi importante neste trabalho. Alguns aspectos pesquisados não foram quantificados, a 

exemplos das questões das aprendizagens, valores e atitudes no contexto escolar, relativas ao 

uso das TIC. “A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenómenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (Gerhardt & Silveira, 2009, p. 33). 

Conforme afirmam Bodgan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos frequentam 

os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem “que as ações podem ser 
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mais bem compreendidas quando são observadas em seu ambiente habitual de ocorrência 

natural” (Bodgan & Biklen, 1994, p. 48). Essa presença baseia-se na sua possibilidade de 

revelar os processos educacionais e o cenário escolar “por dentro”. Ele abre a possibilidade de 

trazer para a academia o ponto de vista dos atores sociais que estão sendo foco do estudo. 

Serrano (1994) diz que a pesquisa quantitativa, pela sua natureza, assegura a precisão e 

o rigor que requer a ciência. Flores (2010, p. 308) ressalta que “o método quantitativo permite 

a recolha de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras de uma 

população e os dados são sujeitos a análise estatística no sentido de testar as hipóteses 

levantadas”. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto 

daqueles que estão vivenciando o fenômeno (Gerhardt & Silveira, 2009). 

É importante para o investigador escolher um método de trabalho com o objetivo de 

elucidar questões e obter as respostas significativas para a pesquisa. “Só é possível escolher 

uma técnica de pesquisa quando se tem uma ideia da natureza dos dados a recolher, o que 

implica que se comece por definir bem o projeto” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 22-23).  

A pesquisa quantitativa também foi importante, na medida em que possibilitou a 

quantificação de dados que foram mensurados para sua análise. Influenciada pelo positivismo. 

A pesquisa quantitativa considera que a realidade só pode ser compreendida com base na 

análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros 

(Gerhardt & Silveira, 2009). Quanto ao objetivo e grau do problema é uma pesquisa descritiva 

com escopo (amplitude e profundidade) de um levantamento amostral. 

A pesquisa quantitativa tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os 

atributos mensuráveis da experiência humana. Serrano (1994) diz que a característica da 

pesquisa quantitativa, pela sua natureza, assegura a precisão e o rigor que requer a ciência. 

Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e 

individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que 

estão vivenciando o fenômeno (Gerhardt & Silveira, 2009). “O método quantitativo permite a 

recolha de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras de uma 

população e os dados são sujeitos a análise estatística no sentido de testar as hipóteses 

levantadas” (Flores, 2010, p. 308). Desta forma, podemos considerar esta, como uma pesquisa 

de métodos mistos. 
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A pesquisa de métodos mistos é “prática” no sentido de que o pesquisador 

está livre para usar todos os métodos possíveis para abordar um problema de 

pesquisa. É também “prática” porque os indivíduos tendem a resolver os 

problemas usando tantos números quanto palavras, combinam o pensamento 

indutivo e o dedutivo, e empregam as habilidades em observar as pessoas e 

também em registrar seu comportamento. É natural, então, que os indivíduos 

empreguem a pesquisa de métodos mistos como um modo preferido para 

entender o mundo (Creswell & Vicki, p. 28). 

 

Neste trabalho de pesquisa fizemos uma abordagem mista, utilizamos os métodos 

qualitativos e quantitativos. “As múltiplas maneiras de ver e ouvir são visíveis na vida 

cotidiana, e os métodos mistos tornam-se uma saída natural para a pesquisa. Mas outros 

fatores também contribuem para esse interesse nos métodos mistos (Creswell & Vicki, 2013, 

p. 20).  Para Creswell & Vicki (2013), os pesquisadores reconhecem a abordagem mista 

acessível à investigação, pois as questões (ou problemas) de pesquisa podem ser respondidos 

usando-se esses métodos. pois enxergam o valor de usá-los (assim como os desafios que estes 

colocam). Ainda, segundo os autores: 

 

A pesquisa de métodos mistos é o tipo de pesquisa em que um pesquisador 

ou um grupo de pesquisadores combina elementos de abordagens de 

pesquisa qualitativa e quantitativa (p. ex., o uso de pontos de vista 

qualitativos e quantitativos, coleta de dados, análise e técnicas de inferência) 

para o propósito de ampliar e aprofundar o entendimento e a corroboração 

(Creswell & Vicki, 2013, p. 21).   
 

Para os autores os métodos mistos incluem pelo menos um método quantitativo 

(destinado a coletar números) e um método qualitativo (destinado a coletar palavras), em que 

nenhum dos dois métodos está intrinsecamente ligado a qualquer paradigma particular de 

investigação e incluem uma mistura de visões filosóficas (visão de mundo), inferências e 

interpretações dos resultados (Creswell & Vicki, 2013).  Os autores definem as características 

essenciais para a pesquisa de métodos mistos e para eles o pesquisador: 

 
- Coleta e analisa de modo persuasivo e rigoroso tanto os dados qualitativos 

quanto os quantitativos (tendo por base as questões de pesquisa); 

- Mistura (ou integra ou vincula) as duas formas de dados 

concomitantemente, combinando-os (ou misturando-os) de modo sequencial, 

fazendo um construir o outro ou incorporando um no outro; 

- Dá prioridade a uma ou a ambas as formas de dados (em termos do que a 

pesquisa enfatiza);  

- Usa esses procedimentos em um único estudo ou em múltiplas fases de um 

programa de estudo;   

- Estrutura esses procedimentos de acordo com visões de mundo filosóficas e 

lentes teóricas;  
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- Combina os procedimentos em projetos de pesquisa específicos que 

direcionam o plano para a condução do estudo (Creswell & Vicki, 2013, p. 

22).   
 

No nosso estudo fizemos uma abordagem mista, utilizando os métodos quantitativos 

e qualitativos em duas partes complementares. Achamos importante a abordagem mista para 

que houvesse uma complementação, exploração, análise e generalização dos resultados 

obtidos nas fontes de dados coletados. Entendemos que, com a aplicação dos métodos mistos, 

traçamos projetos múltiplos e dividimos o trabalho em várias fases e dessa forma, 

conseguimos alcançar os objetivos propostos nesta investigação.  

Para Creswell & Vicki (2013), é importante para um pesquisador utilizar as duas 

abordagens, pois o mesmo pode coletar dados sobre instrumentos quantitativos e fazer uma 

verificação sobre os relatos de dados qualitativos com base em grupos de foco e dessa forma, 

analisar os dois tipos de dados e ver se mostram resultados similares, mas de perspectivas 

diferentes. No nosso estudo foi importante a utilização das duas abordagens, pois cada uma 

delas apresenta suas limitações e a junção das duas ampliaram as possibilidades de exploração 

das diversas variáveis aplicadas ao longo da construção do trabalho, pois, muitas vezes em um 

problema de pesquisa, existe a necessidade de uma melhor explicação. “Às vezes os 

resultados de um estudo podem proporcionar um entendimento incompleto de um problema 

de pesquisa e há uma necessidade de mais explicação” (Creswell & Vicki, 2013, p. 25).  

Podemos citar por exemplo, o pesquisador coleta dados usando procedimentos 

experimentais quantitativos e acompanha com entrevistas aplicadas a alguns indivíduos que 

participaram do experimento para ajudar a explicar seus escores nos resultados experimentais. 

Como também, o pesquisador pode considerar um tópico da entrevista, analisa as 

informações, pode ampliar as informações do instrumento, aplicar a uma amostra de uma 

população e verificar se os achados qualitativos podem ser generalizados para uma população 

(Creswell & Vicki, 2013). 

No primeiro momento fizemos o estudo quantitativo, visitando as instituições de 

ensino e utilizando, para tanto, os questionários como instrumento de recolha de dados para 

gestores, professores e alunos, como também, a observação in loco, também no momento das 

visitas. E para o estudo qualitativo utilizamos as entrevistas. Fizemos também, a abordagem 

mista na aplicação dos dois instrumentos de recolha de dados. É importante destacar que é 

importante, no processo de investigação, a diversidade de técnicas de recolha de dados, 

principalmente no processo de triangulação dos dados, pois é possível analisar separadamente 

os dados, como também, comparar como forma de validação dos mesmos.  
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Para Bodgan e Biklen (1994) uma investigação é algo que se procura, “é um 

caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceito como tal, com todas as hesitações, 

desvios e incertezas que isso implica” (Bodgan & Biklen, 1994, p. 31).  Pretendemos com 

esse estudo a partir dos dados colhidos, compreender o estudo e ao mesmo tempo, com todas 

as incertezas e hesitações que o estudo poderá trazer, contribuir para a melhoria do ensino de 

matemática em Feira de Santana. 

 

6.4 Universo da pesquisa: população e amostra 

 

Para investigar o tema aqui proposto, foi necessário buscar os conhecimentos 

estatísticos para responder às questões da pesquisa. Os conhecimentos estatísticos nos dizem 

que é necessário escolher a população e a amostra, pois a população representa o agrupamento 

total de dados que descreve um determinado fenômeno, ou seja, o conjunto total de 

observações e a amostra, por sua vez, correspondem a uma parcela do todo. As amostras 

geralmente são extraídas e analisadas quando o estudo envolve populações finitas com 

tamanhos consideráveis, isto é, muito grandes, ou populações infinitas que apresentam 

elementos que não podem ser contados (Bruni, 2007). 

Por falta de tempo ou recursos suficientes, o investigador considera uma parte dos 

casos que se constituem o universo. Dessa forma, é possível para o investigador poder tirar 

conclusões e extrapolar as conclusões para o universo (Hill & Hill, 2000).  

É importante saber quais dados podemos observar para que possamos transformá-los 

em informação, quem deve ser observado, em que tempo, espaço geográfico e em qual 

contexto social ocorreu à investigação. Dessa forma, “dependendo do caso, o investigador 

poderá estudar o conjunto da população considerada ou somente uma amostra representativa 

ou significativa dessa população” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 160). 

A população dessa investigação se refere, também, ao quantitativo de professores de 

matemática efetivos do ensino médio que faz parte do Território de Identidade Portal do 

Sertão. Para a coleta de dados quantitativos foi utilizado o método de amostragem 

probabilística aleatória simples. Já com relação ao método de recolha de dados qualitativos 

utilizamos o método de amostragem por saturação teórica. A amostra quantitativa foi 

representativa, ou seja, cada elemento da população teve as mesmas chances de ser escolhido. 

As escolas selecionadas fazem parte da jurisdição do Núcleo Regional de Educação de Feira 
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de Santana 19 (NRE 19), órgão maior e representante legal da Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia. 

Visitamos todos os municípios, após levantamento estatístico com relação ao número 

de escolas e professores efetivos de matemática. Pesquisamos endereços das escolas em cada 

município, como também as distâncias, tempo gasto nas visitas. Os mais distantes da sede 

(Feira de Santana), foram: Terra Nova, cuja distância é de 232 km indo de carro e tempo gasto 

de aproximadamente 3 h e 48 min, Água Fria, 72 km de carro e tempo gasto de 1h e 34 min, 

Tanquinho, 99 km de carro e tempo gasto de 1h 1 17 min. Visitamos outros municípios, com 

uma distância menor, entre eles estão, Santo Estevão, 40 km de carro e tempo gasto de 36 

min, Ipecaetá, 54 km, tempo gasto de 1h mais ou menos e Irará, 55 km e tempo gasto de 1h. O 

tempo que estamos nos referindo é só de ida, ou seja, de Feira de Santana até cada município. 

O Quadro 3 apresenta quantitativo de escolas – de ensino médio e profissionalizante 

–, como também, de professores, na rede pública da região a ser estudada, o Território Portal 

do Sertão, em que, Feira de Santana se destaca com um total de 52 escolas e 269 professores 

de matemática, na rede pública. 

 

Quadro  3 - Quantidade de escolas públicas estaduais de ensino médio e de professores efetivos 

de matemática no Território Portal do Sertão 

MUNICÍPI OS QUANTIDADE DE ESCOLAS QUANTIDADE DE 

PROFESSORES efetivos 
Água Fria 02 4 
Amélia Rodrigues 03 7 
Antônio Cardoso 01 3 
Anguera 01 3 
Conceição da Feira 01 7 
Coração de Maria 03 6 
Feira de Santana 53 269 
Conceição do Jacuípe 01 3 
Ipecaetá 01 0 
Terra Nova 01 3 
Santa Bárbara 01 3 
Santanópolis 01 4 
Santo Estêvão 03 17 
São Gonçalo dos Campos 02 11 
Teodoro Sampaio 01 3 
Tanquinho 01 3 
Irará 01 3 

TOTAL 77 349 
 

Fonte: NRE 19 (2016) 

 

O universo deste estudo, conforme dados colhidos no NRE-19, em 2016, é formado 

por 77 escolas públicas de ensino médio, ensino profissionalizante, como também, escola de 
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ensino integral, 349 professores efetivos de matemática e 30.680 alunos de ensino médio, 

abrangendo as três séries, 1ª, 2ª e 3ª e ensino profissionalizante.  

Para dimensionar a amostra, os resultados de uma pesquisa devem considerar 

preferencialmente um erro de aproximadamente 5%, e quanto maior a amostra menor a 

probabilidade de erro. Consideramos nesta pesquisa, um grau de confiança de 90% e, para 

tanto, fizemos os cálculos para o tamanho da amostra, considerando um percentual de 

heterogeneidade da população de 50%, através de uma calculadora on line (Santos, 2016).  

Com a simulação para um erro de 5% e grau de confiança de 95%, considerando 

heterogeneidade da população em 50%, obtivemos a amostra aproximada de 184 professores, 

380 alunos e 65 gestores. Assim, optamos pelo grau de confiança de 90%, mediante a qual foi 

definida uma amostra de 153 professores, 269 alunos e 61 gestores. 

Dessa forma, esse foi o quantitativo que norteou a nossa coleta de dados. Conseguimos 

pesquisar 61 gestores, sendo que 51 responderam ao questionário e 10 foram entrevistados; 

171 professores, sendo que 151 responderam ao questionário e 20 foram entrevistados; e 391 

alunos, sendo que 361 responderam aos questionários e 30 foram entrevistados. Desta forma, 

acreditamos que chegamos próximos aos valores aproximados, considerando o grau de 

confiança de 95% e erro de 5%, conforme demonstra o Quadro 4. 

 

Quadro  4 - Participantes da Pesquisa 

Total Realizado Realizado 
Previsto Participantes da pesquisa 

Questionário Entrevistas 
171 151 20 184 Professores 
391 361 30 380 Alunos 

61 51 10 65 Gestores 
31 25 6 - Alunos da graduação 
26 22 4 - Professores da graduação 

680 610 70 630 Totais 
 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

Para efetuar as tabulações dos dados, como também as análises, utilizamos o software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para realizar os cálculos de base 

quantitativa e para as análises dos dados qualitativos utilizamos o software MaxQDA. 

Com vistas a descrever e caracterizar a amostra em estudo, fizemos uma análise 

estatística descritiva dos dados, por conta da sua natureza. Calculamos as frequências simples 

absolutas, que se referem ao número de casos válidos, as frequências relativas, medidas de 

tendência central, média, mediana, medidas de dispersão, desvio padrão e variância e, para 

uma melhor visualização dos resultados, construímos tabelas e gráficos. A estatística 
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inferencial, com vistas a obter os resultados da pesquisa, ficou para a parte final do trabalho, 

na análise e conclusão do presente estudo. 

Com relação ao estudo qualitativo, a amostra desta pesquisa foi feita com base em 

amostragem por saturação teórica. Para Fontanella, Ricas & Turato (2008) a amostragem por 

saturação é uma técnica conceitual usada frequentemente nos relatórios de investigações 

qualitativas em diferentes áreas no campo da Saúde, Educação, entre outras. É usada para 

estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a captação 

de novos componentes para a população, ou seja, interrompe-se a coleta de dados quando se 

constata que elementos novos para subsidiar a teorização almejada não são mais necessários a 

partir do campo de observação (Fontanella, Luchesi, Borges, Ricas, Turato, & Melo, 2011). 

Para Thiry-Cherques (2009) “a saturação é o instrumento epistemológico que determina 

quando as observações deixam de ser necessárias, pois nenhum novo elemento permite 

ampliar o número de propriedades do objeto investigado” (p. 20). Para Thiry-Cherques (2009) 

a noção fundamental é a de “saturação teórica” que ocorre quando:  

 
Nenhum dado adicional é encontrado que possibilite ao pesquisador 

acrescentar propriedades a uma categoria. (...), isto é, (...) quando o 

pesquisador torna-se empiricamente confiante de que a categoria está 

saturada (Glaser & Strauss, 1967, p. 65 referido por Thiry-Cherques, 2009, 

p. 23). 

 

Fontanella et al. (2011, p. 17) ressaltam que, “ser transparente quanto à técnica de 

amostragem utilizada é uma atitude da dimensão ética que ajuda a evidenciar o rigor 

empregado em uma investigação científica”. Definir a amostra que será usada no estudo 

significa definir o conjunto que subsidiará a análise e interpretação dos dados (Fontanella et 

al., 2011).  Para Thiry-Cherques (2009) verificar a saturação significa observar o momento 

em que o acréscimo de dados e informações em uma pesquisa não altera a compreensão do 

fenômeno estudado, dessa forma, esse critério permite estabelecer a validade de um conjunto 

de observações. 

Dessa forma, em nosso estudo entrevistamos gestores, professores e alunos. 

Percebemos que no momento das entrevistas estava ocorrendo repetição das informações, 

pois os problemas existem em todas as escolas e são mais ou menos, os mesmos, e por essa 

razão, utilizamos a técnica de amostragem por saturação para definir a nossa amostra. 

Observamos, no momento das entrevistas, que alcançamos o ponto de saturação. Nos 

resultados e discussões apresentaremos o conjunto de fatores identificados que contribuiu para 
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a decisão do ponto de saturação amostral. Cada entrevistado respondeu às mesmas perguntas 

e, para tanto, elaboramos um guião de entrevistas (APÊNDICES F, G). 

 

6.4.1 Variáveis 

 

A partir das definições das variáveis envolvidas no processo, o investigador poderá 

fazer observações ou medições com o necessário rigor científico. Logo, é importante definir 

as variáveis em um processo de investigação. As varáveis podem ser, do ponto de vista 

metodológico, dependente e independente e, com relação à medição, qualitativa e quantitativa 

(discreta ou contínua). No presente estudo as variáveis envolvidas foram dependentes e 

independentes, como também, qualitativas - competências e habilidades no uso das TIC, 

ensino e aprendizagem de matemática – e quantitativas – número de docentes envolvidos, 

alunos, gestores e escolas públicas do ensino médio, entre outras.  

Durante o processo de investigação outras variáveis externas influenciaram nos 

resultados, como infraestrutura nas escolas, a violência, uso de drogas, entre outras, tais como 

destaca Coutinho (2011), variáveis ativas ou atributivas, variáveis estranhas e de controle, 

entre outras, mas tomamos algumas medidas preventivas para minimizar modificações e 

atitudes menos desejadas, como por exemplo, coletar os dados pessoalmente, principalmente 

as entrevistas e o inquérito.    

Para Gil (2008), a formulação do problema, a construção de hipóteses e a identificação 

das relações entre variáveis constituem as etapas fundamentais para o estabelecimento do 

marco teórico ou sistema conceitual da pesquisa. À medida que estas tarefas são plenamente 

realizadas, o trabalho de investigação assume o caráter de um sistema coordenado e coerente 

de conceitos e proposições. O estabelecimento desse marco teórico, ou sistema conceitual, 

que deriva fundamentalmente de exercícios lógicos, é essencial para que o problema assuma o 

significado científico. 

 

6.5 Procedimentos de recolha de dados 

 

A recolha de dados objetivou a busca de informações a respeito do fenômeno 

estudado abrangendo professores e alunos, suas percepções e motivações. De acordo com o 

paradigma metodológico assumido, foram utilizadas algumas técnicas e instrumentos com o 

objetivo de buscar informações a respeito do fenômeno estudado. Para Gil (2008), é 
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importante identificar o procedimento para a coleta de dados; os mesmos podem ser, “aqueles 

que se valem das chamadas fontes de "papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por 

pessoas” (Gil, 2008, p. 50). As fontes de papel são a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental e os fornecidos por pessoas, a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post-facto, o 

levantamento, o estudo de campo e o estudo de caso (Gil, 2008).  Para Yin (2015), todas as 

fontes possuem uma vantagem indiscutível sobre as outras, as várias fontes são altamente 

complementares, e um trabalho de pesquisa utilizará o maior número possível de fontes.   

Por conta disso, para o nosso estudo, utilizamos várias fontes de pesquisa com o 

objetivo de buscar uma melhor forma de analisar os dados aqui levantados. Para o registro e a 

medição dos mesmos observamos a validez, a confiabilidade e a precisão e com o intuito de 

levantar elementos importantes para a nossa investigação. Utilizamos como técnicas de 

recolha de dados, a revisão da literatura, a análise documental, os inquéritos (questionários e 

entrevistas) e a observação. Pode ser útil, depois da abordagem quantitativa, realizar também 

uma fase qualitativa para complementar e ajudar a interpretar certos resultados inesperados 

(Ghiglione & Matalon, 1997). 

Dessa forma, iniciamos o trabalho de pesquisa fazendo uma investigação 

bibliográfica, as quais se fundamentam em fontes incluindo livros e artigos científicos e esse 

material serviu de apoio para a construção e elaboração dos instrumentos. Começamos a 

pesquisa documental a fim de descrever e comparar fatos sociais, estabelecendo suas 

características ou tendências e o nosso objetivo foi buscar fontes primárias e secundárias para 

enriquecer e esclarecer dados durante todo o processo de investigação. Fizemos também a 

pesquisa eletrônica em sites oficiais, home page, livros eletrônicos entre outros, durante todo 

o processo de investigação. Aplicamos questionários com o objetivo de levantar opiniões, 

situações vivenciadas e expectativas a respeito dos sujeitos da nossa amostra. O questionário 

pode ser definido como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que 

são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento 

presente ou passado, etc (Gil, 2008).  

O questionário é um instrumento que pode ser aplicado, ao mesmo tempo, a um 

grande número de pessoas e constitui em uma técnica quantitativa como também qualitativa 

de captação objetiva de dados. Peres (2000) considera como vantagem na aplicação do 

questionário o anonimato do indivíduo e, se a amostra for representativa, a extrapolação dos 

resultados ao conjunto da população. Deve-se assegurar também que os questionários sejam 
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simples, claros, para que sejam facilmente compreendidos e interpretados, como também, que 

haja retorno do investimento feito (Hill, 2014). 

A presente investigação visou buscar informações a respeito das competências e 

habilidades no uso das TIC, pelos docentes e implicações no ensino e aprendizagem de 

matemática, no contexto do ensino médio da escola pública estadual. Neste sentido, buscamos 

essa técnica de investigação com o intuito de levantar dados que seriam importantes para a 

nosso estudo. Na elaboração dos questionários observamos, inicialmente, os objetivos aqui 

definidos, como a necessidade de testar adequadamente as hipóteses e medir adequadamente 

as variáveis. Pensamos também a respeito das análises que seriam feitas na elaboração das 

questões abertas e fechadas e se convinha acrescentar as questões abertas ou não (Hill, 2014). 

Entrevistas também foram aplicadas, com base no guião (APÊNDICE F e G) de 

entrevista, pois são fontes importantes de informações que não são documentadas a respeito 

do tema e consideramos que essa metodologia é muito importante para a nossa pesquisa, pois 

tivemos a oportunidade de ouvir os professores e perceber as suas emoções, como também, 

conhecer suas percepções. Amado e Cardoso (2013) dizem que para obter informações nos 

mais diversos campos e se aproximar do ser humano a técnica mais eficaz é a entrevista e nos 

chama a atenção sobre o uso da entrevista na atualidade, pois a mesma pode ser feita por 

telefone, por e-mail, cara a cara, etc., e pode ser usada para diversos fins e uso. 

A entrevista consiste em importante técnica para o trabalho de pesquisa e foi 

concebida como uma mediação, visando à transferência de informação entre o entrevistado 

para o entrevistador, para obtenção de informações através de uma relação dialógica entre 

duas ou mais pessoas (Peres, 2000). A entrevista foi usada para comunicar, conscientizar, 

capacitar, avaliar, orientar, reforçar a autoestima, criar um clima de participação e também 

para colher dados, exigindo do entrevistador o saber escutar, observar e criar boas relações de 

empatia. Foi importante para o entrevistador criar um clima favorável permitindo ao 

entrevistado sentir-se à vontade, de forma respeitosa e imparcial, se limitando a controlar o 

ritmo da entrevista e dinamizá-la quando houve necessidade, sem nunca demonstrar surpresa 

ou desaprovação às opiniões do entrevistado.  

 Para tanto, foi preparado um bom roteiro, o que exigiu do pesquisador conhecimento 

prévio do tema ou do objeto de pesquisa. As informações obtidas através da entrevista nos 

forneceram respostas adequadas ao que se queria conhecer. Fizemos gravações acústicas com 

a autorização prévia do entrevistado, para testar o som e a voz. As entrevistas, segundo Quivy 

e Campenhoudt (2008), não servem para verificar hipóteses preestabelecidas, mas para 
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encontrar pistas de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho e revelar aspectos ao investigador e 

completar as pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras.  

Recolhemos e observamos dados in loco, ou seja, utilizando a técnica que a maioria 

dos investigadores usa com o objetivo de recolher dados - a pesquisa de campo - em escolas, 

instituições de ensino, diretorias regionais, secretaria de educação, entre outros. Para Bodgan 

& Biklen (1994) estes são os locais onde as pessoas se entregam às suas tarefas do dia a dia e 

são os ambientes naturais por excelência, ou seja, o objeto de estudo do pesquisador. Por um 

lado, “o investigador entra no mundo do sujeito, por outro, continua a estar do lado de fora. 

Registra de forma não intrusa o que vai acontecendo e recolhe, simultaneamente, outros dados 

descritivos” (Bodgan & Biklen, 1994, p. 113).  

Nesse sentido, a relação entre os sujeitos envolvidos se tornou mais estreita. O 

investigador foi ético com relação às informações obtidas, e aguardou a liberação da pesquisa, 

pelo Comitê de Ética, na Plataforma Brasil, autorizando a realização da mesma.  A Plataforma 

Brasil, é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Os autores Bodgan e Biklen (1994), sugerem que na técnica pesquisa de campo seja utilizada 

a abordagem direta e nesta o investigador explicita os seus interesses e solicita dos sujeitos 

envolvidos no processo, uma cooperação.  

A técnica utilizada para coletar os dados foi a entrevista ou entrevista de grupo, pois, 

“ao contrário da lógica única da narrativa, na entrevista, os processos de construção da 

realidade social têm lugar em narrativas comuns dos membros da família” (Flick, 2005, p. 

115).  

Para a elaboração dos instrumentos de pesquisa, consideramos inicialmente a pesquisa 

bibliográfica e as questões levantadas. Realizamos o levantamento por inquérito, mediante 

aplicação de questionário, com o intuito de obtermos os dados e as informações necessárias 

para as análises e conclusões. A recolha dos dados objetivou a busca de informações a 

respeito do fenômeno estudado abrangendo gestores, professores e alunos, suas percepções e 

motivações. Os questionários e as entrevistas são instrumentos importantes para a recolha de 

dados, “o questionário provoca uma resposta, a entrevista faz construir um discurso” 

(Ferreira, 2014, p. 176). 

Com relação a recolha dos dados quantitativos, a amostra totalizou 610 dados, 

incluindo os questionários de gestores, professores, alunos, alunos graduados e professores do 

curso de graduação. Com relação aos dados qualitativos, foram 80 entrevistas, sendo que a 
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maioria dos entrevistados respondeu aos questionários. Os dados qualitativos e quantitativos 

permitem estudar e avaliar as características da amostra. 

 

6.5.1 Questionários 

 

Os questionários são perguntas que tem por objetivo obter informações a respeito de 

algo, com o fim de esclarecer alguma dúvida, problema, etc. É um dos instrumentos mais 

importantes e mais utilizados nas pesquisas, como também, é possível transformar em dados 

às informações contidas nele e atingir os objetivos que foram propostos no estudo. “Inquérito 

por questionário, este sim, considerado o instrumento por excelência de recolha de dados 

«objetivos»” (Ferreira, 2014). Vilelas (2009) nos diz que os questionários são usados como 

instrumentos de registros escritos com o objetivo de pesquisar dados de sujeitos, através de 

questões, a respeito de conhecimentos, atitudes, crenças e sentimentos.  

Gil (2008) define questionário como sendo uma técnica de investigação composta 

por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. Ainda segundo Gil (2008), na 

maioria das vezes os questionários são propostos por escrito aos respondentes e podem ser 

auto aplicados e se forem formulados oralmente pelo pesquisador, podem ser designados 

como questionários aplicados com entrevista ou formulário. 

Por se tratar de uma pesquisa quantitativa, optamos por utilizar este instrumento na 

recolha de dados com o intuito de favorecer a obtenção de dados quantificáveis para uma 

melhor análise estatística, principalmente com a utilização do software SPSS. Para Vilelas 

(2009) o questionário utilizado na recolha de dados deve ser preparado de forma cuidadosa e 

bem organizado. As perguntas devem ser extremamente bem organizadas, ter uma sequência 

lógica e organizadas por temáticas para facilitar as respostas de quem for responder. Ainda 

segundo Vilelas (2009) a finalidade do questionário é obter, de maneira sistemática e 

ordenada, as informações, acerca da população que a ele se destina, das variáveis que são 

objeto do estudo. O investigador para utilizar essa técnica, deve considerar os caminhos 

metodológicos gerais, ou seja, deve estar convencido que as perguntas estão claras, o 

suficiente para preencher todos os itens necessários para maximizar a probabilidade de que o 

sujeito conteste ou responda às questões (Vilelas, 2009). 
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Vilelas (2009) diz que o questionário é definido como uma interrogação particular 

acerca de uma situação que englobe os indivíduos, com o objetivo de generalizar. Gil (2008), 

diz que um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões 

específicas. “As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para 

descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram 

construídas durante o planejamento da pesquisa” (Gil, 2008, p. 121).  Para a construção de um 

questionário é necessário que seja reconhecido como um procedimento técnico e que na sua 

elaboração seja observada o seguinte: constatação de sua eficácia para verificação dos 

objetivos; determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação das 

questões; construção das alternativas; apresentação do questionário e pré-teste do questionário 

(Gil, 2008).  

A opção por essa técnica se deu por ser um instrumento facilitador com relação a 

recolha de dados, em um espaço de tempo razoável para uma amostra considerável, como 

também, por ser um método razoavelmente econômico. Gil (2008) apresenta uma série de 

vantagens como também, algumas limitações com relação ao uso dos questionários. Algumas 

dessas vantagens como também, as limitações, citadas pelo autor, nos fez escolher essa 

metodologia investigativa.  

Dentre as vantagens, citadas por Gil (2009), estão à possibilidade de atingir um 

grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, 

pois o questionário pode ser enviado pelo correio, por e-mail ou também, pode ser criado um 

formulário de pesquisa pelo google drive; implica menores gastos com pessoal, posto que o 

questionário não exige o treinamento dos pesquisadores;  garante o anonimato das respostas; 

permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais conveniente e não 

expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.  

Dentre as limitações, enumeradas por Gil (2009), vamos citar como exemplo, o 

impedimento de conhecer as circunstâncias em que foi respondido o questionário, o que pode 

ser importante na avaliação da qualidade das respostas. Outra limitação seria não oferecer a 

garantia de que a maioria das pessoas possa devolvê-lo devidamente preenchido, o que pode 

implicar a significativa diminuição da representatividade da amostra. Infelizmente, 

vivenciamos essa experiência. 

Para se construir um questionário é necessário saber o que procuramos, garantir que as 

questões tenham o mesmo significado para toda a amostra, que sejam abordados e 

considerados todos os aspectos das questões, etc. (Ghiglione & Matalon, 1997). Os 
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questionários foram construídos com o objetivo de levantar dados sobre a percepção do 

professor e do aluno a respeito da utilização das TIC, abrangendo os seguintes aspectos: 

infraestrutura das instituições; frequência da utilização das TIC; importância; satisfação com o 

uso; contribuição das TIC para a aprendizagem de matemática/exatas; dificuldades na 

utilização, pontos fortes e importância; e incentivo da instituição para o uso das TIC. Fizemos 

a tabulação e análise dos dados com apoio do SPSS.  

  

6.5.1.1 Confiabilidade e Validação dos Questionários 

  

Em toda pesquisa é importante que o investigador utilize técnicas de investigação 

diversas e observe também, os parâmetros usados com relação aos critérios de significância e 

precisão, que são a confiabilidade ou fiabilidade e a validade dos dados. A validade se refere à 

exatidão, ou seja, a veracidade do propósito da pesquisa ou a capacidade do instrumento em 

medir de fato o que se propõe medir e a confiabilidade ou fiabilidade se refere à fidelidade de 

algo ou à constância dos resultados obtidos quando o mesmo indivíduo, ou objeto é avaliado, 

medido ou quantificado mais de uma vez; é descobrir se uma medição é confiável ou se a 

medição se repete com frequência.  Para uma boa investigação é necessário escolher as 

técnicas de medição que sejam confiáveis, como também, que sejam geradoras de boas 

medidas para que no final da pesquisa os resultados obtidos sejam merecedores de crédito.  

Para Thiry-Cherques (2009) a rigidez nos instrumentos de medição com relação à 

validade e confiabilidade se adequa a uma realidade provável e estas, estão relacionados à 

pesquisa quantitativa, enquanto na pesquisa qualitativa, a rigidez decorre da credibilidade da 

adequação a uma realidade possível. “O valor da pesquisa quantitativa reside na capacidade 

de universalização dos resultados obtidos. O valor da pesquisa qualitativa é função da 

adequação dos resultados obtidos a grupos ou indivíduos que guardam similaridades com os 

examinados” (Thiry-Cherques, 2009, p. 21). 

Martins (2006) diz que um bom instrumento de medida leva em consideração dois 

critérios: confiabilidade ou fiabilidade, e validade ou validez. O autor diz que embora alguns 

autores divirjam em alguns pontos, são unânimes em apontar esses dois critérios como 

fundamentais. Entretanto, validade e confiabilidade são critérios diferentes, porém se 

relacionam, ou seja, um instrumento pode ser válido e ser confiável, porém a recíproca não é 

verdadeira Para Hill & Hill (2000, p. 149) “uma medida pode ter uma boa confiabilidade e ter 

pouca validade, mas, sem a confiabilidade adequada, a medida não pode ter a validade 
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adequada”. Dessa forma, é melhor que seja analisada a confiabilidade e depois a validade. 

(Martins, 2006). 

Qualquer pesquisa que se baseia em medição deve estar preocupada com a exatidão 

ou confiabilidade ou, como costumamos chamá-lo, a confiabilidade da medição (Cronbach, 

1951). A confiabilidade de uma medida é determinada pela constância dos resultados e para 

tanto, pode ser calculada a partir de diversas técnicas e procedimentos (Martins, 2006). Para 

Cronbach (1951) nenhuma pesquisa de investigação poderá deixar de verificar a 

confiabilidade de suas medidas, nenhum coeficiente de validade e nenhuma análise fatorial 

poderá ser interpretada sem alguma estimativa adequada da magnitude do erro de medição.  

Dentre as técnicas usadas em nosso estudo, escolhemos o coeficiente alfa de 

Cronbach, . Utilizamos esse índice porque aplicamos o instrumento de medição uma única 

vez, os questionários, pois não teríamos como voltar a todas as escolas e reaplicar cada 

instrumento por ser dispendioso para a investigadora dado que aplicou os testes pessoalmente. 

Para Cronbach (1951), seria preferível aplicar os questionários mais de uma vez, dessa forma 

teríamos duas medições e poderíamos compará-las, porém a prática é diferente da teoria, são 

muitas as dificuldades encontradas pelo investigador, por exemplo, aplicar os questionários 

com a mesma amostra, ou também, o fator tempo, nem sempre ele existe, principalmente 

quando os pesquisadores possuem várias atividades ao longo do dia.  

O coeficiente alfa de Cronbach, é considerada uma das ferramentas estatísticas mais 

importantes e difundidas em pesquisas envolvendo a construção de testes e sua aplicação 

(Almeida, Santos & Costa, 2010). Uma revisão do Social Sciences Citations Index para a 

literatura publicada entre 1966 e 1990 revelou que o artigo de Cronbach (1951) foi citado 

aproximadamente 60 vezes por ano em um total de 278 jornais diferentes (Almeida et al., 

2010). O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por Lee J. Cronbach (Cronbach, 1951). É um 

índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo, consistência interna de uma escala, ou 

seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados.  

Para se estimar o alfa de Cronbach, considera-se X como sendo uma matriz n x k que 

corresponde às respostas quantificadas de um questionário. Cada linha de X representa um 

sujeito e cada coluna representa uma questão. As respostas quantificadas podem estar em 

qualquer escala (por exemplo, 0-1, 1-5, 0-100, etc.) (Leontitsis & Pagge, 2007).  

Assim, de acordo com Leontitsis e Pagge (2007), o coeficiente alfa de Cronbach é 

medido de acordo com a equação a seguir:  
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Onde 2

i  é a variância de cada coluna de X, ou seja, é a variância relacionada a cada 

questão de X, e 2

  é a variância da soma de cada linha de X, ou seja, é a variância da soma 

das respostas de cada sujeito. Também deve ser observado que k  deve ser maior do que 1 

para que não haja zero no denominador e n deve ser maior do que 1 para que não haja zero no 

denominador no cálculo do 2

  e do 2

i . 

Na equação acima, k  é um parâmetro de correção. Se houver consistência nas 

respostas quantificadas, então  2

  será relativamente grande, fazendo com que o   tenda a 

1. Por outro lado, respostas aleatórias farão com que 2

  seja comparável com a soma das 

variâncias individuais ( 2

i ), fazendo com que o   tenda a zero. Para que ocorra a 

confiabilidade das medidas o valor de alfa produzirá valores entre 0  1 ou 0  100%. 

Quando  > 70%, diz-se que há confiabilidade das medidas.  

A interpretação do coeficiente alfa de Cronbach é aparentemente intuitiva, apesar de 

ser usado em diversas áreas do conhecimento. Ainda não se chegou a um consenso com 

relação à interpretação da confiabilidade de um questionário obtida a partir do valor de alfa de 

Cronbach. Em geral, considera-se satisfatório um instrumento com valores que variam entre 0  

e 1. Entende-se então que a consistência interna de um questionário é tanto maior quanto mais 

perto de 1 estiver o valor da estatística. Há muita discussão sobre os valores aceitáveis de alfa 

que, em geral, variam entre 0,70 a 0,95 (Vieira, 2015).  

Sugere-se a classificação da confiabilidade a partir do cálculo do valor de alfa, de 

acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Consistência interna do questionário segundo o valor de alfa 

Valores de alfa Consistência interna 

< 0,00 Inconsistente 

0,00 - 0,20 Pouco inconsistente 

0,21 - 0,40 Curto 

0,41 - 0,60 Moderado 

0,61 - 0,80 Substancial 

0,81 - 1,00 Quase perfeito 

Fonte:  Landis & Koch (1977). 
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Dessa forma, utilizamos a técnica de Alfa de Cronbach para medir a consistência 

interna dos questionários aplicados na pesquisa, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2- Alfa de Cronbach dos questionários 

Questionários Alfa de Cronbach 

Aluno 0,933 

Professor 0,939 

Gestor 0,917 

Formação Aluno 0,896 

Formação Professor 0,889 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Averiguamos que a consistência interna dos questionários é excelente, pois estão bem 

próximos a 1,00 comparados com os valores apresentados na Tabela 1, Consistência interna 

do questionário segundo o valor de alfa. Nos bancos de dados de Aluno, Professor e Gestor, 

consideramos as variáveis: laboratório, computador, internet, TV, data show, filmes, jogos 

educativos, blog e tablete. 

 Já nos bancos de formação de alunos e professores, nós consideramos as variáveis: 

Laboratórios, Computadores, Laboratórios específicos, Internet, Data Show, Filmes, Jogos 

educativos, Blog e Softwares específicos, considerando a importância, frequência de 

utilização e importância. Assim, temos as mesmas variáveis para os cinco bancos de dados.  

A validade por sua vez mede a variável que pretende medir (Martins, 2006). “Em 

termos genéricos, diz-se que uma medida é válida se avalia aquilo que se pretende que avalie. 

A validade de um teste é, assim, representada pelo grau de precisão com que consegue avaliar 

o que o teste se propõe medir” (Ribeiro & Ribeiro, 1990, p. 404). Ainda segundo os autores, a 

validade não se refere aos indicadores escolhidos para avaliar, mas à interpretação de 

resultados levando em consideração um determinado propósito (Ribeiro & Ribeiro, 1990).   

Para Martins (2006) um instrumento de medida é válido se responde a seguinte 

pergunta: Será que está medindo o que se crê que deve ser medido? Se a resposta for positiva, 

então a medida é válida. Ainda segundo Martins (2006), a validade é um critério de 

significância de medidas diferentes. Para Ghiglione & Matalon (1997) a validade é uma noção 

metodológica, um conceito derivado dos objetivos de uma investigação. “A validade poderia 

ser definida como a adequação entre os objetivos e os fins sem distorção dos factos” 

(Ghiglione & Matalon, 1997, p. 196). 
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Existem alguns tipos de validade, falaremos de três, validade de conteúdo validade 

de construto e validade de critério: 

- Validade de conteúdo: “se refere ao grau em que um instrumento possa evidenciar 

um domínio específico de conteúdo do que se pretende medir. É o grau em que a medição 

representa o conceito que se pretende medir” (Martins, 2006, p. 6). Mede o vocabulário 

utilizado pelos sujeitos, ou seja, mede evidências relacionadas ao conteúdo (Ghiglione & 

Matalon, 1997). 

- Validade de Critério: “estabelece a validade de um instrumento de medição 

comparando-o com algum critério externo. Este critério é um padrão com o qual se julga a 

validade do instrumento” (Martins, 2006, p. 6-7). Mede a duração, o tempo da amostra, ou a 

extensão a qual o instrumento prediz futuros desempenhos (Ghiglione & Matalon, 1997). 

- Validade de constructo: “a validade de construto se refere ao grau em que um 

instrumento de medidas se relacione consistentemente com outras medições assemelhadas 

derivadas da mesma teoria e conceitos que estão sendo medidos. Um constructo, ou 

construção, é uma variável, ou conjunto de variáveis” (Martins, 2006: 7). A validade de 

constructo pode ser assegurada também, por meio de uma revisão das anotações, minutas, 

pelos sujeitos que participaram da pesquisa (Yin, 2015). 

Dessa forma, sujeitamos os nossos questionários a uma validação que atendeu a 

validade de conteúdo. Para fazer essa verificação, submetemos os questionários à consulta de 

alguns especialistas nacionais e internacionais, nas áreas da Didática, dos Métodos de 

Investigação e da Comunicação e Tecnologia Educativas, das Ciências da Educação e das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, de instituições de ensino superior e de reputados 

centros de investigação. Esses especialistas foram:  

● Professor Doutor Joaquim Escola, orientador, doutor em Educação, membro 

integrado do Centro de Investigação do IF da Universidade do Porto, diretor do 

Departamento de Educação e Psicologia, e diretor do mestrado em Comunicação e 

Tecnologias Educativas desde 2005 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, UTAD, Escola de Ciências e Tecnologia – Portugal.   

● Professora Doutora Maria da Conceição Nogueira Correia, orientadora, doutora em 

Desenvolvimento Regional e Urbano, Analista e pesquisadora da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, professora e pesquisadora da Universidade Salvador, 

Bahia – Brasil. 
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● Professor Doutor Carlos Manuel Mesquita Morais, doutor em Educação, Professor 

Adjunto de nomeação definitiva - Instituto Politécnico de Bragança, Membro 

integrado do Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC), da Universidade 

do Minho (Unidade de I&D da Fundação para a Ciência e Tecnologia) – Portugal. 

 

Antes da aplicação dos questionários fizemos o pré-teste, com a finalidade de validar 

e precisar o questionário definitivo a aplicar à população-alvo do estudo. Segundo Gil (2008), 

é necessário depois de redigir o questionário, passá-lo por uma prova preliminar, com a 

finalidade de evidenciar possíveis falhas na redação, como também, verificar a complexidade 

das questões, imprecisão na redação, questões desnecessárias, alguns constrangimentos ao 

informante, exaustão, dentre outras. “O pré-teste é realizado mediante a aplicação de alguns 

questionários (de 10 a 20) a elementos que pertencem à população pesquisada” (Gil, 2008: 

134). 

Fizemos o pré-teste no processo de validação dos questionários que foram aplicados, 

no nosso caso, a professores de matemática, gestores e alunos com o objetivo de medir o grau 

de compreensão e aceitação dos mesmos. Solicitamos a um grupo de professores de 

matemática que respondessem que correspondeu a um quantitativo 10 da nossa amostra, 10 

alunos e 10 gestores. 

A aplicação foi importante, pois depois de aplicado o pré-teste, os inquiridos deram 

as indicações previstas para o preenchimento e apontaram eventuais dúvidas e dificuldades 

para que pudéssemos realizar os ajustes devidos. Foi igualmente contabilizado o tempo que 

demoraram a preencher o questionário, mais ou menos, dez minutos. Esta fase de aplicação do 

pré-teste, por serem amostras diferentes, aplicamos em momentos diferentes, primeiro com os 

diretores em reunião no NRE 19, foram um percentual, depois aplicamos com os professores 

de matemática e por fim com os alunos. Procuramos no momento da aplicação, estar o mais 

disponível possível e pedimos aos professores, diretores e alunos que verbalizassem as suas 

impressões em relação a cada item, o que entendiam, como entendiam e as facilidades e 

dificuldades que encontravam ao responderem as questões. 

Consideramos que esta fase do pré-teste é fundamental, pois possibilitaram as 

mudanças devidas nos instrumentos antes de aplica-los, as observações que foram feitas, 

principalmente pelos colegas de matemática, foram de grande valia, por exemplo, com relação 

ao grau de dificuldade, organização das questões, o vocabulário, a sequência lógica das 

questões, a aparência do material, entre outras observações que foram levadas em 
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consideração, pois contribuiu para que os instrumentos ficassem mais claros e eficientes antes 

da confecção do material definitivo. Todo o material foi impresso em papel, preferimos assim, 

pois mesmo com todas as dificuldades encontradas no momento da aplicação, achamos mais 

eficaz do que a utilização dos questionários on-line, construídos a partir de plataformas 

eletrônicas. Os questionários também foram validados pela Plataforma Brasil, obtendo o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 45407315.8.0000.5631, que será 

o identificador do projeto em todos os níveis. 

 

Em todas as submissões de projetos na Plataforma Brasil, quem deverá fazer 

o cadastro do projeto de pesquisa é o pesquisador responsável do centro 

coordenador. No momento do cadastro do projeto devem ser fornecidas as 

informações sobre centro coordenador, o patrocinador, e demais centros 

envolvidos (participantes e coparticipantes, caso aplicável). O número do 

CAAE é gerado automaticamente quando o projeto é aceito pelo CEP e o 

estudo é replicado automaticamente para todos os demais centros 

envolvidos. (Plataforma Brasil, 2016, p. 1). 
 

A nossa pesquisa foi aprovada no dia 14/12/ 2016, a partir desta data é que tivemos a 

oportunidade de visitar as escolas, porém, tivemos dificuldades por conta dessa data, as 

escolas se encontravam em final da unidade, ou seja, fase de avaliações para o recesso de final 

do ano. De acordo com Bahia (2016) final da IV unidade estava registrada em 17/12/15, logo 

depois início do período de recuperação com realização de provas, fechamento de cadernetas, 

divulgação de notas, em todas as escolas de Feira de Santana. Dessa forma, muitos 

professores e alunos não quiseram colaborar com a pesquisa, pedindo para que voltássemos 

em 2016. Era compreensível, pois muitos professores estavam corrigindo provas, lançando 

notas em cadernetas, elaborando provas e os alunos por sua vez, apreensivos com a realização 

das provas. Dessa forma, tivemos que aguardar o período de férias e voltamos à aplicação dos 

questionários em fevereiro de 2016.  

 

6.5.1.2 Questionários: Desenho e objetivos 

  

A presente investigação visou buscar informações a respeito das competências e 

habilidades no uso das TIC, pelos docentes e implicações no ensino e aprendizagem de 

matemática, no contexto do ensino médio da escola pública estadual. Neste sentido, buscamos 

conhecer o perfil do professor e suas práticas como também, informações dos alunos e dos 

gestores a esse respeito, ou seja, como os usos das TIC contribuem para a aprendizagem de 

matemática. Para esse fim, realizamos inquérito, por meio de questionários, com os alunos, 
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professores, gestores, alunos da graduação e professores da graduação (APÊNDICES A, B, C, 

D e E), respectivamente. 

Para Ghiglione e Matalon (1997) os objetivos da utilização dos questionários podem 

servir para, estimar certas grandezas “absolutas”, como por exemplo, percentagem de pessoas 

com uma determinada opinião, estimar grandezas “relativas”, que seria fazer uma estimativa 

da proporção de cada tipo na população estudada, descrever uma população ou subpopulação, 

por exemplo, determinar as características dos compradores de um produto, daqueles que 

afirmam ter uma opinião, etc., e por último, verificar hipóteses sob a forma de relações entre 

duas ou mais variáveis, por exemplo, se as opiniões e os comportamentos relativos a um 

determinado objeto são coerentes.  

Na elaboração dos questionários observamos, inicialmente, os objetivos aqui 

definidos, como a necessidade de verificar as variáveis. A elaboração dos questionários não 

foi uma tarefa fácil, e desprendemos tempo e esforços adequados na sua construção, pois 

percebemos que havia essa necessidade e percebemos como um fator de diferenciação 

favorável para um instrumento ideal. “É muito fácil elaborar um questionário, mas não é fácil 

elaborar um bom questionário” (Hill, 2014, p. 134). Os questionários foram testados antes da 

aplicação, pois avaliamos qual tipo de resposta seria adequado para cada pergunta, qual seria 

a escala usada e qual método iríamos usar, principalmente com relação às variáveis 

quantitativas, como também, a utilização do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) no tratamento das variáveis.  

Tivemos alguns cuidados na elaboração do questionário. Inicialmente, fizemos um 

estudo preliminar, com o objetivo de selecionar as melhores perguntas para serem incluídas 

na versão final do questionário (Hill & Hill, 2000). Observamos, também, as questões, para 

que as mesmas fossem claras e concisas, coerentes e neutras, como também, que tivesse uma 

boa aparência, tempo gasto, a motivação e a disposição do inquirido ao responder o 

questionário. Nas questões fechadas escolhemos um número limitado de respostas possíveis, 

ou seja, o inquirido não poderia dar uma resposta que não estava previsto no instrumento. Nas 

questões abertas, o objetivo principal foi a de proporcionar uma variedade de respostas, pois 

poderiam ser emitidas de forma livre pelo inquirido e atender aos objetivos do referente 

estudo. 

Procuramos incluir questões curtas, concisas, evitando perguntas demasiado gerais, 

confusas ou de duplo sentido com o fim de obter informações claras, pertinentes ao nosso 

estudo. Para Hill e Hill (2000) é importante observar as hipóteses gerais antes de elaborar o 
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questionário para decidir e escolher as questões apropriadas para medir as variáveis 

associadas a elas. Dessa forma, é importante observar também: “que tipo de resposta é o mais 

adequado para cada pergunta; que tipo de escala de medida está associada às respostas; que 

métodos são os corretos para analisar os dados” (Hill & Hill, 2000: 84). 

Quanto ao formato das questões, seguimos as orientações de Gil (2008) e utilizamos 

na elaboração do questionário perguntas fechadas, abertas e semiabertas. Para Hill e Hill 

(2000) questões abertas são aquelas em que o inquiridor responde com as suas próprias 

palavras e as questões fechadas, o inquiridor tem que escolher as respostas dentre as 

escolhidas pelo investigador. Optamos por esse formato porque queríamos obter o máximo de 

respostas possíveis e aproveitar o mesmo instrumento para a mesma amostra, como também, 

otimizar o tempo na aplicação e tornar o instrumento o mais claro possível.  

As questões fechadas ajudaram na objetividade e no tratamento dos dados 

quantitativos. Quanto às questões abertas, ajudaram na verificação de fatos, que eram 

relevantes, pois um instrumento só com questões fechadas nos limitaria no sentido de obter 

informações com relação a opiniões acerca de aspetos particulares dos inquiridos, ou que 

justificassem alguma resposta anteriormente dada o que, para o nosso estudo, eram relevantes, 

e principalmente, no tratamento dos dados qualitativos. As questões semiabertas também nos 

foram úteis, pois em alguns momentos precisávamos de respostas mais detalhadas e estas 

complementavam respostas de algumas questões fechadas. 

Antes de responder ao questionário, o inquiridor procedeu à leitura de um termo 

chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que objetivou esclarecer e 

proteger o sujeito da pesquisa, assim como, o pesquisador que por este meio, manifestou seu 

respeito à ética no desenvolvimento do trabalho. O TCLE foi elaborado em duas vias, sendo 

uma cópia para o sujeito da pesquisa e outra para o pesquisador. Foi redigido de maneira 

simples, em linguagem clara e acessível ao participante da pesquisa. Como os participantes 

eram maiores de 18 anos, não foi preciso à assinatura de um responsável legal. Esse 

documento foi exigido pela Plataforma Brasil e antes da aplicação da pesquisa, foi lido, 

corrigido e aprovado pelo Comitê de Ética responsável.  

O TCLE tinha que caber em uma única página e tinha que conter: 1) O título da 

pesquisa; 2) Por que estava sendo feita, qual a justificativa para sua realização; para que 

estava sendo realizada, quais os objetivos da mesma e como serão desenvolvidos, quais os 

procedimentos a serem realizados (metodologia); 3) Se existem riscos ou desconfortos 

associados com a participação, mesmo que isto possa levar a desistência do consentimento; 4) 
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Quais são os benefícios esperados com a pesquisa, para o participante e a comunidade em 

geral; 5) Se existem outros métodos ou alternativas para os procedimentos propostos; 6) Quais 

são as formas de assistência e quem é o responsável pela pesquisa; 7) Garantia de que o 

participante terá suas dúvidas esclarecidas antes e durante a pesquisa; 8) Esclarecer quanto à 

liberdade de recusar ou retirar o consentimento, sem penalização, fornecendo meios para 

poder ser realizada a retirada (telefone, endereço, e-mail, p.ex.); 9) Deve ser garantido o sigilo 

e a privacidade da identidade dos participantes; 10) Se for o caso, citar as formas de 

ressarcimento aos participantes; e as formas de indenização, se estas se aplicarem (Plataforma 

Brasil, 2016). 

Aplicamos em nossa investigação, cinco questionários. Três questionários se 

referiram à pesquisa nas escolas de ensino médio, um foi dirigido ao professor, outro ao aluno 

e outro foi dirigido ao gestor. Os outros dois foram elaborados para serem dirigidos a alunos e 

professores do curso de formação em Licenciatura em Matemática, dessa forma, um foi 

dirigido ao aluno de graduação em Licenciatura em Matemática, que estavam nos últimos 

semestres e o outro foi dirigido ao professor do curso de formação de professores em 

Licenciatura em Matemática. 

Os questionários serviram para caracterizar o nosso estudo e fazer um levantamento 

de dados quanto o uso das TIC, a formação dos professores em TIC, ou seja, as competências 

e as habilidades no seu uso. 

Os objetivos principais dos questionários foram:  

✓ Identificar a infraestrutura das escolas 

✓ Identificar a utilização das TIC em sala de aula pelo professor 

✓ Identificar a frequência no uso das TIC pelo professor  

✓ Identificar a satisfação no uso das TIC 

✓ Identificar a contribuição no uso das TIC e a compreensão dos conteúdos 

✓ Perceber a relação professor x aluno e vice-versa 

✓ Verificar se o uso das TIC melhora as práticas pedagógicas e a aprendizagem de 

matemática. 

✓ Verificar a relação entre a dificuldade para utilização das TIC no ensino-aprendizagem 

e a formação dos professores de matemática 

✓ Identificar as competências e habilidades dos docentes de matemática no uso das TIC. 

Para Ghiglione e Matalon (1997) é imprescindível que seja usado exatamente o 

mesmo questionário para todas as pessoas inquiridas, pois uma vez iniciado o trabalho de 
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pesquisa, fica fora de questão mudar ou fazer qualquer modificação, seja no enunciado da 

questão, ou na ordenação, mesmo que se trate de melhoramentos importantes e mesmo que se 

tenha dado conta de erros graves. Ainda segundo os autores, se for o caso de um erro grave, o 

melhor e reaplicar os questionários corrigidos. 

No nosso caso, isso não aconteceu, pois foi feito o pré-teste.  A partir da obtenção 

dos dados com a aplicação dos questionários pudemos fazer descrições, comparações e 

relacionar respostas obtidas no sentido de encontrar caraterísticas comuns entre os inquiridos. 

 

6.5.1.3 Aplicação dos Questionários 

 

Para aplicar os questionários, passamos por várias etapas. A primeira delas foi o 

cuidado na elaboração de forma que pudesse atender a todos os objetivos propostos, para não 

precisar reaplicá-los ou faltar alguma informação importante para o nosso estudo. O primeiro 

esboço foi feito em 2013, antes da qualificação. Passamos pela apreciação dos nossos 

orientadores, ouvimos as sugestões, fizemos as alterações que foram necessárias e ficamos 

aguardando a segunda etapa. Hill (2014) diz que para iniciar o desenho do questionário, é 

necessário pensar nos tipos de dados a recolher e nos métodos que serão usados para analisar 

esses dados. Esta autora ainda informa que esse cuidado na elaboração é importante porque as 

perguntas e as escalas de medição serão usadas de acordo com as hipóteses e os métodos 

usados para analisar os dados. 

A segunda etapa se referiu à aprovação do mesmo na Plataforma Brasil, fizemos o 

cadastro na plataforma e colocamos para a aprovação em 21 de maio de 2015. O Comitê de 

Ética liberou a pesquisa no dia 14 de dezembro de 2015, ou seja, sete meses depois. Durante o 

processo de aprovação, foram feitos vários ajustes, pois é uma exigência que acredito 

desmedida, são muitos pormenores que acabam atrasando o trabalho do pesquisador, foi o que 

aconteceu com este trabalho de pesquisa. As exigências foram tantas que passei um período 

doente, devido ao stress da espera, pois eram ajustes mínimos que eram exigidos, isso 

desgasta o pesquisador, o que aconteceu comigo, foi de chegar a querer desistir do estudo da 

pesquisa. 

A partir da data da liberação da pesquisa pela Plataforma Brasil, iniciamos então, a 

terceira fase do trabalho - a aplicação dos questionários. Para Hill (2014) o desenho do 

questionário tem muito a ver com o modo que será aplicado, no nosso caso foi aplicado 

pessoalmente. Hill (2014) noz diz que pode haver vantagens e desvantagens para esse tipo de 
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aplicação. As vantagens, motivar as pessoas a responderem, ser mais barato quando aplicado 

a um grupo de pessoas, tirar as dúvidas no momento da aplicação, assegurar o anonimato e 

quase 100% de taxa de respostas. As desvantagens, dificuldade para encontrar tempo para 

aplicar os questionários, pois precisaríamos de um grupo de pessoas disponíveis para esse fim 

e pagar para pessoas poder aplicar.  

Antes da aplicação da pesquisa fizemos um levantamento do quantitativo de escolas. 

Já havíamos feito um levantamento do quantitativo de escolas públicas de ensino médio e 

consideramos todas as escolas que fazem parte da jurisdição do Núcleo Regional de Educação 

(NRE 19). Construímos várias planilhas contendo endereços, telefones, nome de gestores das 

escolas que fazem parte do Território Portal do Sertão, esse levantamento foi feito com os 

dados pesquisados no NRE 19 de Feira de Santana. Com essas informações, montamos outras 

planilhas considerando todas as escolas por região para facilitar e otimizar o tempo com 

relação às visitas. Não tivemos ajuda de estagiários, fizemos as visitas pessoalmente.  

Conversamos inicialmente com o diretor do NRE 19, e de posse do termo de 

anuência desse diretor, como também, de posse do termo de aprovação da pesquisa na 

Plataforma Brasil, iniciamos os trabalhos para o levantamento dos dados necessários para 

alcançar os objetivos propostos do nosso estudo. 

Participamos de várias reuniões com os gestores de escolas, geralmente marcadas pelo 

NRE 19, com o objetivo de divulgar e solicitar o apoio para a pesquisa, pois precisávamos, 

também, do termo de anuência dos gestores para ter acesso às instituições de ensino e nos 

aproximar dos professores e alunos. Foi uma tarefa árdua, mas tivemos o apoio de todos os 

gestores das escolas que participaram da pesquisa. 

Com relação à logística de distribuição dos questionários, foi bastante trabalhosa, 

pois foram 77 escolas visitadas. Fazíamos as visitas às escolas, procurávamos o gestor, 

fazíamos as apresentações, este momento era um processo rápido, pois já havia sido feita a 

explanação da pesquisa nas reuniões de gestores no NRE 19. Dessa forma, os gestores nos 

encaminhavam para as salas de professores, lá fazíamos as apresentações, falávamos do 

TCLE e apresentávamos o questionário. Ficávamos aguardando a colaboração dos 

professores, pois a pesquisa era voluntária. Às vezes, tínhamos uma boa recepção, mas muitas 

vezes não, como também, às vezes, os professores respondiam aos questionários no mesmo 

dia da visita, outras vezes, tínhamos que voltar novamente à escola para recolher o 

questionário.  
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Durante a recolha de dados nas escolas, em alguns momentos tivemos a oportunidade 

de aplicar o questionário a um grupo de alunos, na maioria das vezes, mas para os professores 

e gestores, em alguns momentos tivemos que deixar para aplicar em segundo momento ou 

deixar os questionários nas mãos dos mesmos e pegar em outro momento. Isso custava tempo 

e gastos financeiros.  

Foram muitas idas e vindas às escolas. A cidade é grande em extensão territorial e 

muitos bairros ficam distantes do centro. As escolas nos outros municípios, além de distantes, 

às vezes, eram de difícil acesso. Usamos também o telefone para nos comunicar, pois 

precisávamos saber se o diretor ou o professor se encontrava na escola. Em algumas visitas, 

precisávamos pesquisar o horário da escola para localizar o professor de matemática, qual sala 

estava dando aula ou quando estaria na escola. Foram 17 municípios visitados. No momento 

da visita à escola, algumas vezes fazíamos as entrevistas, mas outras vezes, marcávamos para 

outro momento, de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, o que demandava tempo. 

 

6.5.1.4 Questionário dos Gestores 

 

O questionário do diretor (APÊNDICE C) foi elaborado tendo presente as questões 

de investigação e os objetivos definidos para este estudo. Tivemos a preocupação de utilizar 

um layout simples, claro e atraente, pois para Hill (2014) aumenta a probabilidade de obter 

cooperação dos respondentes despertando a atenção com relação à decisão da participação, 

como também, se terá tempo ou não de responder pelo número de questões.  

Para tanto, buscamos inicialmente informações pessoais que pudesse identificar o 

perfil do sujeito, tais como, gênero, local onde reside, estado civil, idade, se possuem filhos, 

formação e pós-graduação, esta foi a primeira parte do questionário. Para Hill (2014) essa 

primeira secção do questionário deve conter questões simples ou questões que pretende obter 

características dos inquiridos e “quebrar o gelo” e ainda segundo a autora, nunca se deve 

colocar questões que não serão analisadas e que não serão essenciais à investigação. 

 Na segunda parte, buscamos informações gerais sobre o ambiente de atuação. As 

informações gerais se referem à identificação da instituição de ensino, tais como, escola que 

trabalha cursos oferecidos na escola, quantidade de professores de matemática. A terceira 

parte do questionário se referiu às TIC. As informações foram importantes porque mostra de 

forma clara o nosso objetivo e qual é a nossa intenção e o que queremos pesquisar, que foi o 
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de buscar informações a respeito do tema proposto, sem comprometer a pessoa que está 

participando da pesquisa de forma voluntária.  

Utilizamos questões fechadas no questionário, pois como diz Gil (2008) nas questões 

fechadas, os inquiridos escolhem uma alternativa dentre as que são apresentadas numa lista. 

São as mais comumente utilizadas, porque conferem maior uniformidade às respostas e 

podem ser facilmente processadas. Para Hill (2014) o uso de questões fechadas pode trazer 

vantagens e desvantagens. As vantagens, as respostas podem ser facilmente analisadas 

estatisticamente, como também, é possível usar análises estatísticas mais sofisticadas. 

Desvantagens, as informações das respostas podem ser limitadas e pode conduzir a 

conclusões simples demais. 

No final acrescentamos algumas questões abertas, com o intuito de buscar mais 

informações a respeito do estudo. Para Gil (2008) as questões abertas oferecem aos inquiridos 

a oportunidades de dar suas próprias respostas. Segundo Hill (2014) as questões abertas 

podem dar mais informações, essas podem ser mais ricas e detalhadas e às vezes informações 

inesperadas, essas seriam as vantagens. “A incorporação de dados qualitativos dentro de um 

estudo quantitativo é uma abordagem típica” (Creswell & Vicki, 2013, p. 26), pois as 

questões abertas permitem obter mais informações sobre a amostra pesquisadas. As 

desvantagens, para Hill (2014), às vezes, algumas respostas precisam ser interpretadas, pode 

precisar de muito mais tempo para codificar as respostas e é mais difícil de análise estatística. 

Hill (2014) diz que é bom verificar se vai haver tempo de se fazer uma análise de conteúdo às 

respostas das questões abertas, se não, convém evitar usar muitas questões abertas.  

Usamos também questões abertas e fechadas, para uma complementação das 

respostas, principalmente no caso da utilização das questões fechadas que precisavam de uma 

resposta complementar. Hill (2014) diz que é útil, principalmente quando pretendemos obter 

informações qualitativas para complemento e contextualização da informação quantitativa.  

Não tivemos problemas no que se referem à participação dos gestores, os mesmos 

participaram da pesquisa e responderam a esse conjunto de questões, emitiram suas opiniões 

de forma voluntária relativa ao conteúdo do questionário e ao tema, uso das TIC em sala de 

aula. 
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6.5.1.5 Questionário dos Professores  

  

Com relação ao questionário dos professores, (APÊNDICE B), o mesmo foi 

elaborado tendo presente as questões de investigação e os objetivos definidos para este 

estudo. De forma semelhante ao questionário dos diretores, apresentamos também o título, o 

objetivo da pesquisa, os dados pessoais, porém os questionários são distintos quanto à 

população-alvo e apresentam estrutura e algumas questões muito semelhantes.  

A primeira parte do questionário teve por objetivo também, obter informação a 

respeito do perfil dos professores. Elaboramos questões simples, a respeito de gênero, idade, 

estado civil, local onde reside e formação.  

A segunda parte do questionário se refere aos dados gerais, no questionário do 

professor acrescentamos mais questões, formamos blocos de questões. Hill (2014) chama a 

atenção que as perguntas poderão ter tema homogêneo.  A nossa intenção nessa parte, era 

obter informações a respeito da escola que o professor leciona, da carga horária do professor, 

no nosso caso, no Brasil, pode ser de 20 horas semanais que corresponde a um turno de 

trabalho, 40 h semanais que correspondem a dois turnos de trabalho ou 60 horas semanais que 

correspondem a três turnos. Outra informação que achamos importante buscar foi a respeito 

das escolas que leciona, se em escola pública, particular ou nas duas; quantas disciplinas o 

professor trabalha e se fez curso de formação em TIC, conforme APÊNDICE B. 

Além das questões referentes à utilização, uso, importância sobre as TIC que é 

semelhante ao do questionário do diretor, apresentamos algumas questões no que se refere à 

relação professor e aluno e vice-versa, com o objetivo de verificar como se dá a relação do 

professor com o aluno em sala de aula. Depois de apresentado o conjunto de perguntas 

dirigidas aos professores participantes, os mesmos, emitiram o seu parecer de forma favorável 

com opiniões com relação às questões apresentadas, relativas ao uso das TIC em sala de aula. 

 

6.5.1.6 Questionário dos Alunos  

  

De forma semelhante aos questionários dos gestores e professores, o questionário dos 

alunos foi elaborado tendo presente as questões de investigação e os objetivos definidos para 

este estudo. Apresentamos também as questões distintas dos outros dois. Além dos dados 

pessoais, os dados gerais foram diferentes por ser outro segmento, alunos, e dessa forma, os 

dados obtidos, distintos. Queríamos informações a respeito do perfil do aluno, ano de 
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escolaridade, se trabalha ou não, se gosta da escola, da disciplina matemática, se tem 

dificuldade de aprendizagem em matemática, se gosta da aula de matemática, da metodologia 

do professor, entre outras informações, apresentadas no APÊNDICE A. 

Também no questionário dos alunos apresentamos o quadro referente à relação aluno 

e professor em sala de aula, semelhante ao questionário do professor com as mesmas questões 

com intuito de estabelecer uma comparação com as respostas.   

No pré-teste, depois de apresentado o conjunto de perguntas aos alunos participantes, 

os mesmos emitiriam o seu parecer de forma favorável, bem como, suas opiniões com relação 

às questões apresentadas relativas ao uso das TIC em sala de aula. Depois de realizado o pré-

teste procedemos a aplicação dos questionários a um grupo maior de participantes. 

 

6.5.1.7 Questionário Diagnóstico da Formação do professor em TIC 

 

Com relação à Formação do professor em TIC, pesquisamos os alunos graduandos 

em Matemática e os professores do mesmo curso da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). Escolhemos os últimos semestres, pois são alunos que já possuem vivência e 

amadurecimento para falar a respeito do percurso da formação, e também, já estão a poucos 

semestres para concluir o curso. Dessa forma, elaboramos dois questionários, um para os 

alunos e outro para os professores.  

O nosso objetivo nesta pesquisa foi buscar respostas a respeito do tema proposto, 

competências e habilidades no uso das TIC pelos professores de matemática em sala de aula. 

Uma das principais unidades de análise foi a formação de professores e o uso das TIC no 

processo ensino e aprendizagem de matemática. Para o registro e medição dos dados 

observamos a validez, confiabilidade e precisão dos mesmos, adotando os cuidados 

necessários e fazendo os devidos cruzamentos entre eles. Elaboramos dois questionários, um 

para o aluno - aluno de graduação em matemática (APÊNDICE D) e outro para o professor de 

graduação (APÊNDICE E). 

Os questionários foram construídos com o objetivo de levantar dados sobre a formação 

do professor e o uso das TIC, abrangendo os seguintes aspectos: infraestrutura das 

instituições; frequência da utilização das TIC; importância na utilização; satisfação com o 

uso; contribuição das TIC para a aprendizagem de matemática/exatas; dificuldades na 

utilização, pontos fortes e incentivos da instituição para o uso das TIC por professores e 

alunos.  
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Assim como os questionários aplicados a gestores, professores e alunos das escolas de 

ensino médio, o questionário aplicado aos graduandos do curso de Licenciatura em 

Matemática, também trouxe o título da pesquisa, o objetivo da pesquisa logo no início. Foram 

solicitados também os dados pessoais na parte um, com o intuito de traçarmos o perfil e obter 

informações da nossa amostra, tais como, gênero, idade, formação, ou seja, se bacharel ou 

licenciado. Apresentamos também a parte dois do questionário com o intuito de buscar 

informações gerais do inquirido (APÊNDICE D). 

Para complementar as informações elaboramos questões a respeito das dificuldades 

do professor no uso das TIC, como também, a respeito do excesso de trabalho, se há excesso e 

se isso afeta o seu trabalho. Acrescentamos questões abertas, para dar a oportunidade ao aluno 

graduando se expressar e utilizar o espaço e a oportunidade para tal e, concomitantemente, 

extrair o máximo de informação possível do participante. Queríamos saber a respeito das 

dificuldades com relação à utilização das TIC nas aulas de matemática, os pontos fortes e a 

importância das TIC para o ensino e aprendizagem de matemática e quais as habilidades e 

competências requeridas e se as TIC contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem 

nos alunos. Achamos que essas questões complementariam as informações e daria ao 

inquiridor oportunidades para externar as suas opiniões e ideias. 

O questionário do professor de graduação em Matemática, assim como o do 

graduando, teve a mesma estrutura, diferindo de algumas questões, pois o público alvo era 

outro (APÊNDICE E). 

Os mesmos quadros usados nos questionários dos alunos graduandos foram 

utilizados no questionário dos professores, porque era importante saber a respeito da 

percepção dos professores a respeito da importância da infraestrutura da instituição, a 

frequência de utilização das TIC, satisfação com o uso das TIC e se as TIC facilitam a 

aprendizagem de matemática. Acrescentamos questões a respeito do estímulo no uso das TIC, 

como também, a respeito do excesso de trabalho, se compromete a qualidade do ensino e mais 

três questões abertas, sobre as dificuldades na utilização das TIC, pontos fortes sobre a 

importância no uso das TIC nas aulas de matemática e que habilidades e competências o uso 

das TIC pode desenvolver nos alunos. Foram as mesmas questões abertas usadas no 

questionário do aluno e o nosso intuito foi comparar as respostas dos alunos e dos professores. 

Como aconteceu com os outros questionários, a participação foi voluntária, feita após 

as apresentações e assinatura do TCLE. Os resultados foram favoráveis.  
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6.5.2 Entrevistas 

  

Aplicamos como técnica de recolha de dados, também, as entrevistas, pois consiste 

em importante técnica para o trabalho de pesquisa e pode ser concebida como uma mediação, 

que visa à transferência de informação entre o entrevistado para o entrevistador, além de 

permitir obter informações através de uma relação dialógica entre duas ou mais pessoas 

(Peres, 2000).  Para a coleta de dados qualitativos, é indispensável as entrevistas, pois fornece 

um material verbal rico e completo (Bardin, 2011). Tivemos o cuidado de verificar se essa 

técnica era de fato a mais adequada ao objeto de estudo, como também, a mais indicada para 

responder às questões de partida da pesquisa; a decisão estava atrelada às características do 

material empírico que se pretendia obter (Ferreira, 2014). 

A entrevista pode ser usada para comunicar, conscientizar, capacitar, avaliar, 

orientar, reforçar a autoestima, criar um clima de participação e também para colher dados, 

exigindo do entrevistador o saber escutar, observar e criar boas relações de empatia. É 

importante que o entrevistador crie um clima favorável que permita ao entrevistado sentir-se à 

vontade, devendo ser respeitoso e imparcial, limitar-se a controlar o ritmo da entrevista e 

dinamizá-la se necessário, sem nunca demonstrar surpresa ou desaprovação às opiniões do 

entrevistado. 

Para Gil (2008) a entrevista é uma forma de interação social, ou seja, é uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como 

fonte de informação. No caso do nosso estudo, entrevistamos os gestores, professores e alunos 

das escolas públicas do ensino médio, como também, os professores e alunos do curso de 

formação em matemática. Utilizamos a entrevista, pois é uma técnica adequada para a 

obtenção de informações acerca do que as “pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou 

desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões 

a respeito das coisas precedentes” (Gil, 2008: 109). 

Para Yin (2015) a entrevista é uma das fontes mais importantes para o estudo de 

caso, uma fonte de evidência porque em sua maioria retrata assuntos humanos ou ações 

comportamentais. Para o autor, existem três tipos possíveis de entrevistas, as entrevistas 

prolongadas, as entrevistas curtas e as entrevistas de levantamento. As entrevistas prolongadas 

podem durar cerca de duas ou mais horas, as entrevistas curtas, podem ser mais focadas e 

durar apenas cerca de uma hora e as entrevistas de levantamento, é aquela que se utiliza um 

questionário estruturado (Yin, 2015). 
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O inquérito por entrevista é uma forma de inquirir, que requer muita habilidade do 

entrevistador na hora de conduzir, além do conhecimento a respeito da técnica, requer treino, 

experiência e preparação. Antes de iniciar a técnica, se faz necessário a preparação da 

entrevista, definir os objetivos, selecionar os tópicos com as questões, linguagem adequada, 

ordem das questões e cuidado de não efetuar perguntas que influenciem as respostas. Nesta 

pesquisa tentamos dar ao entrevistado a liberdade de responder as perguntas e fornecer as 

informações que julgassem necessárias. Para tanto, preparamos um roteiro ou guião 

(APÊNDICE F e G), o que exige do pesquisador conhecimento prévio do tema ou do objeto 

de pesquisa, para nortear no momento da entrevista, considerando os pontos mais importantes 

sobre os quais se pretendia ouvir dos entrevistados. As informações obtidas através da 

entrevista forneceram respostas adequadas ao que se deseja conhecer. Fizemos gravações 

(áudios) com a autorização prévia do entrevistado. As entrevistas, segundo Quivy & 

Campenhoudt (2008), não servem para verificar hipóteses preestabelecidas, mas para 

encontrar pistas de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho e revelar aspectos ao investigador e 

completar as pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras.  

Escolhemos para o nosso estudo a utilização da entrevista semiestruturada, pois o 

objetivo da coleta de dados são as afirmações concretas sobre o assunto. O que é 

característico nas entrevistas semiestruturadas é a incorporação de perguntas mais ou menos 

abertas no guião, ou seja, existe uma flexibilidade por parte do entrevistador em decidir que 

perguntas fazer, quando e em que ordem. Estas decisões, só podem ser tomadas na própria 

situação de entrevista, exigindo um alto grau de sensibilidade quer ao entrevistado quer ao 

modo como a entrevista decorre (Flick, 2005).  Procuramos no momento das entrevistas, fazer 

sempre as mesmas perguntas aos entrevistados, como também, o desenvolvimento das 

entrevistas foi se adequado às respostas dos entrevistados, pois, como nos dizem Bodgan & 

Biklen (1994), de acordo com o grau de estruturação oferece ao entrevistador levantar uma 

série de tópicos e, dessa forma, permitir ao entrevistado a oportunidade de moldar o seu 

conteúdo.   

Segundo Gil (2008), existe algumas vantagens na aplicação das entrevistas, entre 

elas: a) a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da 

vida social; b) a entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em 

profundidade acerca do comportamento humano; c) os dados obtidos são susceptíveis de 

classificação e de quantificação. Dentre as desvantagens, o que a torna, em certas 

circunstâncias, menos recomendável que outras técnica estão: a) a falta de motivação do 
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entrevistado para responder as perguntas que lhe são feitas; b) a inadequada compreensão do 

significado das perguntas; c) o fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões 

conscientes ou inconscientes; d) inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para 

responder adequadamente, em decorrência de insuficiência vocabular ou de problemas 

psicológicos (Gil, 2008, p. 110). 

As nossas entrevistas foram realizadas face a face de forma individual e algumas 

vezes em grupo. Segundo Gil (2008), esses tipos de entrevista são muito utilizados em 

estudos exploratórios, com o propósito de proporcionar melhor compreensão do problema, 

gerar hipóteses e fornecer elementos para a construção de instrumentos de coleta de dados. 

Podem ser utilizadas para investigar um tema em profundidade, como ocorre nas pesquisas 

designadas como qualitativas. Antes de realizarmos as entrevistas ocorreu o contato pessoal 

prévio, como também, algumas entrevistas foram realizadas no mesmo dia da visita à 

instituição de ensino, com a devida permissão e autorização do entrevistado. No momento das 

entrevistas, procuramos nos manter serenos e atentos às opiniões dadas pelos entrevistados, 

para que eles não se sentissem avaliados, ou que ficassem com receio de não estar preparados 

para responder às questões feitas, como também, julgassem que estivesse havendo 

desinteresse pelo seu discurso ou não correspondessem às nossas expectativas. 

  

6.5.2.1 Confiabilidade e Validação das entrevistas 

 

Assim como os questionários, as entrevistas também precisam ser validadas. Amado 

e Vieira (2013) nos diz que as questões de credibilidade científica na investigação nos 

colocam em confronto com relação aos paradigmas, principalmente se tivermos em conta o 

paradigma positivista e a dificuldade em aceitar a complementaridade paradigmática. Ainda 

segundo estes autores, independente do paradigma proposto, existe a necessidade de 

demonstrar a credibilidade das conclusões, como também a adequação das respostas dadas às 

questões que foram propostas no início da investigação e a legitimidade dos processos 

metodológicos que foram utilizados. A validade da investigação é sintetizada em algumas 

questões, segundo Amado e Vieira (2013):  

 
- ‘Como estabelecer confiança na verdade das descobertas de uma 

investigação particular, para os participantes e contexto em que se levou a 

cabo a dita investigação?’ Procura responder acerca do valor de verdade. 
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- ‘Como determinar o grau em que podem aplicar-se as descobertas de uma 

investigação particular, a outros contextos ou com outros participantes?’ 

Aqui é de aplicabilidade de que se trata. 
- ‘Como determinar se as descobertas de uma investigação se repetiram de 

um modo consistente se se replicasse a investigação com os mesmos 

participantes (ou semelhantes), no mesmo (ou semelhante) contexto?’ 

Procura-se, pois, saber a consistência do método. 
- ‘Como estabelecer o grau em que as descobertas resultam apenas em 

função dos participantes investigados e condições da investigação e não se 

devem às inclinações, motivações, interesses, perspectivas, etc. do 

investigador?’ O problema aqui é da neutralidade (Amado & Vieira, 2013, 

p. 357-358). 
 

Para Amado e Vieira (2013) a resposta a cada uma das questões levantadas acima, o 

valor da verdade, dependerá da correção e exatidão da descrição dos dados, ou seja, se as 

estratégias foram usadas de forma adequada, como também, do rigor das interpretações e das 

conclusões. Com relação a aplicabilidade de que se trata, na investigação qualitativa, procura 

saber a respeito das conclusões, se as mesmas podem ser transferidas para outros contextos 

que sejam próximos e homogêneos. A consistência do método se refere à confiabilidade ou 

fiabilidade dos instrumentos utilizados no método, ou seja, “pode ser-se ‘fiável’, mas não 

válido, não se pode é ser ‘válido’ sem ser fiável” (Amado & Vieira, 2013, p. 367), e a 

neutralidade se refere a questão dos alcances dos objetivos através do uso correto de 

metodologias que sejam confiáveis e da provável neutralidade do investigador. 

Santo (2010) nos diz que validade é um conceito que deve ser perseguido, mas não 

atingido. É um problema técnico e que existe uma dificuldade em encontrar uma definição. 

Ainda segundo o autor, em análise de conteúdo a validade será traduzida na aplicação de um 

conjunto de procedimentos diversos que são decorrentes de uma sistematização de ordem 

analítica que seja interessante alcançar com relação às análises colhidas.  

Flick (2005) sugere que antes da aplicação das entrevistas seja feito um treino, uma 

simulação com alguns entrevistados e se possível, que seja gravado, para mais tarde ser 

avaliado por todos que participaram da simulação. Para Flick (2005) é importante esse 

procedimento para fazer uma avaliação “quanto aos erros da entrevista, ao uso do guião, aos 

procedimentos e problemas na introdução ou mudança de temas, e quanto ao comportamento 

verbal do entrevistador e suas reações ao entrevistado” (Flick, 2005, p. 95). Fizemos algumas 

simulações, até mesmo para ouvir o som da nossa própria voz no gravador. Com relação à 

gravação, fizemos com algumas professoras de matemática, mas em algumas entrevistas, 

quando o entrevistado solicitava, gravávamos inicialmente e depois ouvíamos para depois dar 

continuidade à entrevista.  
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Desse modo, fizemos algumas entrevistas preliminares, usando o guião como auxílio 

para testá-lo, verificar a estrutura e a clareza do roteiro com as pessoas que faziam parte da 

nossa amostra. Assim como o questionário, o guião das entrevistas fazia parte da 

documentação que foi enviada para a Plataforma Brasil, e também foi aprovado no mesmo 

período da liberação dos questionários. Assim, iniciamos as entrevistas a partir do início de 

fevereiro quando começou o ano letivo de 2016. 

Utilizamos o guião nas entrevistas como referência e ajuda com o intuito de focar as 

questões e não fugir do assunto proposto, pois “a entrevista semi-estruturada inclui diversos 

tipos de perguntas e é complementada por ideias sobre a estruturação do seu conteúdo, 

durante a coleta de dados” (Flick, 2005, p. 92). Portanto, para responder e compreender a 

respeito do uso das TIC pelos professores de matemática em sala de aula, usamos o guião das 

entrevistas para o professor de matemática do ensino médio, para o gestor e para o aluno, 

como também, para os alunos do curso de formação e professor do curso de formação. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo investigador nos espaços das 

instituições que foram visitadas, ou seja, sala de aula, gabinete do diretor, sala de professor, 

área de lazer dos estudantes, quadra de esportes, enfim, em espaços diversos dentro do 

ambiente de vivência do entrevistado. Antes da realização das entrevistas, o entrevistado 

recebia o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), assinava o documento, junto 

com o entrevistador, dando consentimento para a realização da entrevista. Para Amado & 

Vieira (2013), a fim de se obter uma boa consistência e confiança nos resultados, é importante 

que o trabalho de investigação seja cuidadoso, exaustivo, de modo a facilitar a triangulação 

das conclusões, em função das técnicas usadas na recolha dos dados. E ainda para os autores, 

os “dois grandes inimigos da validade são as teorias prévias e preconceitos do investigador” 

(Amado & Vieira, 2013, p. 368) e para se combater, é importante que o investigador seja 

disciplinado, esteja atento, e exercite constantemente a reflexibilidade e subjetividade aos seus 

possíveis efeitos.  

Depois, passamos para as transcrições das falas dos entrevistados e posteriormente 

fizemos as análises dessas falas e, para tanto, utilizamos a técnica análise de conteúdo. Bardin 

(2011) nos diz que o objeto da análise do conteúdo é a fala, ou seja, é o aspecto individual e 

atual em ato da linguagem. “A análise de conteúdo trabalha a fala, quer dizer, a prática da 

língua realizada por emissores identificáveis [...] procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais se debruça” (Bardin, 2011, p. 45). Para Amado e Vieira (2013) os 
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resultados da análise do conteúdo devem representar algumas características da realidade e 

deve ser, em princípio verificável.  

Portanto, as entrevistas se fizeram necessárias para esta investigação, pois as palavras 

dizem mais que a escrita, “é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação” (Gil, 2008: 110). Para Amado 

e Vieira (2013, p. 402), “coloca-se aqui a questão da relação entre o discurso (interpretação) 

de quem analisa e interpreta e o discurso analisado”. Como já explicado anteriormente, para 

determinarmos a nossa amostra nas entrevistas, utilizamos a técnica de amostragem por 

saturação, pois que as respostas se repetiam em um dado momento da investigação e, desse 

modo, percebemos que tínhamos atingido o ponto de saturação e que não havia nada mais a 

acrescentar em nosso estudo.  

 

6.5.2.2 Finalidade das entrevistas: Desenho e objetivos 

 

Para a realização das entrevistas tivemos que visitar os locais mais prováveis de 

encontrar os sujeitos para participarem dessa etapa do trabalho. Dessa forma, visitamos as 

escolas, áreas de lazer das escolas, salas de aula, como também, instituições de educação, 

entre outros. Alguns autores sugerem que na pesquisa de campo seja utilizada a abordagem 

direta e nesta o investigador explicita os seus interesses e solicita dos sujeitos envolvidos no 

processo, uma cooperação, foi o que fizemos. Todas as vezes que adentrávamos nos locais de 

nosso interesse, fazíamos uma apresentação oral a respeito do trabalho que seria realizado e 

durante a realização das entrevistas nos esforçamos para fazer o menor número de perguntas 

possível, pois a entrevista não é um interrogatório nem um inquérito por questionário (Quivy 

& Campenhoudt, 2008). 

O nosso objetivo com as entrevistas foi obter informações a respeito das vivências 

dos entrevistados, as experiências dos professores, especialmente com relação às TIC, como 

utilizavam as TIC, a disponibilidade com relação ao uso, a infraestrutura da escola, carga 

horária de trabalho, relação professor e aluno, suas expectativas face à integração das TIC na 

escola e no ensino e aprendizagem. Consideramos pertinente ouvir também, a opinião do 

Diretor do Núcleo Regional de Educação de Feira de Santana (NRE 19) e do coordenador do 

curso de graduação de matemática, pois suas falas são importantes no que diz respeito às 

questões aqui levantadas. 
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Com relação aos alunos, saber a respeito do ensino e aprendizagem, a infraestrutura 

da escola, relação aluno e professor, se gostavam da disciplina matemática. Com relação aos 

gestores, sobre a infraestrutura da escola, relação gestor e professor, estímulo ao professor em 

utilizar as TIC, ou seja, obter algumas informações que considerávamos pertinentes e 

essenciais para a contextualização do nosso estudo e que possibilitasse compreender o 

impacto do uso das TIC sobre o ensino e aprendizagem, uma vez que “a entrevista deve 

ajudar a constituir a problemática da investigação” (Quivy & Campenhoudt, 2008: 69). 

O guião serviu como um apoio para nos orientar no momento das entrevistas. Não 

seguimos a sequência das questões do guião, íamos elaborando as questões de acordo com as 

respostas e também fizemos outras perguntas quando se fez necessário. Conforme Ferreira 

(2014), em uma entrevista é possível utilizar o improviso, dependendo das respostas dadas no 

momento da sua realização: 

 

é um resultado de uma com-posição (social e discursiva) a duas (por 

vezes mais) vozes, em diálogo recíproco a partir das posições que 

ambos os interlocutores ocupam na situação específica de entrevista 

(de interrogador e de respondente), dando lugar a um campo de 

possibilidade de improvisação substancialmente alargado quer nas 

questões levantadas, quer nas respostas dadas (Ferreira, 2014, p. 171).   
 

Para Ferreira (2014) é possível à improvisação, mas desde que seja preparada, 

informada e controlada. Ao entrevistador caberá assumir uma posição de comando através do 

ato de perguntar, de inquirir sabendo delimitar o domínio da improvisação, se colocar 

dialógica e reciprocamente para que o resultado seja o melhor possível para ambos, 

entrevistador e entrevistado. Ferreira (2014) ainda chama a atenção que a boa pergunta não é 

aquela que foi previamente preparada, mas sim a que faz sentido ao entrevistado e que o 

convoca a narrar um ponto de vista com bastante consistência narrativa.  

 No quadro 5, apresentamos a relação entre os objetivos da investigação, as perguntas 

que precisávamos ver respondidas e as partes do guião (APÊNDICE F e G) da entrevista que 

foram feitas a cada entrevistado. 
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Quadro  5 - Relação entre objetivos e as perguntas da pesquisa 

 
 

OBJETIVOS 
DA INVESTIGAÇÃO 

PERGUNTAS 
DA INVESTIGAÇÃO 

 
 

PARTES DO GUIÃO DA 
ENTREVISTA 

Investigar a relação entre o 

uso das TIC e a qualidade 

do ensino e aprendizagem 

de matemática no ensino 

médio das escolas públicas 

de Feira de Santana. 
 

Em que medida a utilização das TIC 

contribui para a melhoria do ensino e 

aprendizagem de matemática nas 

escolas públicas do ensino médio, em 

Feira de Santana? 

1.Quais os fatores que interferem no 

processo de ensino de matemática? 

2.Quais os fatores que interferem no 

processo de aprendizagem de matemática? 

3.O Projeto Político Pedagógico da Escola 

interfere na qualidade do ensino 

aprendizagem? 

4.Até que ponto as políticas públicas para 

a educação vêm sendo aplicadas, na 

prática, nesta escola? 

7.Fale sobre os resultados das avaliações 

externas desta escola e os fatores que 

contribuíram para o resultado. 

5.As políticas educacionais contribuem 

para a melhoria do processo ensino 

aprendizagem de sua disciplina? De que 

forma? 

Investigar até que ponto as 

TIC – utilizada como 

recurso educativo e media-

da por processo afetivo e 

dialógico entre professor e 

alunos – implica na melho-

ria das práticas pedagó-

gicas e da aprendizagem de 

matemática. 

Quais as potencialidades e limitações 

das TIC? Até que ponto essas tecno-

logias contribuem para melhorias nas 

práticas de ensino? De que maneira 

influenciam o processo de aprendiza-

gem? Qual a implicação da utilização 

das TIC na qualidade do ensino-

aprendizagem de matemática, nas 

escolas e públicas do ensino médio? 

11.De acordo com sua experiência, qual o 

impacto das TIC no ensino e aprendizagem 

de matemática? 

13.Fale sobre os pontos fortes e a 

importância das TIC para o ensino 

aprendizagem de matemática. 

Verificar a relação entre a 

dificuldade para utilização 

das TIC no ensino-

aprendizagem e a 

formação dos professores 

de matemática. 

 

Os docentes de matemática possuem 

formação para utilização das TIC nas 

escolas públicas do ensino médio? 

Quais as reais condições de infraestru-

tura oferecida pelas escolas públicas? 

Essa infraestrutura oferece condições 

adequadas para que os professores 

possam realizar o seu trabalho de for-

ma satisfatória e eficiente? Até que 

ponto as instituições de ensino superi-

or inserem componente curricular que 

inclua conhecimentos especializados 

sobre as TIC, bem como me-

todologias de ensino das mesmas, 

durante a sua formação em nível de 

graduação, nos cursos de matemática? 

14.Qual a implicação da utilização das TIC 

na qualidade do ensino-aprendizagem de 

matemática? 

15.Quais são as potencialidades desta 

Escola com relação ao uso das TIC no 

ensino da matemática? 

16.Quais as principais dificuldades no uso 

das TIC nesta Escola? 

8.Fale sobre a formação dos professores 

desta escola e habilidades e competências 

para trabalhar com as TIC. 

4.A Escola oferece formação para os 

professores, para o uso das TIC? 

Identificar as competências 

e habilidades dos docentes 

de matemática e sua impli-

cação na adequada utili-

zação das TIC nas escolas 

públicas do ensino médio. 

De que forma as competências e 

habilidades dos docentes de 

matemática implicam na adequada 

utilização das TIC, como recurso 

educativo, nas escolas públicas do 

ensino médio? 

9.De que forma as competências e 

habilidades dos docentes de matemática 

implicam na adequada utilização das TIC? 

12.As TIC contribuem para desenvolver 

quais habilidades e competências no 

aluno? 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O guião das entrevistas nos orientou com relação à identificação, para caracterizar o 

entrevistado a respeito do gênero, idade, habilitações acadêmicas. Ajudou-nos também com 

relação aos objetivos, ou seja, para entender se o professor tem habilidade e competência no 
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uso das TIC, quando usam e quando não usam e as dificuldades no seu uso em sala de aula 

(APÊNDICE F e G),  

  

6.6 Procedimentos de tratamento e análise de dados 

 

Não é possível realizar uma pesquisa somente com as técnicas de recolha de dados. 

Se fazem necessários o tratamento e análise dos dados, pois os dados coletados só terão 

sentido a partir do momento que se escolhe uma técnica de análise apropriada. “A questão da 

análise de dados é central na investigação. Não basta recolher dados, é preciso saber analisá-

los e interpretá-los “não sendo possível fazer uma coisa sem a outra” (Amado & Vieira, 2013, 

p. 299). Dessa forma, tivemos que recorrer a algumas técnicas para realizar esse processo.  

Segundo Gil (2008), após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é de análise 

e interpretação. O objetivo da análise dos dados é organizar, como também, resumir os dados 

de forma que seja possível o fornecimento de respostas ao problema de investigação. “A 

interpretação tem por objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (Gil, 2008, p. 157). Foi 

feito nesse estudo as análises estatísticas para as questões fechadas e para as questões abertas 

e as entrevistas, a análise de conteúdo. 

Para o tratamento dos dados quantitativos utilizamos como auxílio o software SPSS 

20 e 24 (Statistical Package for Social Sciences). O SPSS é uma ferramenta para análise de 

dados utilizando técnicas estatísticas. Criamos uma base de dados, com as variáveis dos 

questionários, onde lançamos os dados, para fazer a tabulação, sistematização e análise. Após 

todos os dados lançados, fizemos várias combinações para geração de tabelas e gráficos. O 

SPSS possibilitou a combinação, cruzamento de dados, agrupamento por variável, etc. 

Utilizamos também o Excel para a criação dos gráficos, por permitir melhor visualização. 

No tratamento dos dados utilizamos a estatística descritiva para os cálculos das 

frequências e as percentagens de resposta. Utilizamos também o SPSS para fazer a análise da 

confiabilidade dos questionários aplicados e calculamos o coeficiente de consistência interna 

também denominado, Alfa de Cronbach.  

Existe uma diversidade de técnicas que podem ser usadas em pesquisas diversas e, 

em nosso estudo, escolhemos a análise de conteúdo, pois consiste numa técnica de análise de 

dados que vem sendo utilizada com bastante frequência nas pesquisas, principalmente na área 

de educação. Por essa razão, com relação aos dados qualitativos, fizemos a recolha e a análise, 
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a partir dos instrumentos utilizados, as questões abertas, as entrevistas e a observação, que 

têm como característica metodológica, objetividade, sistematização e inferência.  

Bardin (2011) nos diz que as fases da análise de conteúdo, se organizam em três 

pólos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. Segundo Bardin (2011) este é o momento das 

intuições para a organização propriamente dita dos dados, “tem por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideais iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise” (Bardin, 2011, p. 121). Por 

essa razão, para auxiliar na organização dos dados, utilizamos o software MaxQDA, que é um 

software profissional utilizado em investigação qualitativa e métodos mistos. O MaxQDA se 

define como: 

 
um software profissional para análise de dados qualitativos e métodos mistos 

de investigação. Está disponível como uma aplicação universal para sistemas 

operativos Windows e Mac OS X. O MAXQDA poderá auxiliá-lo na análise 

de todos os tipos de dados não estruturados, tais como entrevistas, artigos 

científicos, ficheiros multimedia, perguntas de questionários, dados do 

Twitter, entre muitas outras possibilidades. Lançado pela primeira vez em 

1989, o MAXQDA detém já uma longa história de apoio a investigadores 

das mais diversas áreas, facultando um conjunto de ferramentas poderosas, 

inovadoras e fáceis de utilizar para que obtenha os melhores resultados 

possíveis nas operações com informação em formato digital (MaxQDA, 

2016, p. 1). 
 

Depois das entrevistas, a transcrição foi um processo demorado, que foi feito com 

todo o cuidado para explicitar a realidade no momento em que foi realizada a entrevista, sem 

perder nenhum pormenor. Com o auxílio do MaxQDA 2016, fizemos a codificação dos dados, 

a partir dos relatos dos entrevistados, professores, gestores e alunos, relativo aos seus 

sentimentos, percepções, observações, opiniões e referências a respeito do estudo. Flick 

(2005) nos diz que as expressões são classificadas por unidades de significado, palavras ou 

curtas sequências de palavras, a fim de lhes anexar anotações e, acima de tudo, conceitos, 

códigos. 

Com o MaxQDA 2016 foi possível organizar os dados de investigação e importar os 

dados das entrevistas. Foi possível também, assinalar informações importantes diretamente 

dos dados recolhidos através do recurso de códigos. O software nos ajudou a codificar os 

dados através da função de arrastar e largar. Depois que foram extraídos os segmentos 

codificados, geramos vários relatórios com os dados selecionados e codificados, ou seja, foi 

feita uma categorização dos dados, como também, a construção de tabelas (Maxqda, 2016). A 
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categorização dos dados significa agrupar as respostas e calcular as frequências. Desse modo, 

foi possível, estruturar e organizar o estudo qualitativo com uma maior especificidade 

analítica, pois, como sabemos, em toda investigação esse processo de codificação dos dados é 

a fase fundamental para facilitar o trabalho do investigador no que diz respeito à classificação 

e demonstração dos resultados. Para Bardin (2011) se foi realizada as operações da pré-

análise de forma conveniente, a fase de análise é apenas uma aplicação sistemática das 

decisões tomadas, quer seja de forma manual ou por computador, o decorrer do programa 

completa-se mecanicamente. 

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo se inicia pela leitura das falas, 

realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. A análise de 

discurso objetiva realizar reflexão sobre as condições de produção e apreensão do significado 

de textos produzidos em diferentes campos, como, por exemplo, o religioso, o filosófico, o 

jurídico e o sociopolítico. Bardin (2011) nos diz que a análise de conteúdo procura conhecer o 

que está por trás das palavras sobre as quais se debruça a pesquisa, ou seja, “é uma busca de 

outras realidades através das mensagens” (Bardin, 2011, p. 45).  

Para tanto, fizemos a categorização dos dados a partir das transcrições textuais com o 

objetivo de classificar e agrupar em categorias específicas os dados coletados para dessa 

forma, auxiliar e facilitar a análise dos mesmos. A codificação dos dados corresponde aos 

segmentos de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à 

contagem frequencial, “funciona por operações de reagrupamento do texto em unidades, em 

categorias [...], é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e simples” 

(Bardin, 2011, p. 199).  

Depois do agrupamento dos dados de acordo com a categorização, foi possível 

distinguir os fenômenos e dessa forma, começa a clarear as ideias, é o momento de aflorar a 

intuição, do processo interpretativo, de dar significação ao material coletado, ou seja, é o 

momento de organizar a teoria. Esta é a fase do tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, esta é a fase do desenvolvimento da teoria. Segundo Flick (2005) finalmente, 

inicia o processo da construção da teoria com mais pormenor e confronta-se com os dados. “O 

processo de interpretação dos dados e a incorporação de material adicional terminam no 

momento em que se atinge a saturação teórica, isto é, em que nova codificação, deixa de gerar 

ou prometer novos conhecimentos” (Flick, 2005, p. 186).  

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos em constante aperfeiçoamento que se aplica a discursos, conteúdos e que 
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apresenta diferentes fases, desde o cálculo das frequências que fornecem os dados, até a 

extração de estruturas traduzíveis em modelo. Entretanto, por mais que se devam respeitar 

todas as fases e regras da técnica análise de conteúdo, não deve considerá-la como modelo 

rígido e acabado, Bardin (2011) traduz isso no seguinte texto: 

 
Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois 

pólos do rigor da objectividade e da fecundidade da subjectividade. Absolve 

e cauciona o investigador por esta atracção pelo escondido, o latente, o não-

aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem 

(...). Daí a investir-se o instrumento técnico enquanto tal e a adorá-lo como 

ídolo capaz de todas as magias, fazer-se dele o pretexto ou o álibi que 

caucione vãos procedimentos, a transformá-lo em gadget inexpugnável do 

seu pedestal, vai um passo... que é preferível não transpor (p. 11). 
 

Para Amado, Costa e Crusoé (2013) a análise de conteúdo enquanto técnica deve 

responder aos seguintes critérios enquanto modo de observação: objetividade, fidelidade, 

validade e discriminação. Enquanto método apoia-se nos problemas operacionais das 

variáveis, validade externa, amostragem, generalização, etc. E ainda, para os autores, é um 

procedimento básico da investigação qualitativa.  

Santo (2010) observa que a análise de conteúdo é uma técnica onde prevalecem as 

duas dimensões, quantitativa e qualitativa, e que as duas abordagens são complementares e 

essenciais no que diz respeito à análise dos dados em uma pesquisa. 

Segundo Minayo (2001), a análise do discurso situa-se ao mesmo tempo em uma 

apropriação da linguística tradicional e da análise de conteúdo, bem como na crítica dessas 

abordagens, evidenciando que elas são práticas-teóricas historicamente definidas.  

Ao serem feitas as análises descritas, utilizando as duas abordagens, a quantitativa e 

qualitativa, procedemos à outra fase importante neste contexto metodológico chamada 

triangulação dos dados. Flick (2005) nos diz que pode se combinar as duas abordagens, a 

quantitativa e a qualitativa e as perspectivas metodológicas diferentes se complementam. Foi 

o que aconteceu em nosso estudo, pois precisávamos de diferentes fontes de informações para 

alcançar uma maior clareza, diante da complexidade nos momentos diferentes do nosso 

estudo, como também, obter significados que poderiam se complementar, ou seja, fazer uma 

análise completa do estudo, pois “isso é concebido como forma de compensar as fraquezas e 

dos pontos cegos de cada um dos métodos” (Flick, 2005, p. 270).  

 “A triangulação inspira-se no princípio na navegação pelo qual a intersecção de 

diferentes pontos de referência é usada para calcular a localização precisa de um objeto” (Yin, 
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2015, p. 124). É importante usar as várias fontes de pesquisa para chegarmos a uma 

convergência nos resultados e dessa forma, tornar o trabalho mais completo e rico em 

informações. 

Para melhor representação dos dados obtidos e expressar visualmente os mesmos 

com o intuito de facilitar a compreensão, utilizamos planilhas, quadros e gráficos, entre 

outros, que permitiram dessa forma, uma leitura sucinta, rápida e esclarecedora dos dados. 

Yin (2015) diz que uma composição não é apenas uma escrita, pois um relatório pode conter 

formas textuais e não textuais. A forma não textual seriam tabelas, figuras, gráficos, desenhos 

e outras formas gráficas. Hill (2014) diz que é importante usar tabelas e gráficos com o 

objetivo de fazer uma caracterização dos dados. 

O desenvolvimento da teoria, a escrita, continua na fase de análises de dados. Como 

pesquisadora, usamos a criatividade, a intuição, com o fim de desvendar o conteúdo que 

estava nas entrelinhas dos códigos selecionados, como também, a própria história de vida 

como professora, experiência em sala de aula como professora de matemática e de 

informática, para a construção do texto, pois, como bem diz Bodgan & Biklen (1994) nem 

todos têm facilidade em escrever, escrever exige esforço, dá muito trabalho. Para Amado e 

Vieira (2013) presume-se que a fase da escrita refletirá a realidade que foi estudada. E será 

com base na descrição que o investigador poderá chegar à teorização. 

 

Trata-se, portanto, de ‘dar à luz’ os resultados de uma pesquisa em que se 

combinou informação prévia, explicitação e domínio de conceitos, trabalho 

sistemático, rigor metodológico e criatividade. É, sobretudo, no processo da 

escrita que começa na análise dos dados e se prolonga na sua apresentação 

(sem excluir o desenho da investigação e a recolha/construção dos dados), 

que a figura do investigador como ‘artesão intelectual’, (...), faz sentido 

(Amado & Vieira, 2013, p. 378).   
 

Yin (2015) nos diz também que, antes da construção textual, realizamos uma 

atividade, a cognitiva, ou seja, desenvolvemos o pensamento, pois, sem as ideias específicas 

em mente, o investigador terá dificuldade na escrita. “Na realidade, você tem que deixar sua 

mente fluir à frente” (Yin, 2015, p. 182). Pode ser de diversas formas, realizar leituras em 

livros, de documentos importantes para o estudo, ler uma pesquisa importante relacionada ao 

estudo, revisar as anotações, ou utilizar outras formas de manter as ideias em movimento 

antes de iniciar a redação. 
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6.6.1 Categorias e indicadores dos questionários e entrevistas 

 

Para auxiliar a análise de evidência neste estudo, utilizamos algumas ferramentas 

tecnológicas, tais como o SPSS para os dados quantitativos e o MaxQDA para os dados 

qualitativos. Para Yin (2015) as potenciais dificuldades nessa parte do estudo podem ser 

reduzidas se o investigador tiver uma estratégia geral para analisar os dados – “seja essa 

estratégia baseada nas proposições teóricas, nas explicações rivais, seja nas estruturas 

descritivas” (p. 174). Na ausência de estratégias, é possível brincar com os dados de forma 

preliminar, como um prelúdio para o desenvolvimento da sistematização do que realmente 

merece ser analisado, e de como deve ser analisado.   

Hill (2014) ressalta que, no início da análise de dados é importante criar a base de 

dados para fazer a validação dos mesmos, com o intuito de detectar possíveis erros, como por 

exemplo, respostas impossíveis, erros no registro, na recodificação ou algumas 

incongruências nas respostas. No nosso estudo tivemos esse cuidado, cadastramos as 

variáveis, e fizemos os testes com o SPSS para verificarmos os possíveis erros. 

Para Yin (2015) as ferramentas tecnológicas tornaram-se mais diversas e funcional 

nas últimas décadas e elas podem ajudar o investigador a codificar e categorizar grandes 

quantidades de dados. “Esses dados, quando tomam a forma de texto narrativo, podem ter 

sido coletados em entrevistas abertas ou de grandes volumes de material escrito, como 

documentos e artigos de jornais” (Yin, 2015, p. 138). Para Amado, Costa e Crusoé (2013) o 

apoio tecnológico utilizado na técnica/método análise de conteúdo, permite um maior rigor e 

a realização de processos de alta complexidade. Os softwares fornecem uma grande ajuda na 

execução das tarefas mecânicas, mas não exclui a necessidade de referenciais teóricos e de 

todo um conjunto de procedimentos que são necessários para a realização da análise dos 

dados.   

Yin (2015) também nos diz que o software não fará a análise completa por conta 

própria, mas pode auxiliar o investigador e o mesmo pode ser uma ferramenta confiável. É 

possível construir categorias ou grupos de códigos gradualmente mais complexos e 

diferentemente das análises estatísticas, não é possível utilizar as saídas dos dados como 

análises finais. O investigador fará uma análise e poderá verificar se os dados são 

significativos ou não. O autor ainda nos diz que o desenvolvimento das análises, de uma 

explicação rica dependerá do investigador, uma boa descrição em respostas às questões 

iniciais exigirá muito mais raciocínio e análise pós-computador. 
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“De que maneira os códigos ou conceitos refletem, exatamente, o significado das 

palavras e das frases recuperadas e por quê? A resposta a essas questões exige sua própria 

justificativa analítica” (Yin, 2015, p. 139).  Depois da codificação e categorização dos dados 

partimos para a reflexão analítica. Seguimos as orientações de Yin (2015) que nos diz que 

para iniciarmos a análise, podemos: 

 

- Colocar a informação com séries diferentes 
- Fazer uma matriz de categorias e colocar a evidência nessa categoria 
- Criar modos de apresentação dos dados – fluxogramas e outros gráficos – 

para exame dos dados 
- Tabular a frequência dos diferentes eventos 
- Colocar a informação em ordem cronológica ou usar algum outro esquema 

temporal” (Yin, 2015, p. 140).  
 

Para Ghiglione e Matalon (1997) o único recurso possível, se quisermos fazer análise 

de conteúdo é satisfazermos com o uso da metodologia da codificação e pode-se correr risco 

de uma validação empírica e extrínseca ao campo da análise. A codificação deve responder 

aos critérios da objetividade, sistematicidade e generalidade. Ainda para os autores,  

 

a objetividade seria ausência de liberdade do codificador, ou ainda, de não 

ambiguidade do código retido. Sistematicidade e generalidade, na medida 

em que um código definido para analisar uma subpopulação de entrevistas 

deve poder ser aplicado ao conjunto dessa população de maneira idêntica 

(p.187).  

 

 

Para Amado, Costa e Crusoé (2013) uma categorização dos dados brutos é considerar 

as caraterísticas relevantes do conteúdo e transformar os dados em unidades que permitem 

uma descrição relevante do conteúdo. É transformar o conteúdo em um conjunto de 

mensagens em um sistema de categorias, que podem ser frase, unidades chamadas de códigos 

que irá traduzir as ideias ou dar sentido ao que lhe foi atribuído. Depois do processo de 

codificação, passamos para o objetivo da análise de conteúdo que é o de elaboração de um 

texto, na teorização que obedecerá a uma ordem e sistematização.  

A categorização só será útil se foram bem formuladas e claramente adaptadas ao 

problema e ao conteúdo a analisar. Dessa forma, os resultados obtidos com a categorização 

não deverão ser exaustivos e constar apenas as categorias mais frequentemente utilizadas 

(Ghiglione & Matalon, 1997).  Ainda segundo os autores, o processo de codificação está 

diretamente ligado ao processo de fidelidade do instrumento, está ligada ao codificador e ao 

instrumento de codificação de que ele dispõe. “Os testes de fidelidade assentarão sobre dois 
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pólos: a fidelidade do codificador e das categorias de análise” (Ghiglione & Matalon, 1997, p. 

195). 

 

Não importa qual a estratégia ou técnica específica escolhida, você deve 

fazer tudo para garantir que sua análise seja da mais alta qualidade. Em 

primeiro lugar, sua análise deve mostrar que você se baseou em todas as 

evidências. Em segundo lugar, sua análise deve abordar, se possível, todas as 

interpretações rivais plausíveis. Em terceiro lugar, sua análise deve abordar o 

aspecto mais significativo do seu estudo de caso. Quarto lugar, você deve 

usar seu próprio conhecimento prévio de especialista, em seu estudo de caso 

(Yin, 2015, p. 172-173). 
 

Para assegurar a validade na categorização dos dados, a qual consiste em apresentar a 

formulação dos códigos de maneira fundamentada, clara e específica, deve-se utilizar os 

conceitos referentes aos termos chaves que possam apoiá-los.   

 

É certo que na ausência da fundamentação teórica, estas condições não 

podem ser rigorosamente observadas e o abuso teórico intervirá no momento 

do tratamento dos resultados, quer dizer, no momento em que formos 

levados a dizer: “O que eu encontrei significa que” (Ghiglione & Matalon, 

1997, p. 188).  

 

Para a análise dos dados qualitativos, o software MaxQdA foi muito importante, pois 

ajudou, também, na visualização do quantitativo das respostas às questões que foram feitas 

nas entrevistas. Realizamos a categorização dos dados e geramos um relatório com todos os 

segmentos dos códigos que foram categorizados, o que facilitou bastante o trabalho de 

análise. Assim, foi possível organizar as ideias e elaborar o texto, o que não foi fácil, mas 

acreditamos que, se não fosse o apoio desse material organizado, seria mais difícil. O Quadro 

6, a seguir, apresenta a dimensão da análise e a categorização da pesquisa. Por exemplo, 

observamos que a maioria dos entrevistados abordou a questão da infraestrutura como o maior 

fator que dificulta o uso das TIC pelos professores em sala de aula. 
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Quadro  6 – Dimensão da análise e as Categorias 
DIMENSÃO DA 

ANÁLISE 
QUESTÕES CATEGORIAS 

Perfil dos sujeitos da 

pesquisa: gestores, 

professores de matemática 

e alunos 

 

 

 

 

Aluno: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 

 

Professor: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 

 

Gestor: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 

 

 

✓ Gênero 

✓ Faixa etária 

✓ Estado Civil 

✓ Formação 

✓ Perfil familiar dos pesquisados 

✓ Quantitativo de alunos que trabalham 

✓ Quantitativo de escolas que os 

professores trabalham 

As TIC como recurso 

educativo na prática 

pedagógica: impacto na 

aprendizagem 

 

 

 

Aluno: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 

2.14 

 

Professor: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 

 

Gestor: 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

✓ Formação em TIC 

✓ Práticas inovadoras 

✓ Qualificação profissional 

✓ Uso das TIC 

✓ Frequência no uso das TIC 

✓ TIC e matemática 

✓ Pontos fortes 

 

 

Fatores que dificultam a 

utilização das TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 

2.12; 2.13; 2.14; 3 

 

Professor: 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 

2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 3 

 

Gestor: 2.1; 2.2; 2.33; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

 

 

 

 

 

 

✓ Infraestrutura das escolas pesquisadas  

✓ Pontos fracos na escola 

✓ Formação – competências e habilidades 

para o uso das TIC.  

✓ Formação de professores para o uso das 

TIC,  

✓ Capacitação de professores para o uso 

das TIC 

✓ Outros fatores que interferem  na 

utilização das TIC 

✓ Base acadêmica 

✓ Políticas públicas 

✓ Quantidade de alunos X sala 

✓ Pontos fracos 

Fatores que interferem  no 

processo ensino-

aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 

2.12; 2.13; 2.14; 4 

 

Professor: 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 

2.11; 4, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16;17; 18; 19 

 

Gestor: 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Formação do professor 

✓ Infraestrutura 

✓ Relação professor X aluno 

✓ Qualificação profissional 

✓ Práticas inovadoras 

✓ Qualidade do ensino 

✓ Educação doméstica 

✓ Interesse do professor 

✓ Participação da família 

✓ Interesse do aluno 

✓ Disciplina dos alunos 

✓ Práticas pedagógicas 

✓ Quantidade de alunos X sala 

✓ Merenda escolar 

✓ Pontos fortes 

✓ Participação da comunidade 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Depois de procedermos à categorização dos dados e fazermos a análise utilizando os 

meios mais adequados que já foram descritos, iniciamos a redação do texto, para a qual 

levamos em consideração à ética, no intuito de salvaguardar as pessoas que contribuíram para 
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este estudo, e por acharmos muito importante esse tema, reservamos um espaço para falarmos 

um pouco a respeito da ética na investigação.  

 

6.7 Ética na pesquisa 

 

A presente investigação primou pela ética e pelo respeito aos direitos das pessoas e por 

essa razão, não ultrapassamos esses limites em busca de informações. Não violamos e não 

causamos prejuízo aos indivíduos que participaram desta investigação. De acordo com o 

Michaelis (2009), ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios 

ideais da conduta humana, é a ciência normativa que serve de base à filosofia prática, 

conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão, 

deontologia (Michaelis, 2009). 

Para Vilelas (2009) antes de realizar qualquer pesquisa é importante que o 

investigador verifique as questões morais e éticas. “A ética coloca problemas ao investigador 

decorrentes das exigências morais que, em certas situações podem entrar em conflito com o 

rigor da investigação” (Vilelas, 2009, p. 371). Este autor diz ainda, que a ética ajuda a 

verificar o que é correto, e se baseia em princípios que serão usados para justificar as nossas 

ações, como também, resolver problemas. É importante a investigação para buscarmos 

respostas diversas a problemas diversos, é importante, mas “é preciso ter cuidado para não 

interferir no direito e na dignidade das pessoas” (Vilelas, 2009, p. 372). 

Os autores Bodgan & Biklen (1994) nos dizem que nada é mais devastador, do que 

um profissional ser acusado de uma prática pouco ética. “Ainda que a palavra sugira imagens 

de uma autoridade suprema, em investigação, a ética consiste nas normas relativas aos 

procedimentos considerados corretos ou incorretos por determinado grupo” (Bodgan & 

Biklen, 1994, p. 75). 

Como sabemos subjacente à conduta humana desenvolveram-se leis, provenientes de 

normas, que servem para orientar as atitudes e comportamentos dos grupos, das pessoas e das 

sociedades. Segundo Bodgan e Biklen (1994), alguns princípios éticos são relevantes em uma 

investigação aplicada:  

1. As identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação 

que o investigador recolhe não possa causar-lhes qualquer tipo de transtorno 

ou prejuízo. O anonimato deve contemplar não só o material escrito, mas 

também os relatos verbais da informação recolhida durante as observações. 

O investigador não deve revelar a terceiros, informações sobre os seus 
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sujeitos e deve ter particular cuidado para que a informação que partilha no 

local da investigação não venha a ser utilizada de forma política ou pessoal. 
2. Os sujeitos devem ser tratados respeitosamente e de modo a obter a sua 

cooperação na investigação. Ainda que alguns autores defendam o uso da 

investigação dissimulada, verifica-se consenso relativo a que na maioria das 

circunstâncias os sujeitos devem ser informados sobre os objetivos da 

investigação e o seu consentimento obtido. Os investigadores não devem 

mentir aos sujeitos nem registrar conversas ou imagens com gravadores 

escondidos. 
3. Ao negociar a autorização para efetuar um estudo, o investigador deve ser 

claro e explícito com todos os intervenientes relativamente aos termos do 

acordo e deve respeitá-lo até à conclusão do estudo. Se aceitar fazer algo 

como moeda de troca pela autorização, deve manter a sua palavra. Se 

concordar em não publicar os seus resultados, deve igualmente manter a 

palavra dada. Dado que os investigadores levam a sério as promessas que 

fazem, deve-se ser realista nas negociações. 
4. Seja autêntico quando escrever os resultados. Ainda que as conclusões a 

que chega possam, por razões ideológicas, não lhe agradar, e se possam 

verificar pressões por parte de terceiros para apresentar alguns resultados que 

os dados não contemplam as características mais importantes de um 

investigador deve ser a sua devoção e fidelidade aos dados que obtém. 

Confeccionar ou distorcer dados constitui o pecado mortal de um cientista 

(p.77). 
 

Diante disso, todo o trabalho foi pautado por comportamento ético, seguindo os 

princípios aqui descritos, desde a elaboração dos instrumentos de pesquisa, a recolha de 

dados, como também, durante a análise. Para tanto, o nosso trabalho foi submetido à 

aprovação na Plataforma Brasil e levou sete meses para ser aprovado. No momento do 

cadastro recebemos um número, o CAAE: 45407315.8.0000.5631 que significa que o trabalho 

foi cadastrado e está em análise. Em 14 de dezembro de 2015, recebemos a aprovação, ou 

seja, a liberação para iniciarmos o trabalho de pesquisa.  

Depois do registro na Plataforma Brasil a pesquisa é encaminhada para um comitê de 

ética, que são os responsáveis pela avaliação ética dos projetos de pesquisa. Os comitês estão 

espalhados em todo o Brasil. Esse sistema de revisão ética de pesquisas se deu a partir da 

década de 1960 ao redor do mundo (Batista, Andrade & Bezerra, 2012), sendo que no Brasil o 

sistema foi criado pela resolução de 1988 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão de 

controle social vinculado ao Ministério da Saúde. O sistema foi revisado, algum tempo 

depois, pela Resolução 196/962, onde foi definida a criação e a consolidação do sistema 

brasileiro de revisão ética das pesquisas, o sistema Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) (Batista et al., 2012).  
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A Plataforma Brasil é um sistema digital criado pelo CEP/CONEP (Comitê de Ética 

em Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) para que o investigador possa 

cadastrar a sua pesquisa. Logo a Plataforma Brasil: 

 
é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 

humanos para todo o sistema Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Ela permite que as 

pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua 

submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário 

- possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de 

relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas).           

O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio 

digital, propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos de todas 

as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível a todos os envolvidos o 

acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às informações em 

conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos 

em todo o sistema CEP/CONEP (Plataforma Brasil, 2016, p. 1). 
 

Foram muitas as questões éticas que surgiram ao longo do percurso da investigação, 

mas as nossas decisões ao longo de todo o processo de pesquisa foram pautadas pela ética, 

considerando e respeitando as pessoas envolvidas, como também, nós mesmos, como 

investigadores, responsáveis que primam pela qualidade e sucesso no trabalho. Enquanto 

investigador é importante que se tenha consciência de si próprio, dos seus valores e crenças 

(Bodgan & Biklen, 1994). 
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7 EVIDÊNCIAS DA PESQUISA EMPÍRICA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 
“Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que 
entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu 
destino”. 

(Leonardo da Vinci) 

 

Neste capítulo, a partir da revisão da literatura, apresentamos as análises dos 

resultados obtidos de acordo com os instrumentos que foram utilizados na investigação. Para 

Bogdan e Biklen (1994) este é o momento de apresentar aos outros, aquilo que encontramos, é 

o processo da organização sistemática do que foi pesquisado, das transcrições, das entrevistas, 

das notas e de outros materiais colhidos ao longo da investigação, com o objetivo de 

compreender todo o trabalho feito. 

O material colhido foi organizado em pastas com as respectivas etiquetas, como 

também registrados em computadores, através de planilhas, textos, de forma cronológica. 

Usamos os softwares para nos ajudar na tabulação de dados, como também, na interpretação, 

discussão e análises dos dados, processos importantes em uma pesquisa.  

Esta fase se refere à interpretação dos dados, em que os mesmos se tornam 

significativos, a partir do momento que se transformam em informações. Dessa forma, os 

instrumentos que foram usados para a recolha de dados, passam a ser relevantes a partir de 

suas análises.   

Os objetivos da pesquisa consistiram em: Investigar até que ponto as TIC – 

utilizadas como recurso educativo e mediadas por processo afetivo e dialógico entre 

professor e alunos – implica na melhoria das práticas pedagógicas e da aprendizagem de 

matemática; verificar a relação entre a dificuldade para utilização das TIC no ensino-

aprendizagem e a formação dos professores de matemática; identificar as competências 

https://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_da_vinci/
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e habilidades dos docentes de matemática e sua implicação na adequada utilização das 

TIC nas escolas públicas do ensino médio. 

Neste momento buscamos responder às questões norteadoras e atender aos objetivos 

propostos. Assim, neste capítulo apresentamos o perfil dos sujeitos da pesquisa e a 

caracterização das escolas; As TIC como recurso educativo na prática pedagógica e sua 

importância da utilização das TIC, para a aprendizagem; os fatores que interferem no 

processo de ensino-aprendizagem; e as competências e habilidades requeridas para o uso das 

TIC.  
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7.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa: gestores, professores de matemática e alunos. 

 

Para melhor embasar este estudo, fizemos visitas, em nossa cidade, aos órgãos 

competentes em gerir a educação. Visitamos o Núcleo Regional de Educação (NRE 19) e o 

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), este último, em 2013, logo no início dos estudos, 

com o intuito de levantar dados que seriam interessantes para a pesquisa, mas infelizmente, 

eles não possuíam nenhum dado do nosso interesse. O NTE foi extinto em 2016, pelo novo 

governador. Também visitamos a Universidade Estadual de Feira de Santana e algumas 

Faculdades Particulares, além das 77 escolas públicas estaduais que fazem parte do território 

Portal do Sertão. 

Em nossa pesquisa, observamos que existe maior quantitativo de professores de 

matemática localizado na Sede do NRE-19 (Feira de Santana), num total de 269 professores, 

enquanto há município, como Ipecaetá, por exemplo, que não possui professor efetivo de 

matemática atuando, quem leciona a disciplina são professores contratados através de REDA 

(Regime Especial de Direito Administrativo) ou estagiários. Observamos, com esses dados, 

que existe carência de professores de matemática na região.  

De acordo com o Tribunal de Contas da União [TCU] (2013), há um déficit estimado 

de pelo menos 32.700 professores com formação específica nas disciplinas obrigatórias do 

ensino médio nas redes estaduais de educação em todo o Brasil (TCU, 2013). Ainda segundo 

o TCU (2013), esse déficit se deve à falta de incentivo, motivação, salários e condições de 

trabalho para esses profissionais. Assim, resultam em baixa atratividade da carreira e falta de 

professores. É evidente que se faz necessário políticas públicas, incentivos, atenção no que diz 

respeito a esses profissionais para que ocorra uma adequada equalização do quadro de 

docentes das redes públicas estaduais de ensino médio. 

Como o nosso estudo envolveu Gestores, Professores efetivos de matemática e 

Alunos, inicialmente buscamos compreender o perfil dos sujeitos da pesquisa, para identificar 

as semelhanças, diferenças, com relação à idade, gênero, estado civil, formação, entre outras 

informações, dos gestores, professores e alunos.  
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7.1.1 Gênero 

 

No que se refere aos 51 gestores que responderam ao questionário, observamos que 

72,5% são do gênero feminino. Essa é a realidade do Território Portal do Sertão, a maioria das 

mulheres ocupa o lugar de gestoras das escolas públicas, conforme demonstrado no Quadro 7. 

 

Quadro  7 - Gênero dos gestores 

Gestores 

Gênero Quantidade Percentual 

Masculino 14 27,5 

Feminino 37 72,5 

Total 51 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para ocupar o cargo de gestor todos passaram por um processo de qualificação 

profissional. O primeiro passo, para habilitar professores e coordenadores pedagógicos ao 

processo de eleição nas escolas públicas foi preciso fazer uma prova de certificação. A 

certificação tem por objetivo testar habilidades e conhecimentos nas áreas de gestão 

pedagógica e qualificar o candidato para a função de gestor escolar. Esse processo aconteceu 

em dezembro de 2015 e teve por objetivo a valorização da experiência do gestor e a busca da 

maior participação da comunidade escolar e da família dos alunos no processo de escolha. 

O processo eleitoral é disciplinado pela Decreito Nº 16.385 de 26 de outubro de 

2015, do Estado da Bahia. Além da prova de certificação, outros critérios são exigidos 

também: ter 94% de frequência mínima no ano letivo, apresentação de um plano de gestão 

escolar e dois anos de experiência na gestão pública e, no caso de candidato que já é gestor, 

declaração de regularidade na prestação de contas anuais dos recursos financeiros recebidos 

pela unidade, entre outros itens. Para ter validade a votação deverá atingir o percentual 

mínimo de 30% do segmento pais-alunos e 50% do segmento magistério-servidores. Se o 

número mínimo não for obtido, realizar-se-á nova eleição em 8 dias (Decreto, 2015). Caso, 

ainda assim, não seja auferido percentual mínimo, a Secretaria da Educação designará o 

Diretor e o Vice-Diretor. Será proclamado vencedora a chapa que atingir 50% mais 1 dos 

votos válidos, respeitada a proporcionalidade do peso dos votos de cada segmento. Os novos 

diretores foram nomeados em fevereiro de 2016 (NRE 19, p. 2016). 
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Art. 6º - São requisitos para a inscrição no processo seletivo interno: I - ser 

servidor integrante da carreira do Magistério Público Estadual e ocupante de 

cargo de professor ou de coordenador pedagógico; II - ter formação superior, 

com licenciatura plena; III - ter sido aprovado na avaliação de conhecimento 

em gestão escolar; IV - apresentar à Comissão Seletiva Escolar um Plano de 

Gestão Escolar, incluindo metas prioritárias definidas pelo Órgão Central da 

Secretaria da Educação, regulamentado por meio de Portaria, sendo 

facultado à unidade escolar agregar outras metas de acordo com a sua 

identidade; V - ter experiência docente de, no mínimo, 02 (dois) anos na rede 

pública ou privada; VI - não ter sofrido pena de advertência ou suspensão no 

período de 02 (dois) e 04 (quatro) anos, respectivamente, de efetivo 

exercício, anteriores à data de inscrição no processo seletivo; VII - 

apresentar declaração de regularidade na prestação de contas anuais dos 

recursos financeiros recebidos pela unidade escolar, de qualquer fonte ou 

natureza, no período em que exerceu o respectivo cargo, na hipótese de 

inscrição em novo processo seletivo interno; VIII - apresentar atestado 

comprovando frequência mínima de 94% (noventa e quatro) na unidade 

escolar durante o ano letivo, ficando assegurados os dispositivos constantes 

nos arts. 113 e 118 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994 (Decreto, 

2015, p. 2). 

 

Com relação ao perfil dos professores de matemática das escolas públicas, 

participantes da pesquisa, dos 151 que responderam ao nosso questionário, 67,5 % são do 

gênero feminino e 31,1% do gênero masculino, conforme Quadro 8. 

 

Quadro  8 - Gênero dos professores 

Professores 

Gênero Quantidades Percentuais 

Masculino 47 31,1 

Feminino 102 67,5 

Omissos 2 1,3 

Total 151 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esses dados refletem a realidade brasileira, em que a grande maioria, na educação, 

em quase todos os níveis, é ocupada por mulheres. Para Neves (2011) isso é reflexo da 

própria sociedade brasileira, pois alguns predicados como atenção, a delicadeza, o 

desprendimento e a meiguice estão associadas à função do professor e são características 

consideradas femininas. Dessa forma, esses predicados são geralmente associados aos de uma 

mãe e, para possuí-los não é necessário qualificação profissional. Assim, os salários do 

magistério podem ter sofrido impactos, se desvalorizando frente a outras profissões e  fazendo 

com que a Educação permaneça como um “gueto feminino no mercado de trabalho” (Neves, 

2011, p. 1). 



272 

Por muitos anos, o espaço da mulher sempre esteve restrito ao lar. Para a mulher 

ocupar um espaço digno no mercado de trabalho sempre foi com muita luta. E foi 

conquistando aos poucos, esses espaços, seja pelo modo de produção capitalista, que 

necessitava de mão de obra barata, com um único propósito, o lucro, seja pelas conquistas por 

melhores condiçoes de vida, de trabalho, de moradia, alimentação para garantir a 

sobrevivência (Dias & Souza, 2013). Ainda hoje, a mulher exerce algumas profissões que são 

ocupadas essencialmente por homens, porém observa-se que em muitas delas, os salários são 

menores. “Ao longo do século XX, as mulheres foram ocupando espaço na sociedade, 

garantindo conquistas sociais, políticas e jurídicas, sempre num movimento de luta, marcadas 

por ideias e fatos com significativas transformações em toda a sociedade” (Dias & Souza, 

2013, p. 5). 

Dias e Souza (2013) nos dizem que muitas profissões exigem certo desprendimento, 

atenção, cuidado com o outro. Trabalho em hospitais, creches, cuidador de idosos, 

professores, assistentes sociais, acabam por serem trabalhos, exigem um perfil de 

profissionais do gênero feminino e, desse modo, esses espaços são exercidos mais pelas 

mulheres do que pelos homens. 

A mulher através dos anos vem ocupando lugares de destaques na sociedade e elas 

são tão capazes quanto os homens para desenvolver as mesmas funções e por essa razão, seus 

serviços devem ser remunerados da mesma forma, pois a capacidade profissional não tem 

nada a ver com gênero, feminino ou masculino. 

Conforme estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) 2015, de acordo com dados da Sinopse Estatística da Educação 

Básica, Diretoria de Estatística Educacional (DEED), divulgada pelo Ministério da Educação 

em 2015, existem no Brasil quase 522.826 mil professores, dos quais mais de 318.731 mil são 

do gênero feminino e 204.095 mil são do gênero masculino. E de acordo com o Anuário 

Brasileiro da Educação Básica 2013, em 2011 existia no Brasil 2.045.351 professores da 

Educação Básica, destes, 395.228, do gênero masculino e 1.650.123 do gênero Feminino. 

Mais de 1,6 milhão são do gênero feminino, ou seja, as mulheres compõem 80,7% do total de 

professores da Educação Básica do País. Só o ensino técnico conta com mais professores do 

gênero masculino (Anuário, 2013). 

Observamos também que sempre houve discriminação com a mulher e o pensamento 

matemático, ao longo dos tempos, no entanto, muitas mulheres também contribuíram para a 
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construção da ciência matemática.  Apesar de ser um espaço restrito a homens, as mulheres 

matemáticas ocuparam e estão ocupando espaços de destaque. 

Com relação aos alunos, dos 361 pesquisados, 53,7% são do gênero feminino, 45,7% 

do gênero masculino, conforme Quadro 9.  

 

Quadro  9 - Gênero dos alunos pesquisados 

Alunos 

Gênero Quantidades Percentuais 

Masculino 165 45,7 

Feminino 194 53,7 

Omisso 2 0,6 

Total 361 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância [UNICEF] 

(2014), “em relação a gênero, há mais mulheres matriculadas no ensino médio entre os 

adolescentes de 15 a 17 anos que frequentam a escola: 2.981.617 mulheres, ante 2.478.228 

homens” (Unicef, 2014, p. 35). Para a Unicef (2014) esses dados confirmam que os meninos 

são mais atingidos pela exclusão escolar. 

 

7.1.2 Faixa etária 

 

Com relação à faixa etária daqueles que exercem a função de gestão, observamos que 

37,3% estão entre 40 a 49 anos e 35,3% entre 50 a 59 anos, perfazendo um total de 72,6%. 

São poucos jovens ocupando esse espaço, como também os que estão acima de 60 anos ou 

mais, que já poderiam estar aposentados, conforme Quadro 10. 

 

Quadro  10 - Faixa etária dos gestores participantes da pesquisa 

Gestores 

Faixa etária  Quantidade  Percentual 

29 anos ou menos 1 2,0 

30 a 39 6 11,8 

40 a 49 19 37,3 

50 a 59 18 35,3 

60 anos ou mais 3 5,9 

Omissos 4 7,8 

Total 51 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

Com relação aos professores de matemática, dentre os pesquisados constatamos maior 

percentual na faixa entre 40 a 49 anos (35,8%), seguido da faixa entre 30 a 39 anos (29,8%), 
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perfazendo um total de 65,6%. Na faixa de 50 a 59 anos estão 21,2% dos entrevistados. São 

poucos jovens, com 29 anos ou menos, ocupando a função de professor de matemática 

(2,6%), como também, são poucos na faixa de 60 anos ou mais (3,3%). Somando os 

percentuais de professores com mais de 50 anos temos um total de 24,5% de professores de 

matemática que já poderiam estar aposentados e, no entanto, ainda estão na ativa, conforme 

Quadro 11. 

 

Quadro  11 - Faixa etária dos professores de matemática participantes da pesquisa 

Professores 

Faixa etária  Quantidade  Percentual 

29 anos ou menos 4 2,6 

30 a 39 45 29,8 

40 a 49 54 35,8 

50 a 59 32 21,2 

60 anos ou mais 5 3,3 

Omissos 11 7,3 

Total 151 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O baixo percentual de jovens deve-se ao fato de não haver concurso público para o 

cargo de professor, há muito tempo. Muitos jovens trabalhando nesta função são contratados 

em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), de forma provisória. 

De acordo com o Anuário (2013), o número de professores da Educação Básica por 

faixa etária em 2011, no Brasil foi 2.045.351. Destes, 104.868 (5,13%) estão na faixa etária de 

até 24 anos, 492.111 (24,1%), na faixa de 25 a 32 anos, 563.364 (27,6%), na faixa de 33 a 40 

anos, 601.242 (29,4%), na faixa de 41 a 50 anos e 283.766 (13,9%), com mais de 50 de anos.  

Assim, a grande concentração de professores, considerando em números percentuais, 

está na faixa dos 30 aos 50 anos. São poucos jovens atuando no magistério, como também, 

ainda existe uma quantidade considerável de professores atuando no ensino e que já poderiam 

estar aposentados. De acordo com a Lei Nº 11.357 de 2009, que trata da aposentadoria do 

professor:  

 

LEI Nº 11.357 DE 06 DE JANEIRO DE 2009 

Subseção V-DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR 

Art. 19 - Será assegurada aposentadoria com proventos integrais ao segurado 

professor que comprovar, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 

e que possuir, cumulativamente: 

I - 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 

II - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; 
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III - 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, 

se homem, e 50 (cinqüenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, se mulher.  

 

Acreditamos que o percentual elevado de docentes que ainda atua no magistério e 

não se aposentou se deve à desvalorização financeira do seu salário, quando ocorre a 

aposentadoria. A permanência no trabalho traz vantagem ao professor em idade de se 

aposentar, com um abono de permanência em serviço, que consiste em um percentual 

acrescido no seu salário. Esse abono não foi originado recentemente na legislação brasileira 

nos regimes próprios de previdência, teve o seu nascimento, primeiramente, na lei 8.213/91, 

em seu artigo 18, Inciso I, alínea I, posteriormente revogada pela lei 8.870/1994. 

O abono de permanência em serviço resume-se na devolução da contribuição 

previdenciária que o servidor faz mensalmente, tendo como base de cálculo a sua 

remuneração constituída pelas verbas de caráter habitual e permanente. 

Em 2014 o governo do Estado da Bahia ofereceu um curso na modalidade à distância 

com o objetivo de capacitar os professores, aperfeiçoar e fortalecer o vínculo entre a prática 

pedagógica e a utilização das tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao contexto.  

O curso foi obrigatório para a promoção do magistério público dos Ensinos Fundamental e 

Médio do Estado da Bahia para os anos de 2015 e 2016, conforme a Lei nº 13.185/14, 

publicada no Diário Oficial do Estado do dia 2 de julho.  

O texto da proposta garante promoções, reajuste salarial para todos os aprovados que 

somam 14% de ganho real, divididos em três anos: no ato da inscrição, neste ano (2014), será 

concedido o percentual de 3,7%.  No ano seguinte (2015), mais 5,15%, para no ano 

subsequente (2016) soma-se mais 5,15%. Isso significa que,  este ano, somado o percentual de 

3,7% + 5,91% do aumento linear, perfaz um total de 10,28%  de reajuste para estes 

professores. Já em 2015, somado 5,15%, + 5,91% do aumento linear, garante aos professores 

um reajuste de 12,5% ao ano considerando o aumento da inflação. Esse curso não foi 

oferecido aos aposentados, ou seja, não receberam o reajuste salarial.  

Por não estar motivado, o professor que poderia se aposentar e continua em sala de 

aula, muitas vezes se sente cansado, mas permanece em sala de aula para não perder algumas 

vantagens salariais e ter o seu salário reduzido na aposentadoria. E muitos desses professores 

não utilizam as tecnologias em suas aulas por não terem tido formação adequada, como 

também não se sentem estimulados para usá-las. 
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No dia 29/11/2016 foi aprovada uma Lei na Assembleia Legislativa da Bahia 

encaminhada pelo  governador do Estado da Bahia, Rui Costa, que cria uma bolsa de estímulo 

à permanência de professores na rede estadual. A bolsa  será destinada a docentes efetivos do 

magistério que atuem nos ensinos fundamental e médio, que receberão o valor de R$ 1.600 

(em caso de carga horária de 40 horas)  e de R$ 800 (para 20 horas). Com a criação da lei o 

governo estimula os aposentados a permanecerem na ativa e com isso, não abre concurso para 

os novos professores entrarem para o serviço público de forma efetiva. 

São oferecidos aos jovens professores um contrato com prazo determinado de 48 

meses, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, chamado Regime Especial de Direito 

Administrativo (Reda). Dessa forma, é feito um contrato de forma lícita em que existe vínculo 

empregatício. Dentre alguns benefícios estão a carga horária de trabalho que pode variar de 6 

a 8 horas por dia, cuja remuneração é constituída por um salário variável de nível superior, 

técnico e nível médio, mais gratificações além do vale transporte e auxilio alimentação. Não 

pode participar quem já teve contrato de 48 meses com o governo estadual ou municipal.  

Com relação à idade dos alunos pesquisados, existe uma predominância na faixa de 

até 29 anos (90,3%), pois a nossa pesquisa se limitou a estudantes maiores de 18 anos, para 

atender a um critério do Comitê de Ética, pois os menores de 18 anos precisariam da 

autorização dos pais para participar da pesquisa. As séries em que nos concentramos foram 2ª 

e 3ª e assim, tivemos um número menor de alunos no 1º ano do ensino médio (18,3%) e um 

número maior no 3º ano (53,2%), conforme demonstra o Quadro 12. 

 
 

Quadro  12 - Faixa etária dos alunos participantes da pesquisa 
Alunos 

Faixa etária  Quantidade  Percentual 

29 anos ou menos 326 90,3 

30 a 39 12 3,3 

40 a 49 6 1,7 

50 a 59 2 0,6 

60 anos ou mais 2 0,6 

Omissos 13 3,6 

Total 361 100,0 

Série / Ano Quantidade Percentual 

1º ano 66 18,3 

2º ano 96 26,6 

3º ano 192 53,2 

4º ano 2 0,6 

Omissos 5 1,4 

Total 361 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Pesquisamos escolas que oferecem o ensino médio e escolas que oferecem ensino 

profissionalizante. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB o 

ensino médio é oferecido para alunos com 15 a 17 anos de idade:  

 

Ensino médio –  é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos. A Constituição prevê que deve ser progressivamente 

universalizado, de modo a atender a todas as pessoas que terminam o ensino 

fundamental, inclusive os jovens e adultos que não tiveram oportunidade de 

cursá-lo. Pode ser oferecido de forma integrada à educação profissional 

(LDB, 1996, p. 1). 

 

Os estudantes que participaram da pesquisa estão fora dessa faixa etária determinada 

pela LDB. De acordo com a UNICEF (2014), o Censo Escolar de 2012, mostra o número de 

alunos com idade acima da recomendada para a série, que frequentam o ensino médio no 

Brasil que é de 31,1% do total de matriculados nessa etapa de ensino, o que corresponde a 

2.605.200 estudantes. Os nossos dados retratam essa realidade no Município de Feira de 

Santana. 

 

7.1.3 Estado Civil 

 

Com relação ao estado civil dos 51 gestores que participaram da pesquisa 54,9% são 

casados. Quanto aos 151 professores, 49% são casados e 36,4% são solteiros. Já o grupo de 

alunos, dos 361, 88,6% são solteiros/as, indicando que estes têm mais condições de 

permanência no curso e a maior inserção é de mulheres. Vide Gráfico 1. 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Casado(a) Solteiro(a) Separado(a) Viúvo(a) União estável

49,0%

36,4%

4,0% 2,6% 5,3%5,3%

88,6%

0,8% 0,3% 3,9%

54,90%

17,60%
9,80% 5,90%

11,80%

Professores Alunos Gestores
 

Gráfico 1 – Estado civil dos participantes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 



278 

7.1.4 Formação dos gestores e professores 

 

Dos gestores que participaram da pesquisa 66,7% fizeram especialização e 10% 

fizeram mestrado, conforme demonstra o Quadro 13. 

 

Quadro  13 - Formação dos gestores pesquisados 

Gestores 

Formação Quantidade Percentual 

Especialização 34 66,7 

Mestrado 5 10,0 

Doutorado 1 2,0 

Omissos 11 21,6 

Total 51 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação à formação, dos 151 professores pesquisados, 64,3% têm graduação. 

Observamos que alguns não responderam, foram omissos, um total de 35,8%. Dos graduados, 

82,8% fez curso de especialização, 7,3%, mestrado. Observamos, com esses dados, que os 

professores possuem boa qualificação profissional, conforme Quadro 14. 

 

Quadro  14 – Formação dos professores pesquisados 

Professores 

Formação Quantidade Percentual 

Especialização 125 82,8 

Mestrado 11 7,3 

Doutorado 1 0,7 

Omissos 14 9,3 

Total 151 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No entanto os dados nacionais, conforme Anuário (2013) nos diz que em 2011, o 

Brasil possuía um total de 1.515.322 professores da Educação Básica. Deste total, 1.249.509 

possuía curso com licenciatura e 265.813 possuía curso sem licenciatura. E com relação ao 

número de professores do Ensino Médio por escolaridade, também em 2011, em um total de 

488.528, destes, 353 possuía Ensino Fundamental, 8.285, Ensino Médio Normal / Magistério, 

20.307, Ensino Médio e 459.583, curso superior.  
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Segundo o estudo do Tcu (2013) em 2012, as redes estaduais de ensino possuíam 

mais de 396 mil docentes em sala de aula, com aproximadamente 46 mil deles, sem formação 

específica em nenhuma das doze disciplinas obrigatórias do ensino médio, e destes últimos, 

ainda aproximadamente 17 mil possuíam, no máximo, o ensino médio. Segundo o estudo do 

Tcu (2013), foi identificado um déficit da ordem de 32 mil professores com formação 

específica em disciplinas obrigatórias do ensino médio nas redes estaduais. Há mais de 46 mil 

professores em sala de aula, que não possuem formação específica (Tcu, 2013). 

 

7.1.5 Perfil familiar dos pesquisados: quantitativo de filhos  

 

Dos gestores que participaram da pesquisa, 76,5% possuem filhos. Desses, 27,5% 

possuem 2 filhos e 25,5%, 3 filhos. Com relação aos professores, dos 151 pesquisados, 66,9% 

possuem filhos, 29,8% não possuem e 31,1% possuem 2 filhos. Já entre os alunos 

pesquisados, 85,9% não possuem filhos e 4,7% possuem um filho, conforme demonstrado no 

Quadro 15. 

 

Quadro  15 - Quantitativo de filhos de gestores, professores e alunos pesquisados 

Possui filhos 
Gestores Professores Alunos 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Sim 39 76,5 101 66,9 42 11,6 

Não 9 17,6 45 29,8 310 85,9 

Omissos 3 5,9 5 3,3 9 2,5 

Total 51 100 151 100 361 100 

Quantitativo de filhos             

1 9 17,6 37 24,5 17 4,7 

2 14 27,5 47 31,1 10 2,8 

3 13 25,5 12 7,9 5 1,4 

4 2 3,9 2 1,3 2 0,6 

Omissos 13 25,5 53 35,0 327 90,6 

Total 51 100 151 100 361 100 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

7.1.6 Quantitativo de alunos que trabalham 

 

Do grupo de alunos pesquisados, 70,4% não trabalha, ou seja, muitos dependem da 

renda de familiares, enquanto 24,9% trabalham, possuem renda, provem o seu próprio 

sustento e/ou da sua família, conforme Quadro 16. 
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Quadro  16 - Quantitativo de alunos que trabalham 
Trabalha Quantidade Percentual 

Sim 90 24,9 

Não 254 70,4 

Faço Estágio 14 3,9 

Omissos 3 0,8 

Total 361 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dentre os 361 alunos que responderam ao questionário, 90,6% cursam o ensino médio 

e 6,4%, o técnico, conforme Quadro 17, a seguir.  

 

Quadro  17 - Nível de ensino dos alunos 

Aluno 

Curso Quantidade Percentual 

Médio 327 90,6 

Técnico 23 6,4 

Omissos 11 3,0 

Total 361 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

7.1.7 Perfil dos Professores e alunos da graduação 

 

São muitas as cobranças para que o professor utilize as tecnologias em sala de aula 

com o objetivo de melhorar o ensino e aprendizagem de matemática. Sabemos que as TIC 

integradas às metodologias despertam o interesse do aluno, porém, como o professor poderá 

utilizar essas tecnologias ao longo da sua formação, se não estiver preparado para usá-las de 

forma pedagógica, integradas ao ensino e a aprendizagem? 

 Por essa razão, fomos buscar tais informações pesquisando professores e alunos do 

curso de formação (graduação) em matemática. Achamos pertinente considerar na nossa 

amostra, alunos do 7º e do 8º semestres, pois já teriam embasamento teórico e prático a 

respeito das questões da nossa pesquisa. 

Em Feira de Santana o curso de matemática é oferecido pela Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS). O curso de Licenciatura em Matemática considera os desafios do 

mundo atual que está em constantes transformações e as exigências sociais e educacionais. A 

proposta do curso é formar profissionais que apresente competência técnica, científica e 

pedagógica e que seja capaz de trabalhar os conteúdos específicos da Matemática, sob 
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abordagem sociológica, política, filosófica e metodológica, articulando teoria à prática; que 

seja um profissional crítico, ético, pesquisador e em constante processo de formação, atuando 

como agente transformador da sociedade (Uefs, 2016). 

 

O Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS tem como 

objetivo principal formar professores de Matemática que atuarão no Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries) e no Ensino Médio, conscientes de seu papel 

social de educador e capazes de atuar em diversos contextos 

socioeducativos, com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos e 

conscientes da contribuição que a Matemática pode oferecer à formação 

cidadã. São oferecidas 40 vagas semestrais. O Curso acontece no turno 

diurno e tem duração de 4 anos (oito semestres) (Uefs, 2016, p. 1). 

 

A opinião dos alunos e professores que participaram da pesquisa no que diz respeito 

ao curso, é que o mesmo oferece um quadro de profissionais competentes e que é de 

qualidade. Porém, existem as dificuldades para a utilização das TIC no ensino e aprendizagem 

e foi constatada, em nossa pesquisa, que os alunos não têm essa formação, por conta de vários 

fatores, entre eles a ausência de infraestrutura adequada. Esses professores formados chegam 

às escolas sem saber utilizar as tecnologias para o uso pedagógico e, aliado a isso, a 

infraestrutura precária nas escolas de ensino médio, também contribui para sua não utilização.  

O perfil da nossa amostra com relação a professores e alunos de graduação é 

apresentado a seguir. Consideramos importante buscar informações em outras instituições de 

ensino superior a respeito da utilização das TIC pelos professores de matemática, como 

também sobre as dificuldades para o uso em sala de aula. Dessa forma, consideramos em 

nossa amostra, professores de instituições públicas e particulares. 

 

7.1.7.1 Perfil de Alunos e professores pesquisados na graduação em matemática 

 

Para identificar até que ponto os professores tiveram ou estão tendo formação sobre as 

TIC, buscamos entrevistar professores e alunos da área de exatas, para compreender suas 

percepções a respeito da utilização das TIC em sala de aula. Em vista disso, questionamos a 

respeito da sua percepção sobre a importância da utilização das TIC em sala de aula, sua 

frequência de utilização, sua satisfação com o uso e sua opinião sobre os contributos das TIC 

para a melhoria do ensino e aprendizagem. 

Neste sentido apresentamos o resultado da investigação, destacando o perfil de 

professores e alunos de instituições de ensino superior, a percepção de professores e alunos da 
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graduação sobre o uso das TIC em sala de aula e fatores que interferem ou dificultam sua 

utilização, com destaque para o curso de Licenciatura em Matemática, que visa à formação de 

professores. 

 

7.1.7.2 Gênero dos professores e alunos da graduação 

 

Foram pesquisados professores e alunos da graduação de algumas instituições de 

ensino superior. Assim, 22 professores participaram, sendo 72,7% do gênero masculino e 

27,3% do gênero feminino.  

Estes dados apontam para um fato curioso. De acordo com Dias & Souza (2013) em 

2008 as estatísticas do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), apontaram que no ensino superior, das 338.890 funções docentes, 186.720 (55%) 

estavam ocupadas por homens e 152.170 (45%) pelas mulheres. Dessa forma, observa-se que 

a presença do gênero masculino é superior à do gênero feminino. Barreto (2014) em seu 

trabalho de pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa no CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) em 2010 nos chama a atenção que, na grande 

área das Ciências Exatas e da Terra, o corpo de pesquisadores/as é majoritariamente 

masculino e a presença feminina, nos mais altos níveis de ensino, está cada vez mais ampla, 

mas ainda é bastante desigual. O resultado da nossa pesquisa nas Universidades e Faculdades 

de Feira de Santana retrata essa realidade. 

Quanto aos graduandos em matemática, foi entrevistado um total de 25 alunos, na fase 

final do curso. 56%, do gênero masculino e 44% do gênero feminino.  

 

7.1.7.3 Faixa etária de professores e alunos da graduação em Matemática 

 

Com relação à faixa etária dos professores de Matemática entrevistados na 

graduação, observamos maior quantitativo na faixa entre 40 a 49 anos (40,9%) e 30 a 39 

(36,4%), conforme Quadro 18.  
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Quadro  18 - Faixa etária de professores da graduação 
Professores da graduação 

Idade Quantidade Percentual 

29 anos ou menos 1 4,5 

30 a 39 8 36,4 

40 a 49 9 40,9 

50 a 59 3 13,6 

60 anos ou mais 1 4,5 

Total 22 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação aos alunos da graduação em matemática, a maioria está na faixa de 29 

anos ou menos (92%). Na faixa de 30 a 39 anos, o percentual é de (4%). Pesquisamos 

estudantes do sétimo e oitavo semestre do curso de graduação em matemática e os dados 

mostram que a faixa etária para se formar em nível superior estão condizendo com relação à 

idade e ano de formação dos entrevistados, Quadro 19. 

 

Quadro  19 - Faixa etária de alunos da graduação em Matemática 

Alunos da graduação em Matemática 

Idade Quantidade Percentual 

29 anos ou menos 23 92 

30 a 39 1 4 

Omissos 1 4 

Total 25 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

7.1.7.4 Estado civil de professores e alunos da graduação em Matemática 

  

Do grupo de professores que participaram da pesquisa, 59,1% são casados. Com 

relação aos estudantes, 84% são solteiros, o que nos permite inferir que há mais condições de 

permanência na graduação, pois os solteiros têm mais possibilidades neste sentido. Vide 

Gráfico 2, a seguir 
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Gráfico 2 - Estado civil de professores e alunos da graduação 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

7.2 As TIC como recurso educativo na prática pedagógica: impacto na aprendizagem 

 

Neste capítulo, buscamos evidências acerca do uso das TIC nas aulas de matemática 

pelos professores, sua utilização no processo ensino e aprendizagem e fatores que interferem 

ou dificultam sua utilização. Neste sentido apresentamos o resultado da investigação, 

destacando a percepção de professores, alunos e gestores sobre o uso das TIC em sala de aula, 

buscando responder ao objetivo proposto, de investigar a relação entre o uso das TIC e a 

qualidade do ensino de matemática no ensino médio. Foi norteado pela questão: em que 

medida a utilização das TIC contribui para a melhoria do ensino e aprendizagem? A coleta de 

dados foi feita a partir da aplicação de questionários e entrevistas a gestores, professores e 

alunos. 

Consideramos a amostra de 77 escolas de ensino médio, que fazem parte do Núcleo 

Regional de Educação (NRE 19), em Feira de Santana.  

São muitos os esforços no intuito de melhorar o ensino e aprendizagem de 

matemática, e quanto ao professor de matemática, no dia a dia da sua atividade docente, busca 

estratégias metodológicas que possam favorecer a aprendizagem dos alunos no contexto 

educativo. Cabe a ele pesquisar, estudar, selecionar conteúdos, preparar as aulas, com o 

intuito de encontrar recursos didáticos que possam contribuir na preparação das aulas, que 

possam despertar a curiosidade do aluno, leve ao desejo da descoberta e ao esclarecimento de 

dúvidas.  É importante que esses recursos didáticos também, possam levar em consideração os 
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conteúdos que os alunos trazem da vida, como também suas expectativas e as competências 

que irá desenvolver, para gerar ambientes educativos para alcançar a aprendizagem da 

matemática.  

Os recursos didáticos são todos os objetos utilizados em uma aula, meios de 

comunicação que possam auxiliar o ensino-aprendizagem, como também, que possam ampliar 

os conhecimentos. O professor de matemática deve escolher os recursos didáticos que 

promovam uma aprendizagem significativa. Atualmente, existem à disposição, inúmeras 

ferramentas tecnológicas que ajudam a enriquecer o processo ensino-aprendizagem, dentre 

eles, televisor, DVD, celular, computador, internet, data show, filmadora digital, softwares 

educativos, entre outros e toda uma gama de ferramentas que estão disponíveis e surgem a 

todo o momento diante do avanço tecnológico e que contribui para esse fim. 

A utilização das TIC em sala de sala, associadas às práticas pedagógicas promove 

amplas possibilidades e sendo incorporadas ao ensino e aprendizagem deverá alcançar a 

qualidade no ensino. O seu uso não deve se limitar à forma instrumental, técnica, 

desvinculada de uma contextualização, mas devem ser trabalhadas com objetivos definidos, 

planejados, com estratégias didáticas para se chegar a uma aprendizagem significativa e 

aquisição de conhecimentos pelo aluno.   

Sabemos do potencial das TIC e principalmente da contribuição das mesmas quando 

usadas a favor do ensino de matemática. São muitas as possibilidades e dentre elas podemos 

citar a melhoria no processo cognitivo, ampliação de rede social, organização das ideias, 

estimular a criatividade, melhorar a capacidade de expressão e de colaboração dos indivíduos. 

Como professora de matemática e informática, nossa preocupação é com o ensino e 

aprendizagem da disciplina, o que direciona a busca por metodologias que possam despertar o 

interesse do aluno para que melhore o gosto/interesse pela matemática.  São muitas as 

cobranças para que o professor de matemática possa utilizar as TIC em sala de aula. 

Buscamos compreender o que pensa professores e alunos sobre a importância da 

utilização das TIC, sua contribuição para a aprendizagem e o quanto utilizam essas 

ferramentas. 

 

7.2.1 Utilização das TIC pelo professor de matemática em sala de aula 

 

Com relação à utilização das TIC pelos professores de matemática em sala de aula, 

usamos a média ponderada, considerando o peso e o quantitativo de respondentes da nossa 
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amostra, ou seja, professores, alunos e gestores. Utilizamos a escala “0. Nada, 1. Pouco e 2. 

Muito” de acordo com os instrumentos aplicados, APÊNDICES A, B e C. Calculamos a 

média dos valores e dentre as respostas de professores e alunos, percebemos que existe uma 

tendência para a não utilização das TIC pelos professores em sala. 

De acordo com o Gráfico 3, dentre as TIC discriminadas, o Data show é o 

equipamento mais utilizado pelo professor de matemática, seguido de filmes e internet. O 

Gráfico se refere às respostas dos professores e alunos a respeito das TIC mais utilizadas em 

sala de aula pelo professor de matemática. Os professores disseram que utilizam mais o data 

show, os alunos também comprovam a resposta dos professores e escolheram o data show 

como a TIC mais usada, seguido de filmes e TV.  

 

 

Gráfico 3 - Utilização das TIC pelo professor de matemática, em sala de aula 
Fonte: Elaborado pela autora 

  

Nas entrevistas alguns professores e diretores disseram que na escola, existiam de 1 a 

3 equipamentos de data show disponíveis e que a sua utilização era feita através de escalas. 

Destacamos aqui a fala de uma gestor a respeito do uso do data show, “utilizamos muito, 

temos aqui na escola 5 data show. Temos uma escala, o professor faz a  reserva, mas tem dia 

que não tem pra quem quer” e de outro gestor: “temos dois data show, eu tô tentando comprar 

pelo menos mais uns dois. E todos os professores usam esses dois. Tem professor que não 

quer, mas tem professores que usam muito”.  

A fala de um professor entrevistado: 
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“Um, só tem um data show. E agora a escola, nem está utilizando porque o 

NRE 19, pediu o notebook da escola emprestado, quebrou e não devolveu, 

está na manutenção. Então, para utilizar o data show, temos que levar o 

nosso, então é complicado, as vezes que a tomada não é adequada, não 

encaixa o cabo. Você tem que ter um adaptador” (Pesquisa direta, 2016). 
 

O que se pode observar é que a escola oferece poucos equipamentos de data show 

(cerca de 1 a 3), essa é a quantidade de equipamentos disponíveis na maioria das escolas. 

Apesar das dificuldades apontadas, como problemas de instalação de equipamentos, ainda 

assim, os professores fazem uso. Acreditamos que a sua utilização é por conta das diversas 

possibilidades que o equipamento oferece, mas o valor para se adquirir um é alto.   

Uma professora de matemática nos disse que não utiliza nenhuma outra TIC em sala 

de aula e que usa o data show. A forma de trabalhar a matemática é com jogos, dinâmicas em 

grupo, em duplas, entre outras atividades. 

Os alunos escolheram a TV, dentre as TIC mais utilizadas, depois do Data show e 

dos filmes. Em 2009, no primeiro semestre, o Governo do Estado da Bahia, através da 

Secretaria de Educação (SEC-BA), implantou o projeto, parte do programa de inclusão 

digital, denominado monitor educacional, mais conhecido como TV pen drive. Foram 

instalados televisores de 29 polegadas em 22 mil salas de aula, em todo o estado (Stopilha & 

Santana, 2016). O objetivo foi estimular a construção e socialização do conhecimento, e na 

época, era uma boa alternativa para levar até a sala de aula a produção de conteúdos nos mais 

populares formatos digitais de arquivos de som, imagem e vídeos (Guerra & Nunes, 2010) 

 

Em 2007, apareceram no mercado nacional os primeiros produtos 

eletrônicos com leitor de cartão e entradas USB especialmente para rádios 

automotivos e DVDs. É nesse contexto que se definiu, para finalidades 

educacionais, a criação de um Monitor que agregasse essas inovações 

independentemente dos mais avançados aparelhos de DVD ou de som 

(Guerra & Nunes, 2010, p. 6). 

 

A TV Pen drive configura-se como um recurso composto por entradas para VHS, 

DVD, cartão de memória e pen drive, saídas de áudio, super vídeo para utilização de imagens 

e sons.  As configurações: Áudio: MP3 e WMA, Vídeo: AVI e MPEG1, MPEG2 ou MPEG4, 

este último também conhecido como vídeo MP4. Imagem: JPEG. Não é possível apresentar 

diretamente no Monitor arquivos produzidos por editores de textos (Word e Writer), planilhas 

de cálculo e gráficos (Excel e Calc). O material textual deverá ser produzido ou editado 

diretamente no Power Point (MSOffice) ou Impress (BrOffice.org) e convertido para formato 
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JPEG, compatível com o Monitor (Guerra & Nunes, 2010). Conforme Figura 2, TV pendrive 

e o controle remoto. 

  

 
 

Figura 2 – Tv pendrive e seu controle remoto 
Fonte: Guerra & Nunes, 2010 

 

Para utilizar corretamente a TV pen drive foi necessário antes, uma preparação. Com 

isso, nesse mesmo ano (2009), foram oferecidos aos professores cursos para aprender a usar a 

Tv pen drive. Os cursos foram ministrados por monitores do NTE (Núcleo de Tecnologia 

Educacional), núcleos esses extintos em 2015 em todo o estado, pelo atual governador. Foram 

muitas dificuldades encontradas pelos professores na utilização das Tv pen drive e com isso, 

em muitas escolas elas se transformaram em objeto de decoração.  

Em nossa pesquisa comprovamos que existem instaladas algumas TVs nas salas de 

aulas de algumas escolas, as remanescentes. Nessas escolas, os alunos utilizam muitas vezes 

como TV apenas, para assistirem aos programas, filmes nos intervalos das aulas e eles 

também usam em alguma atividade e alguns poucos professores que sabem utilizar, ainda 

fazem uso.  Aqui trazemos a fala de um gestor de escola, localizada em uma periferia de Feira 

de Santana. Ele fala a respeito da utilização do data show e da TV pen drive (o número 1, se 

refere à pergunta e 2, à resposta do gestor): 

 

“1. Aqui tem data show suficiente? 2. Temos dois. 1. Para toda a escola. 2. 

Para toda a escola. 1. E as TVs pendrive? 2. Nenhuma funciona mais. Mas aí 

foi caso de vandalismo, depredação mesmo por parte dos alunos. Uma coisa 

que aqui a gente tenta trabalhar é a questão da depredação e do vandalismo, 

porque é muito grande aqui na escola. Essa escola aqui na verdade se 

localiza em uma região, não é de um bairro. Temos alunos aqui do Tomba, 

na verdade tudo é considerado como Tomba, Feira VII, Sitio Matias, 

Panorama, Parque da Cidade, CIS, São João, Tapera, Ouro Verde, 

Magalhães, essa quantidade. Então, até certo ponto temos culturas diferentes. 
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Por que você chega aqui, aqui está no sertão, já está ligado um pouco mais 

com o Recôncavo. A gente costuma dizer que tem um grupo de alunos aqui 

que tem um jeito, uma forma peculiar de falar, ele não fala: eu ia ou eu iria, 

não, ele fala: eu tinha.” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Na época, a TV pen drive foi a sensação do momento, em 2009. Foram muitos 

vídeos postados na net para ensinar como utilizar esses equipamentos e muitos artigos 

publicados a respeito do novo projeto. Entretanto, era um equipamento complicado, poderia 

ter sido feito um investimento em um equipamento mais simples. Muitos diretores 

substituíram esses equipamentos por TVs mais atuais, com sistemas mais modernos. A fala de 

um gestor,  

 

“Eu queria saber das TVs pendrive, funcionam todas? 2. Funcionam sim. 

Agora o pessoal gosta mais do Data show, porque tem uma tela maior, então 

os professores usam bem mais. Não é que não use a TV pendrive, usam sim, 

mas usam mais o Data show, porque acham que tem uma tela maior, uma 

imagem melhor. 1. E também perde tempo porque é um mecanismo que 

você tem que mudar a linguagem do Data show para usar a TV pendrive. 2. 

É quando você vai fazer aquela gravação por causa do pendrive, tem que 

fazer aquela conversão. E as vezes você depende do Windows que você tem 

em casa, porque se tiver um avançado já vai ter problema com a TV. Já 

acontece muito isso. Então por isso que o Data show usam bem mais” 

(Pesquisa direta, 2016). 
 

Com relação à opção dos professores pela internet, deve-se ao fato de que a maioria 

das escolas utiliza internet oferecida pela secretaria de educação. Só que, muitas vezes o uso 

não se estende a toda a escola. Em algumas escolas a net funciona nos setores administrativos, 

nos laboratórios de informática e também, para os professores. Uma professora, a respeito do 

uso da rede wi fi na escola, explica (o 1 se refere à pergunta e 2, à resposta): “1.E há rede wi 

fi? 2. Não. A gente tem a rede wi fi na secretaria, no administrativo e na sala de informática". 

A seguir, apresentamos transcrição da fala de dois professores em escolas diferentes: 

 

“1.Há wi-fi 2. Ha wi fi. Isso´, temos o wi-fi da escola. A gente aproveita o da 

SEC, que a  SEC disponibiliza e a gente usa esse wi fi. 1. Os alunos não 

acessam em sala de aula? 2. Somente da sala do laboratório. 

Disponibilizaremos em breve, a gente espera,  um no centro alí, pra que 

todos os quatro cantos do colégio o aluno possa  utilizar. Nós já temos esse 

projeto, os professores acordaram comigo e aí nós vamos colocar Wi-fi só 

para os alunos, onde eles possam utilizar durante  a aula. Isso nos próximos 

dias”. 

“1. Tem laboratório de informática? 2. Sem nenhum computador. 1. Eta! 

Existe o laboratório, mas não tem computador. Tem wi fi aqui? 2. Tem. 1. 

Em todas as salas, o aluno tem acesso? 2. Para todo mundo. Infelizmente 

tem. 1. Para o professor também. Ficam acessando no celular, né?2. Os 
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meninos não querem fazer outra coisa, a gente está querendo mudar a senha, 

eles descobriram a senha. Quando eles estão aqui na escola a gente não 

consegue abrir nada” (Pesquisa direta, 2016). 
 

As TIC que as escolas disponibilizam para os professores e alunos são usadas por 

eles, mesmo com as dificuldades. Os professores tentam fazer o seu trabalho com o que é 

oferecido, com o objetivo de buscar a qualidade nas aulas e a aprendizagem.  

 

7.2.2 Contribuição das TIC para melhorias nas práticas de ensino 

 

Para entender até que ponto as TIC contribuem para a melhoria do ensino, 

verificamos a percepção de professores, alunos e gestores. Buscamos entender até que ponto 

as TIC, utilizadas como recurso educativo e mediada por processo afetivo e dialógico entre 

alunos e professores, implica na melhoria das práticas pedagógicas e da aprendizagem da 

matemática. Algumas questões nortearam essa busca: até que ponto essas tecnologias 

contribuem para melhorias nas práticas de ensino? De que maneira influenciam o processo de 

aprendizagem? Qual a implicação das TIC na qualidade do ensino-aprendizagem da 

matemática? Para responder a estas questões, aplicamos questionários e entrevistas a 

professores, alunos e gestores. 

Para tanto, destacamos as seguintes questões: Você considera que o excesso de 

trabalho do professor dificulta a utilização de metodologias ou estratégias inovadoras? Você 

acha que o excesso de trabalho do professor compromete a qualidade do ensino? Você 

acredita que o excesso de trabalho desestimula o professor para a utilização das TIC? Os 

alunos têm dificuldade de compreensão da sua disciplina? As suas práticas despertam o 

interesse do aluno? Você utiliza metodologia que facilita a aprendizagem? Você acha que a 

dificuldade do aluno é proveniente de defasagem no ensino fundamental? Você sente prazer 

em ministrar sua disciplina? 

A seguir apresentamos as respostas dos professores com relação aos questionamentos 

feitos. Utilizamos a escala “um pouco”, “não” e “sim”. Os professores responderam que 

sentem prazer em ministrar a disciplina matemática, o que está demonstrado no resultado 

obtido na pesquisa, ou seja, 91,9% dos professores responderam que “sim”. Com relação à 

percepção do professor sobre as dificuldades do aluno por conta da defasagem escolar no 

ensino fundamental, a maioria (63,4%) dos professores entrevistados respondeu “sim”. Se o 

professor utiliza metodologia que facilita a aprendizagem, a maioria (67,4%) respondeu 
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“sim”. Se as práticas despertam interesse, 66,9% responderam “um pouco”. Se os alunos têm 

dificuldade em aprender a disciplina, 50,4% acreditam que existe “um pouco” de dificuldade 

e 47,4% responderam “sim”. Com relação ao excesso de trabalho e se isso desestimula a 

utilização das TIC, 40,6%, responderam “sim”. Se o excesso de trabalho compromete o 

ensino, 57,3% responderam “sim” e 37,1%, “um pouco” e se o excesso do trabalho dificulta a 

utilização de metodologias inovadoras, 63,6% responderam “sim” e 28,7% responderam “um 

pouco”. O Gráfico 4 apresenta a percepção do professor a respeito da importância da prática 

do professor, com a utilização das TIC, para o processo ensino-aprendizagem. 

 

 

Gráfico 4 – Percepção do professor sobre a importância das TIC na prática pedagógica 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

É importante se pensar na integração das TIC ao ensino de matemática para o 

desenvolvimento integral dos alunos. As TIC, quando usadas de forma correta, são 

ferramentas potenciais que contribuem para as práticas pedagógicas inovadoras e o professor, 

através de estudos e pesquisas, pode adequar as suas metodologias a este novo contexto, 

buscando a melhoria do ensino-aprendizagem.  

  

63,60%

57,30%

40,60%

50,4%

30,1%

67,40%

63,40%

91,90%

7,70%

5,60%

18,20%

2,2%

3,0%

2,20%

1,50%

1,50%

28,70%

37,10%

0,00%

47,4%

66,9%

30,40%

35,10%

6,70%

Excesso de trabalho dificulda metod. inovadoras

Excesso de trabalho compromete ensino

Excesso de trabalho desestimula utililização das TIC

Alunos têm dificuldade de compreender a disciplina

Suas práticas despertam interesse

Utiliza metodologia que fac. aprendizagem

Dificuldades do aluno defasagem escolar no ens.
Fundamental

Sente prazer em ministrar sua disciplina

um pouco não Sim



292 

 7.2.2.1 Contribuição das TIC para uma melhor compreensão dos conteúdos 

 

Tanto alunos quanto professores concordam que o uso das TIC nas aulas de 

matemática contribui para melhor compreensão dos conteúdos da matemática e facilita a 

aprendizagem. Assim, com relação à influência das TIC na compreensão e aprendizagem, os 

professores consideraram, na ordem de acordo com o grau de importância, as seguintes TIC: 

data show, filmes, internet, jogos educativos, blog, laboratório de informática, computadores, 

TV e os computadores. Já os alunos consideraram, de acordo com o grau de importância, as 

seguintes: data show, filmes, jogos educativos, TV, internet, laboratório de informática, 

computadores. Blog e tablet foram avaliados por professores e alunos como entre baixa e 

média contribuição para o aprendizado. As respostas dos alunos foram equivalentes às dos 

professores, tendendo para um pouco maior, mas dentro da mesma faixa da escala. 

Percebemos, pelas respostas, que tanto o laboratório de informática quanto os 

computadores, ficaram numa ordem bem abaixo na escolha entre as TIC que influenciam a 

aprendizagem, comprovando que realmente essas TIC não são usadas, pela falta do 

laboratório na escola ou pela falta de uma estrutura adequada para sua utilização. 

O Gráfico 5 apresenta a percepção de alunos e professores sobre as possibilidades de 

aprendizado com as TIC. 

 

 

Gráfico 5 - Influência das TIC para a compreensão dos conteúdos: percepção de professores e 

alunos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 -

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1,0

 1,2

 1,4

0,3 

0,4 
0,3 0,3 

1,0 

0,7 

0,5 
0,3 

0,1 

0,7 

0,5 

0,7 

0,9 

1,3 

1,0 

0,9 
0,8 

0,4 

Alunos Prof.



293 

 

7.2.2.2 Contribuição das TIC para o ensino e aprendizagem na graduação em matemática 

 

De acordo com os instrumentos aplicados, APÊNDICES D e E, utilizamos a escala 

“0. Nada, 1. Quase nada, 2. Um pouco, 3. Quase totalmente, 4. Totalmente” e calculamos a 

média ponderada das respostas, para avaliarmos a contribuição das TIC para o ensino e 

aprendizagem. Quanto à opinião de professores e alunos da graduação em matemática sobre a 

contribuição das TIC no ensino e aprendizagem, houve uma diferença para maior nas 

respostas dos professores. Somente o laboratório de informática aparece como item que 

facilita a aprendizagem, quase totalmente, segundo a percepção dos professores. Já os alunos 

avaliam na faixa entre “quase nada” para “um pouco”. O uso de data show, internet, 

laboratório específico, computadores de laboratório, os professores avaliaram que melhoram 

um pouco a aprendizagem, enquanto os alunos dizem que não melhoram quase nada. Filmes e 

jogos educativos, os professores acham que não melhoram nada e os alunos, entre quase nada 

e nada (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6 - Contribuição das TIC para a melhoria na aprendizagem 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Ao entrevistar os alunos do curso de graduação em Matemática, em uma universidade 
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seja, o uso técnico do software sem nenhuma relação com o uso de forma pedagógica, mas 

que não poderiam ser utilizados no ensino fundamental, por exemplo. Além disso, os 

laboratórios não são muito bons”. Outro aluno declarou que só há uma disciplina no curso, 

denominada software matemático, que utiliza as TIC. As demais disciplinas usam muito 

pouco. 

Ressaltamos que a utilização das TIC deve dar suporte aos estudos, mas não pode ser 

substituída pela teoria, mas utilizada como recurso pedagógico, para facilitar a aprendizagem. 

 

7.2.3 Importância das TIC para o ensino e aprendizagem no curso de graduação  

 

Sobre a importância do uso das TIC em sala de aula nas disciplinas de exatas, no 

ensino superior, os professores entrevistados, em sua maioria, acreditam que as TIC são 

importantes para a aprendizagem e o aperfeiçoamento dos conhecimentos tecnológicos do 

aluno, contribuem para a inclusão dos estudantes no mundo tecnológico e são bastante úteis 

para a compreensão da realidade no mundo do trabalho. Afirmam que “podem desenvolver 

potencialidades nos estudantes de forma mais rápida e consistente, fazendo com que eles 

amadureçam cognitivamente de maneira igualitária”, facilitam o processo de aliar a teoria à 

prática e pode ser mais atrativo para os jovens, pois estimulam o aprendizado e motivam, 

despertando maior interesse pelas aulas. Facilitam o trabalho docente e contribuem para 

melhorar a compreensão das aulas, dos fenômenos e dos conteúdos abordados, permitindo 

acessar dados reais e atuais para discussão.  

 De acordo com alguns entrevistados, os softwares simulam a realidade por meio de 

jogos, estimulam o aprendizado e aproximam os alunos da realidade. Em matemática, o 

fascínio dos alunos pelos computadores/internet faz com que se aproximem da matemática 

sem medo/traumas. Prepara o aluno para o mercado de trabalho, estimula a utilização de 

ferramentas que auxiliarão no processo diário das suas atividades, gera oportunidade de 

informação e aquisição de conhecimentos, a possibilidade de pesquisa e visualização de 

questões. 

 Os alunos ressaltaram que as TIC tornam o aprendizado mais fácil, mais interessante e 

mais prático, ampliam a visão e facilitam a análise e interpretação de certas questões. Para um 

dos alunos: 

 

“É muito importante, pois em qualquer área a tecnologia é bem-vinda e nos 

ajuda a aprender o conteúdo rapidamente. A inovação e a utilização das 
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ferramentas ajudam na integração, quebra um pouco as aulas monótonas, 

acrescenta dinamismo às aulas e sai da rotina tornando a aula mais 

interessante. Aproxima os assuntos de nossa realidade cotidiana” (Pesquisa 

direta, 2016). 
 

Assim, com relação à importância das TIC, os alunos consideram todas as TIC, 

destacadas no questionário, com conceito acima da média, exceto a utilização de filmes. Já os 

professores, consideraram acima da média, o data show, internet, laboratório de informática e 

computadores do laboratório. Eles entendem que blog, redes sociais, jogos educativos, 

softwares específicos, utilização de filmes e laboratório específico, têm importância um pouco 

abaixo da média, variando entre 1,83 a 2,5. Vide Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Importância do uso das TIC – percepção de professores e alunos 
Fonte: elaborado pela autora 
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Sobre a frequência de utilização das TIC, na graduação, 52% dos professores 

entrevistados não utilizam laboratório específico, nem os computadores. 42,1% não utilizam 

blog, redes sociais, jogos educativos, ou laboratório de informática. 38,9% não utilizam 

softwares específicos. Já o data show, somente 15,8% não utilizam e 22,2% não utilizam 

internet, conforme Gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8 - Percentual de professores que não utilizam as TIC em sala de aula 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dentre os professores que utilizam as TIC, a maioria afirmou que quase sempre utiliza 

data show e às vezes utiliza internet e softwares específicos.   

Os docentes que lecionam no curso de formação de professores de matemática, 

alegaram que não possuem wi-fi na sala de aula, os alunos nem todos possuem notebook e a 

maioria dos equipamentos está com problema.  

 

7.2.4 Satisfação de professores e alunos, com o uso das TIC na aula de matemática 

 

Com relação à satisfação de professores e alunos sobre a utilização das TIC, 

identificamos que, tanto os professores quanto os alunos, afirmaram estar quase totalmente 

satisfeito com a utilização de data show. Sobre as demais TIC, ambos se declararam pouco 

satisfeitos, exceto jogos educativos e laboratório específico, sobre os quais, se declararam 

quase nada satisfeitos, de acordo com o Gráfico 9: 
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Gráfico 9 – Satisfação de professores e alunos com o uso das TIC 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

7.2.4.1 Satisfação de professores e alunos do curso de graduação 

 

Sobre a satisfação com o uso das TIC observamos equivalência nas respostas de 

professores e alunos da graduação, que se consideram quase totalmente satisfeitos com o uso 

de data show. Com relação ao uso de softwares específicos, filmes, internet, laboratório de 

informática e computadores do laboratório, os professores se dizem pouco satisfeitos 

enquanto os alunos, quase nada satisfeitos. Ninguém respondeu que está totalmente satisfeito 

com o uso das TIC, conforme Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Satisfação de professores e alunos sobre as TIC 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Constatamos que ainda falta incentivo, por parte das instituições de ensino superior, 

para maior utilização das TIC em sala de aula, apesar dos professores demonstrarem interesse 

por sua utilização. A grande maioria dos professores do curso de graduação (73,7%) afirmou 

gostar de utilizar as TIC nas aulas de exatas, enquanto 10,5% afirmaram não gostar e 15,8%, 

um pouco.  

Para melhor compreender a percepção de professores de matemática e alunos das 

escolas públicas de ensino médio sobre a utilização das TIC em sala de aula, elaboramos 

gráfico demonstrativo, com todas as respostas, possibilitando visualização das diferentes 

percepções. Assim, apresentamos os percentuais sobre o que pensam quanto à importância 

das TIC para a compreensão do aluno no processo ensino-aprendizagem, o grau de utilização 

das TIC e o grau de satisfação, tanto de professores, quanto de alunos.  

Desta forma, pudemos perceber que, em geral, as respostas dos professores pontuaram 

valores um pouco mais elevados do que o dos alunos, mas as respostas foram 

proporcionalmente equivalentes. Conforme já mencionado, tanto professores quanto alunos 
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pontuaram o data show como o mais importante para a compreensão, o mais utilizado e o que 

possui maior grau de satisfação. 

Podemos observar que as TIC não utilizadas não foram consideradas, pelos 

respondentes, como importantes. Vide Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 – Demonstrativo sobre a percepção de alunos e professores sobre as TIC 
Fonte: Elaborado pela autora 

 -  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0

Computadore
s

TV

Laboratório

Internet

Data Show

Filmes

Jogos Educat.

Blog

Tablet

0,5 

0,9 

0,6 

0,7 

2,4 

1,4 

0,9 

0,9 

0,1 

0,5 

0,9 

0,7 

0,7 

2,2 

1,5 

1,0 

0,8 

0,2 

0,6 

1,0 

0,8 

0,8 

2,3 

1,6 

1,1 

0,7 

0,2 

1,0 

0,8 

1,0 

1,8 

2,8 

2,0 

1,6 

1,3 

0,5 

1,0 

0,8 

1,1 

1,8 

2,8 

2,1 

1,7 

1,6 

0,6 

1,4 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

2,3 

2,0 

1,7 

0,8 

Professores Compreensão Professores Satisfação Professores Utilização
Alunos Compreensão Alunos Satisfação Alunos Utilização



300 

7.3 Fatores que dificultam o uso das TIC  

 

Alguns fatores interferem no processo de ensino-aprendizagem, pois sabemos que 

tanto professores e alunos precisam encontrar um ambiente propício para que ocorra de fato a 

aprendizagem. Um ambiente físico que seja acolhedor, prazeroso e atrativo, tanto para o aluno 

quanto para o professor, é importante para que ocorra o desenvolvimento de atividades 

socioeducativas como também, o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem.  

Um aspecto fundamental para a utilização das TIC em sala de aula pelos professores 

de matemática é a existência de uma infraestrutura física e tecnológica adequada. Entretanto, 

infelizmente, na maioria das escolas é escassa e inadequada para que ocorra uma 

aprendizagem de qualidade. 

Outro fator importante é a formação do professor em TIC, desde a sua graduação, 

como também, ao longo de seu ofício docente. É preciso investimento na formação do 

professor para que ele possa utilizar as tecnologias de forma natural e com competência.  

 

7.3.1 Infraestrutura das escolas pesquisadas 

 

De acordo com o diário oficial da Bahia de 14 de Novembro de 2015 Nº 21.817 

PORTARIA Nº 8854/2015, as escolas que oferecem 1ª, 2ª e 3ª Série do ensino médio, devem 

disponibilizar 40 vagas por turma e, para o Curso Técnico de Nível Médio, 35. Constatamos 

que a maioria das escolas pesquisadas obedece à lei, ou seja, o número de estudantes por sala 

não excede a 40.  Uma gestora em nossa entrevista nos disse o seguinte: “as salas aqui são 

formadas por 35 a 40 alunos na média, mas as vezes excede esse valor por conta do tamanho 

das salas serem de 50 m² e da procura de vagas pela comunidade”.  

Com relação à infaestrutura, muitas escolas possuem laboratório de informática, mas 

muitos professores de matemática não usam. E constatamos também que as escolas que têm 

laboratórios, muitas estão com os computadores quebrados e obsoletos. E quando existem 

computadores funcionando, são em número insuficiente para a quantidade de alunos por sala. 

Como é constatado no Gráfico 12, declararam que não há laboratório de informática na 

escola: 19,7% dos professores, 53,6% dos alunos e 14% dos gestores. Com relação à 

qualidade do laboratório, disseram ser ruim, 50% dos professores, 25,4 % dos alunos e 38% 

dos gestores. Apontaram como “Bom”, 48% dos gestores, 28,2% dos professores e 16,8% dos 

alunos. 
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Gráfico 12 – Infraestrutura do laboratório 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Uma gestora em uma entrevista nos disse que a escola oferece wi-fi para todos os 

alunos e professores, mas não existe um controle de acesso. A seguir, a fala da gestora na 

entrevista, sendo que o número 1, corresponde a pergunta e 2,  a resposta do gestor: 

 

“1.Tem laboratório de informática? 2. Sem nenhum computador. 1. Eta! 

Existe o laboratório, mas não tem computador. 1.Tem Wi-fi aqui? 2. Tem. 1. 

Em todas as salas, os alunos tem acesso? 2. Pra todo mundo. Infelizmente 

tem. 1. Para o professor também. E os alunos ficam acessando para usar o 

celular, é?2. Os meninos não querem fazer outra coisa, a gente tá querendo 

mudar a senha,  eles descobriram a senha. Quando eles estão aqui na escola a 

gente não  consegue abrir nada” (Pesquisa Direta, 2016). 
 

No Gráfico 13, observamos que 75,9% dos professores informaram que não utilizam 

o laboratório de informática. 54% dos alunos e 36,7% dos gestores também concordaram. 

42,3% dos professores informaram que usam pouco o laboratório, 55,1% dos alunos e 19,6% 

dos gestores concordaram com os professores. 
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Gráfico 13 - Utilização de laboratórios 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para avaliar a infraestrutura que possibilita a utilização das TIC destacamos as 

seguintes ferramentas básicas: computadores, laboratório, internet, data show, filmes, jogos 

educativos, blog, tablet, TV.  

Entendemos que o professor de matemática terá interesse em utilizar as TIC em sala 

de aula, se souber utilizá-las de forma adequada e competente, como também, se perceber que 

estas possuem importância para o processo ensino-aprendizagem. Para tanto, é importante que 

encontre uma infraestrutura adequada na escola, equipamentos em perfeito funcionamento e 

espaços adequados para a sua efetiva utilização.   

Na observação das diversas instituições de ensino constatamos que todas carecem de 

infraestrutura básica para que possibilite ao professor o uso das TIC nas suas práticas 

pedagógicas. Em todas as instituições investigadas (100%) falta internet na sala de aula, 

faltam computador e data show disponíveis para cada sala. Em geral as instituições possuem 

de 1 a 3 data show, que ficam guardados e o professor solicita quando precisar. Se vários 

professores solicitarem, somente os primeiros terão acesso ao equipamento. Em geral, nos 

laboratórios de informática, os computadores são obsoletos e não atendem as demandas.  

Em uma das escolas pesquisadas, a gestora nos disse que são 1400 alunos 

matriculados e que existem no laboratório de informática, 15 computadores. Que os softwares 

que estão instalados têm cinco anos. Informou que a professora de matemática às vezes leva 

os alunos para o laboratório e que são 3 a 4 alunos por computador. 
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É um sonho ter um laboratório na escola, nos disse uma gestora. Mas, a professora de 

matemática utiliza o laboratório de ciências, trabalha com materiais concretos como, o 

tangran, baralho de frações, dominó de frações, entre outros. Em outra escola, a gestora 

preferiu construir uma biblioteca e desativar o laboratório por conta das máquinas serem 

obsoletas, mas está aguardando chegar à escola 50 notebooks. 

Uma gestora nos disse que a escola tinha muita área verde e que construíram uma 

horta e quer revitalizar os jardins. Mas, quer construir um laboratório de informática também. 

As escolas que possuem computadores, em geral, muitos desses equipamentos estão 

quebrados, e em sua grande maioria, não existem equipamentos suficientes para todos os 

alunos; se o professor for utilizar o laboratório, são três a quatro alunos para utilizar um 

computador. A fala de um gestor, “Nós temos 8 computadores no momento funcionando. 1. E 

quantos alunos tem na escola? 680.  2. Agora só que esse laboratório no momento, são 8 

computadores, mas já bem velhinhos e que já estão assim bem obsoletos. Não estão tão bons”. 

Outro gestor nos disse que a escola não tinha wi-fi nas salas de aula e que precisava 

comprar o roteador, pois tinha dado defeito e que tinha internet na administração. O gestor 

disse ainda que é difícil para o professor utilizar as tecnologias em sala de aula, pois não há 

internet. Os professores utilizam muito o data show, mas só tem dois na escola e o professor 

para usar tem que fazer agendamento. 

A escola referência em Feira de Santana, com a melhor nota no IDEB, não possui 

infraestrutura adequada, está no mesmo patamar das demais, se destacando por ter um modelo 

de gestão diferenciado, em que privilegia a disciplina e a exigência do cumprimento de código 

de valores, que devem ser aplicados na convivência com professores e colegas, com ênfase 

para o respeito ao outro. Esta escola privilegia a meritocracia, valorizando os alunos. 

Observamos, nas visitas às escolas, que muitas são bem cuidadas, algumas possuem 

áreas suficientes para investimentos futuros, como por exemplo, espaços para a construção de 

laboratórios, criação de áreas de lazer, mas, no entanto, só existem terrenos, espaços 

obsoletos, por falta de verba para investimento, como também, espaços precisando de um 

cuidado maior, precisando de podas nas árvores, capinação, etc. Encontramos escolas 

pequenas, apertadas, com todos os espaços ocupados, por salas de aula, cantina, direção, sem 

existir um espaço para recreação, lazer, no entanto, em pleno funcionamento, com uma 

gestora atuante, comprometida com a educação e com a sua escola, buscando meios para 

encontrar outros espaços, com o objetivo de ampliar sua escola, criando projetos de trabalho, 

fazendo parcerias com a comunidade; um exemplo de gestão, de amor ao que faz. 
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Outra gestora informou em entrevista, que a escola tem espaço para a construção de 

uma quadra poliesportiva, mas infelizmente não consegue construir. Que já esteve na escola 

uma equipe para fazer a avaliação a respeito do espaço, mas não liberam a verba, dizem que o 

espaço não cabe uma quadra e, no entanto, é possível construir. 

Para entender as percepções dos professores e alunos sobre a infraestrutura da escola, 

calculamos a média ponderada, considerando a escala “3-Ótimo”, “2-Bom”, “1-Ruim” e “0-

Não há”, conforme APÊNDICES A, B e C.  

Assim, com relação à infraestrutura, os professores pesquisados apontaram que na 

escola faltam laboratórios, computadores, internet. Destacaram a falta do Data show, ou sua 

quantidade insuficiente, que requer, pela escola, uma escala para o seu uso. A internet, não 

existe na escola e quando existe é ruim.  

Os alunos apontaram falta de laboratórios, computadores, internet e falta de data show, 

destacando que, quando tem laboratório, os computadores e internet, são ruins; outros 

consideram que o data show é bom, outros, ótimo.  

Em muitas escolas não são utilizados filmes, jogos educativos, blog, tablet e TV na 

escola, conforme apontado pela maioria dos professores e alunos. Nas escolas em que existem 

esses equipamentos, não funcionam bem, são ruins, conforme demonstrado no Gráfico 14. 

 

 
 

 

Gráfico 14 – Infraestrutura das escolas na percepção de professores e alunos  
Fonte: Elaborado pela autora 
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TIC na sua escola um gestor citou as péssimas condições do laboratório de informática, 

ressaltando que há necessidade de orientações, validações do trabalho dos docentes ao utilizar 

as tecnologias, destacando a falta de profissional para dar suporte técnico na escola.   

Uma professora chamou a atenção em uma entrevista, a respeito da dificuldade que 

teve ao tentar usar o data show. Ela nos disse que não existe uma sala de multimídia na escola 

e citou um exemplo em que preparou a aula e quando foi usar o data show, faltou uma 

extensão para a conexão na tomada, precisava de um adptador, pois a tomada não era 

compatível com a do notebook e, quando montou todo o equipamento para iniciar a aula, o 

tempo da aula já estava no final, e por conta dessas dificuldades, o professor desiste de utilizar 

esses equipamentos. Esta professora ressaltou que a gestora está tentando montar um espaço 

para ser usado só para essas aulas.  

Um professor nos disse que, como estavámos gravando a entrevista, ele ia aproveitar 

e falar a respeito dos Tablets e que nenhum funcionou. Em 2013, em comemoração ao Dia do 

Professor que acontece em todo dia 15 de outubro, a Secretaria da Educação do Estado da 

Bahia entregou 30 mil tablets educacionais para todos os docentes do ensino médio (efetivos e 

Reda) programados em sala de aula, além de projetores multimídia, lousa digital e tablets para 

todas as unidades escolares da rede estadual. Porém, só chegaram nas escolas os tablets todos 

obsoletos e os programas instalados também.  

O professor nos disse que nenhum tablet funcionou e enquanto pesquisadora, 

confirmo o depoimento da professora, pois na época também recebi e tive que devolver 

porque estava quebrado e não recebi outro, foi para o setor técnico e não voltou. 

Outra professora falando dos tablets “Menina, esses tablets ninguém, praticamente 

nenhum professor usa. 1. Porque? 2. Dizendo que ele tem problema, da problema, muito 

obsoleto, muito fora da  realidade”. 

Com relaçâo ao laboratório de informática, uma gestora nos disse que trabalha já há 

alguns anos querendo fazer o laboratório da escola funcionar, mesmo com as dificuldades, 

falta de monitor, internet fraca, mas busca meios para que esse laboratório funcione. Existe 

uma sala na escola que é a sala multifuncional - sala, biblioteca, informática e audiovisual, 

mas os computadores são de dez anos atrás. 

Uma professora nos disse que infelizmente é a burocracia que dificulta a realização 

de melhorias nas escolas. Que o governo oferece bons projetos, mas não consegue efetivá-los. 

Em outra escola, a professora falou que além da infraestutura da escola ser precária, existe o 

problema da localização da escola em que ela trabalha. Ela nos disse que foi construído um 
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viaduto pela prefeitura para melhorar o acesso, mas essa construção dificultou o acesso dos 

alunos à escola e com isso muitos pais retiraram os filhos da escola por conta da travessia que 

é perigosa. E que a escola não falta professores, o quadro está completo. Neste caso, faltam 

alunos na escola. 

Outro professor nos disse que os problemas nas escolas estão relacionados a 

problemas de gestão. E que muitas vezes os alunos chegam com notebook, celulares até mais 

acessível do que o do professor e no entanto, a escola não oferece essa contrapartida 

tecnológica. E que na verdade não existe interesse do nosso governo em que aconteçam boas 

aulas nas escolas, por que se fosse assim, a realidade seria diferente. E que é um circulo 

vicioso. 

Entrevistamos o diretor regional de educação, ele nos disse que realmente o avanço 

tecnológico está aí e se faz necessário que as escolas façam manutenções e atualizações das 

TIC e que todos os computadores que estão na escola são de 2008, esse foi o último pregão1. 

 Ele acredita que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

realize um novo pregão e possa substituir todas os computadores que estão nas escolas. 

Ainda segundo o diretor vivemos em uma era onde os sistemas são outros, os alunos 

são nativos digitais e nós, os professores, somos os imigrantes digitais e isso é um grande 

desafio: sair de uma geração não digital para uma geração digital, é um grande desafio para a 

educação. E as escolas precisam se adequar a essa nova geração, e consequentemente, devem 

ocorrer mudanças dos instrumentos de trabalho, as máquinas, para que possam ser aplicadas 

metodologias inovadoras pelo professor em sala de aula. Ele concorda que as máquinas estão 

obsoletas, que não existem laboratórios nas escolas e que o pregão de 2008 para 2015 é um 

longo tempo. E as máquinas já estão ultrapassadas mesmo. Ele nos disse que, 

 
“A gente tem essas solicitações, tem algumas verbas que vêm destinadas 

para as escolas, para comprar bens duráveis, que a gente chama de capital. 

Por exemplo, as escolas receberam agora 4 de julho uma verba do caixa 

escolar, dentro dessa verba, 70% dessa verba que recebeu é para comprar 

material de consumo e 30% para comprar bens.  O valor varia por escola, 

pelo tamanho e quantidade de alunos. Nessa verba eles podem comprar 

computadores. 1. Eles mesmos? 2. Ou solicitar a Secretaria de Educação 

através da COARI aqui do núcleo, e passar 3 cotações no valor de R$ 

5.600,00 para que a gente possa planejar e viabilizar essa compra” (Pesquisa 

direta, 2016). 
 

 

                                                           
1 Pregão é uma modalidade de licitação utilizada no Brasil, para compras em órgãos públicos 
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Questionamos, também, a respeito da formação dos professores para utilização das 

TIC, e o diretor nos disse que existem cursos de formação oferecidos pelo estado, mas essa 

formação depende da vontade do professor, do querer de cada profissional em se especializar 

para trabalhar com aquela ou essa tecnologia, ele nos disse, 

 

“Às vezes a tecnologia está na escola. A escola tem Data show, tem 

computador, e essas ferramentas não são utilizadas e as aulas continuam 

sendo aquelas mesmas de quadro de giz, que nem é giz mais, é piloto e 

quadro. Às vezes o professor não prepara sua aula a contento usando essas 

tecnologias, aí os alunos até perdem o interesse, porque como a gente falou 

anteriormente, eles são de uma área tecnológica e o professor continua 

querendo trabalhar naquela época que a tecnologia não era tão presente 

como é hoje. Então assim, a formação do professor, o Estado sim, o Estado, 

ele oferece essas formações através do Instituto Anísio Teixeira (IATI). Mas 

quando essas formações eram feitas aqui a partir do NTE, a gente não via 

adesão tão grande e agora que quando elas são oferecidas são em Salvador, 

eu acho que dificulta um pouquinho mais. Mas eu acho que a nossa 

formação, a formação de cada um é do querer de cada um. Se você está 

fazendo um doutorado hoje, é porque você quis fazer seu doutorado indo pra 

Portugal buscando conhecimento. Se eu estou fazendo um mestrado hoje, é 

porque eu quis fazer um mestrado. A gente tem o querer e a nossa satisfação 

pessoal, de está melhorando a cada dia. Então os cursos têm que ser 

buscados.  Não é esse discurso de que eu não utilizo porque não sei, é muito 

vazio, por que você busca e você aprende. A EAD está aí, educação a 

distância está aí oferecendo as oportunidades. 1. Pois é, mas eles falam que 

tentam as vezes, mas a escola não propicia, a escola não oferece esses 

materiais. 2. A escola tem, a maioria tem” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Com relação à infraestrutura, o diretor regional nos disse que o panorama da 

educação em Feira de Santana é bastante favorável, que são muitas escolas, muitos alunos, 

muitos professores, e que os índices educacionais estão aumentando. Que vem realizando um 

trabalho intenso no sentido de melhorar o pedagógico, que a educação profissional vem 

crescendo e que a tendência é melhorar sempre. 

Um gestor de escola chamou a atenção a respeito da falta de recursos financeiros e 

humanos na escola, alertando que existe carência em substituição de professores e 

funcionários. Outra professora também afirmou que precisa de verba na escola para 

investimento em infraestrutura, pois a escola necessita de computadores, data show, videos, 

notebook, rede wi-fi, entre outros. 

Destacamos que o assunto mais discutido pela maioria foi a infraestrutura precária, 

considerada como um ponto fraco, por professores, gestores e alunos. A maioria disse que a 

escola dispõe de poucos computadores e, além disso, estão ultrapassados, não possuem 

internet nas salas de aula. A fala de um gestor: “eu acho que é o fraco da gente hoje pelo 
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seguinte, nós não temos estrutura para isso. Por que se pede para trabalhar, sabemos que é 

necessário hoje se trabalhar com essas TIC para atrair esse aluno, por que estamos perdendo 

espaço para o celular, temos que utilizar também essas tecnologias”. 

Para os professores dos cursos de graduação, as dificuldades para utilização das TIC 

estão relacionadas à infraestrutura, aos alunos e ao excesso de trabalho, principalmente do 

professor que precisa trabalhar em várias instituições, com inúmeras disciplinas, para que 

obtenha um melhor salário. Com relação à infraestrutura, os pesquisados apontaram a falta de 

laboratórios e softwares específicos, como também, a quantidade insuficiente de laboratórios. 

Quanto à dificuldade com relação aos alunos, os professores entrevistados entendem que é 

devido à falta de conhecimento, motivação, interesse e prática desses sobre as TIC. 

Ressaltaram, também, a pouca divulgação das TIC e um deles salientou a “falta de domínio, 

muitas vezes por parte do professor”, dificuldade no manuseio e também, na utilização de 

softwares.  

Na opinião dos alunos, as dificuldades estão relacionadas à falta de infraestrutura e 

de qualificação do professor. Com relação à infraestrutura, apontaram falta de data show, de 

laboratórios e softwares, equipamentos com defeito e dificuldade de reservar o laboratório. 

Também apontaram a “dificuldade dos alunos em trabalhar com as TIC (entender)”, “falta de 

tempo e dificuldade dos alunos aprenderem a utilizar os equipamentos”. Um dos alunos 

entrevistados afirmou que falta qualificação do professor para o uso dos equipamentos e outro 

acredita que “falta incentivo dos professores para utilizar esses recursos”. 

Todas essas dificuldades, apontadas de forma aberta pelos professores e alunos, nos 

fazem perceber que ainda falta investimento na formação continuada dos professores, bem 

como na infraestrutura das instituições de ensino pesquisadas. Percebemos que as TIC ainda 

são utilizadas como ferramenta de trabalho, quando deveria ser discutida sua utilização como 

recurso pedagógico.  

As dificuldades para o uso das TIC, apontadas pela maioria dos alunos do curso de 

graduação em Matemática (formação de professores) foram as seguintes: “deficiência dos 

recursos, falta de material, falta de manutenção nos laboratórios e de professores com 

formação na área específica para ensino, bem como, pouca aderência por parte do professor, 

professores que não possuem domínio algum sobre as TIC, falta de interesse do professor, 

falta de tempo, horário e carga horária, falta oferta de disciplinas especificas”“. Um dos 

alunos a respeito das TIC, ressaltou que “não se trabalha tecnologia aplicada em sala de 
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aula”. O aluno também nos disse que é preciso buscar outras formas de conhecimento e não 

se limitar ao que o professor leciona em sala de aula:  

 

“Se você se limita ao que o professor dá na sala de aula, você não vai ser um 

professor qualificado. Você tem que sempre buscar seu diferencial, buscar 

algo a mais, um pouco a mais no livro, a demonstração que o professor não 

fez na sala, você faz em casa, uma tecnologia que ele não pensou em 

trabalhar, você pensar e tentar desenvolver na sua sala de aula” (Pesquisa 

direta, 2016). 
 

Também destacaram o conhecimento de novas estratégias através de software, 

conceitos e aplicações que não existiam.  

 

“Na utilização do software, a própria professora tinha dificuldade em 

manusear. No meu curso quase não ouvimos falar sobre as TIC. Os 

softwares que vimos são específicos para nós graduandos de matemática. 

Além do geogebra, não há outro software voltado para o ensino de 

matemática, sendo que o geogebra pode chegar a ser um pouco 

desestimulante para os alunos, visto que pode ser um pouco complexo” 

(Pesquisa direta, 2016). 
 

Sobre os pontos positivos das TIC, os alunos graduandos em Matemática afirmam:  

 
“ajuda a sair da teoria e ir para a prática; as TIC são importantes para atrair a 

atenção dos alunos e para educá-los ao uso de tecnologias na sua vida social 

e profissional; ajuda a contextualizar a matemática com o cotidiano; ajuda no 

desenvolvimento dos alunos em relação aos conteúdos trabalhados; é a 

aplicação dos conceitos aprendidos, estimula a aprendizagem, propicia 

facilidade e motivação, facilita algumas abstrações, no caso de uso de 

softwares e visualizações; é uma forma mais lúdica de trabalhar com o 

aluno; é importante os professores se aperfeiçoarem para as tecnologias, pois 

possibilita inovar e despertar a atenção dos alunos, contribuindo para a 

aprendizagem; possibilita melhor visualização de algoritmos gráficos e 

coisas do tipo; metodologia nova, outro olhar sobre os recursos tecnológicos, 

não só para uso das redes sociais, mas com o intuito educacional; modo de 

melhorar o ensino e modificar as aulas. Novas metodologias de ensino, 

modificação no planejamento, permite uma visão dinâmica de alguns 

elementos da matemática, pode ajudar e ser relevante para o ensino se usada 

de maneira e no momento correto; possibilidade de aulas interativas e 

proximidade com as representações dos dígitos matemáticos; proporciona 

uma aprendizagem diferente e aguça o interesse do aluno; vivemos numa era 

digital, então é importante as tecnologias para estimular e chamar a atenção 

dos educandos; novas perspectivas de aprendizagem, outras visões 

diferenciadas acerca dos conteúdos” (Pesquisa direta, 2016). 
 
Sobre as habilidades e competências, os alunos destacaram as seguintes: 

 
“As TIC contribuem para o desenvolvimento do aluno, pois ele utiliza outros 

materiais, sem que fique preso apenas ao livro didático; assimilação do 
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conteúdo, um novo olhar sobre o conteúdo, capacidade de interpretação 

gráfica, raciocínio, etc.; capacidade de investigação, compreender o 

conteúdo trabalhado, fácil manuseio de programas, bem como, usar 

ferramentas que ajudam no processo de aprendizagem; habilidade lógica; 

poder relacionar a matemática em outras áreas do conhecimento; 

proporciona maior interesse em ver a matemática com outros olhos, dando 

uma visão diferenciada; proximidade com o uso de tecnologias da 

informação; raciocínio lógico” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Entrevistamos o coordenador do curso da graduação em matemática e ele nos disse 

que a universidade atualmente não contribui para que o aluno utilize as TIC em sala de aula, 

por conta da precariedade dos laboratórios, dos softwares obsoletos e a infraestrutura também 

precária; que a universidade tem um laboratório com 20 computadores, porém funcionam 14 e 

que não existe verba, recursos para comprar novos softwares e que os alunos dispõem de 

livros para trabalhos de pesquisa. 

O coordenador nos disse em entrevista que o curso de matemática é o mais bonito 

(no sentido de ter qualidade) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), não 

existe outro. É um curso bom, tem mercado de trabalho, com professores qualificados, mais 

da metade com doutorado, quase todos com mestrado. A biblioteca é muito boa, possui 

grande quantidade de livros, os livros são de qualidade e só falta à contrapartida do governo 

em liberra verbas para que possam melhorar os laboratórios, os softwares, espaço para 

trabalhar e material disponível também. 

Com relação ao projeto pedagógico do curso de matemática, o coordenador nos disse 

que o curso de matemática, por ele ser anterior a 84, não precisa pedir autorização de 

renovação de reconhecimento e que todas as leis que foram instituídas no país de lá pra cá, o 

curso atende a todas. Agora recentemente em 2003 houve uma reformulação curricular. 

Com relação ao processo ensino e aprendizagem, ele nos disse que a relação 

professor x aluno é muito particular e não é possível interferir no trabalho do professor, cada 

um tem uma didática, uma metodologia. Dissemos ao coordenador que em uma entrevista um 

aluno nos disse que se trabalha muito a teoria e pouco a prática em sala de aula.  

Em entrevista um aluno disse que trabalhou durante um ano em uma escola de ensino 

médio como estagiário e que teve muita dificuldade em sala de aula no que se refere à 

aprendizagem dos alunos em matemática por não haver tecnologias adequadas na escola. Ele 

nos disse,  

 

“a gente precisa de um projetor na aula de geometria. Você vai dar geometria 

no espaço tridimensional, vai falar sobre pirâmide. Não é todo aluno que 
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consegue visualizar aquilo num desenho no quadro, às vezes precisa de um 

slide, de um projetor para mostrar para ele como é uma pirâmide, como é 

que a gente vê a apótema, às vezes os lados da pirâmide. A tecnologia nesse 

ponto aí ela é essencial, aí é que ela ajuda o aluno na visualização do sólido. 

E aí geralmente não se tem esse recurso disponível” (Pesquisa direta, 2016). 
 

7.3.2 Formação de professores para o uso das TIC 

 

Em meio às limitações associadas à formação de professores de matemática, 

principalmente no que se refere ao uso das tecnologias no ensino de Matemática e à utilização 

de práticas inovadoras, apresentamos os resultados da nossa investigação, com recolha de 

dados através dos instrumentos de pesquisa, questionários e entrevistas a alunos e professores 

de cursos de graduação em instituições de ensino superior de Feira de Santana.  

Buscamos verificar a relação entre as dificuldades na utilização das TIC e a formação 

dos professores de matemática.  

Aliado à questão do interesse de professores em utilizar as TIC na sala de aula, é 

preciso que haja o interesse da IES e ações no sentido de propiciar condições para sua 

utilização. Dessa forma, 44,4% dos professores entrevistados responderam que as IES não 

proporcionam formação continuada sobre a utilização das TIC, enquanto 22,2% afirmaram 

que proporciona um pouco e 33,3% afirmaram que sim. Quanto a estimular a formação dos 

professores para o uso das TIC, 38,9% dos professores entrevistados afirmaram que as IES 

não estimulam a formação dos professores para o uso das TIC, 33,3% afirmaram que sim e 

27,8% disseram que estimula um pouco. Apesar disso, 52,6% dos professores sentem-se 

estimulados a buscar formação sobre as TIC, 31,6% sentem-se um pouco estimulados e 

15,8% não se sentem estimulados. 100% dos professores afirmaram que gostam da sua 

instituição de ensino. Vide Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Formação de professores para o uso das TIC 
Fonte: Elaborado pela autora 
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pudemos notar, muitos professores ainda não perceberam a importância das TIC no processo 

educacional. 
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cognição, auxiliar na tomada de decisões, na otimização de processos e atividades e 
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tecnologias pode encurtar distâncias na aprendizagem, tornando-a mais prazerosa e mais 

próxima da realidade atual do aluno. Contribuem para melhorar a comunicação e a interação 

em grupo e com a tecnologia, para o desenvolvimento do raciocínio através de jogos 

educativos, significado de conceitos, através da construção pelo aluno, agindo sobre os 

softwares. Um dos professores destacou que as TIC podem contribuir para que o aluno 

desenvolva a capacidade de pesquisa, de inserção no mundo tecnológico. 

 Para os alunos as TIC ajudam a desenvolver muitas habilidades, como por exemplo, 

melhorar a compreensão e o entendimento, propiciando maior estímulo cerebral e interesse 

no assunto, tornando-o mais fácil e dinâmico. Possibilitam um raciocínio mais rápido, 

ajudam a desenvolver cálculos, melhorar o raciocínio lógico e resolução de problemas, a 

compreender melhor a forma como os cálculos específicos da área de exatas são feitos e 

preparam para o futuro.  

Com relação aos professores de matemática das escolas públicas de ensino médio, 

buscamos respostas com relação à formação em TIC e sua utilização. As questões propostas 

foram: Esta escola proporciona formação continuada sobre a utilização das TIC? Esta escola 

estimula a sua formação para utilização das TIC? Você se sente estimulado a buscar formação 

sobre as TIC? Você fez formação/capacitação sobre as TIC? Gosta de utilizar na aula de 

matemática? A nossa escala foi “um pouco”, “não” e “sim”. 

As TIC que estamos nos referindo são: Laboratório de informática, Computadores do 

laboratório, Internet, TV na sala de aula, Data show, Utilização de filmes, Jogos educativos, 

Blog, redes sociais, etc., Tablet na escola. Nesta pesquisa, não consideramos os aparelhos de 

celulares (telemóveis), pois não existe nas escolas públicas redes wi-fi disponíveis nas escolas 

públicas de ensino médio para professores e alunos usarem em sala de aula. As redes 

disponíveis são usadas nas secretarias das escolas, pela administração. 

Dos professores de matemática que participaram da pesquisa, 47,9 % responderam que 

a escola não proporciona formação continuada em TIC, no entanto, estimula a formação em 

TIC. Sobre se possui formação para utilização das TIC, a maioria dos professores respondeu 

“sim”, ou seja, 35,6% e 34,2% responderam que tiveram “um pouco” de formação, 30,1% 

responderam “não”. Sobre a questão de se sentir estimulado a buscar formação em TIC, 

59,9% responderam que “sim”, se fez formação em TIC, 81,5% responderam que “sim”, se 

gosta de utilizar as TIC, 53,5% disseram que “sim” e 41,7% responderam “um pouco”. Vide 

Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Formação do professor sobre as TIC 
Fonte: Elaborado pela autora 
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tecnologias pelos alunos em suas casas, principalmente daqueles que são da periferia.  Outro 

professor chamou a atenção com relação à localização da escola que fica em um bairro 

periférico, a maioria dos nossos alunos são pobres, e tem acesso a internet de forma limitada. 

Os alunos mal conseguem ler e escrever e sentem dificuldades em fazer as quatro operações. 

Outra professora falou que alguns professores não se sentem à vontade para utilizar 

as TIC e que também não têm boa vontade para utilizá-las. Outra dificuldade apontada por 

uma gestora foi a falta de manutenção e apoio financeiro do estado com relação aos 

equipamentos da escola. A maoioria está quebrada, computadores, TVs, etc. Com o 

fechamento do Núcleo Tecnológico as escolas ficaram sem um apoio técnico.  A dificuldade 

da utilização das TIC pelos professores é justamente por essa razão, equipamentos quebrados, 

com defeito. 

Fala da gestora: 

 
“Nós recebemos um material especifico para tecnologia que foram tablets 

para a biblioteca. Não colocamos em prática esse ano, pois temos aqui um 

manual como é para ser feito ele está guardado, mas para o ano que vem... 1. 

São quantos? 2. São aproximadamente 30 tablets, dá para você colocar uma 

turma na biblioteca e fazer uso dele. É tudo complicado, você vai dar tablet 

para o aluno usar, mas você tem que fornecer senha de internet para esses 

alunos, eles vão copiar essa senha e vão usar no celular na sala de aula. Fica 

um pandemônio, então assim, é complicado. Nós temos um problema, pois 

poderíamos ter as coisas e saber usar, não é? Se você souber usar vai ter 

sempre, mas como é que você usa isso dentro de uma escola? Você tem que 

passar uma senha de wi-fi da escola para um aluno desse, para ele usar e 

depois... é problemático” (Pesquisa direta, 2016). 

 

Outro diretor falou que em sua escola a grande dificuldade é o processo para se 

resolver um problema, como por exemplo, a troca de uma lâmpada de um data show, coisas 

simples, mas que são necessárias para um bom funcionamento da escola; a ausência de um 

técnico na escola para dar apoio na hora das dificuldades. Outros gestores também falaram da 

falta de manutenção e do suporte técnico na escola. 

Os professores fazem cursos se preparam para utilizar as TIC em sala de aula, porém 

na hora da aplicação existe o impedimento da falta de estrutura da escola. Uma professora de 

matemática nos disse: “O professor chega super motivado, querendo utilizar as tecnologias 

nas aulas de matemática, porém as nossas escolas estão sucateadas, não possuem materiais, 

falta loboratório de informática, não tem internet, então, vem a decepção e a desmotivação”.  

Outra professora nos disse que, apesar das dificuldades encontradas para se trabalhar 

de forma efetiva em sala com as tecnologias, ainda assim, ela utiliza o que puder e está 
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sempre inovando. Ela trabalha com tele aulas, solicita dos alunos assistirem e depois tira as 

dúvidas, discute com os alunos e resolve problemas, exercícios em sala de aula. 

 

7.3.3.1 Fatores que interferem na utilização das TIC: professor e aluno da graduação 

 

Questionados sobre fatores que interferem na utilização de metodologias inovadoras, 

37% dos professores da graduação em Matemática afirmaram que o excesso de trabalho 

desestimula a utilização das TIC, 42%, acham que em parte, sim e 21% afirmaram que o 

excesso de trabalho não interfere na utilização das TIC. 

Será que o excesso de trabalho compromete a qualidade do ensino? 11% dos 

professores disseram que o excesso de trabalho não compromete a qualidade do ensino, 

todavia 42% afirmaram que sim e 47% disseram que, em parte sim. Será que o excesso de 

trabalho do professor dificulta a utilização de metodologias ou estratégias inovadoras? 11% 

dos professores disseram que o excesso de trabalho não dificulta a utilização de novas 

metodologias, entretanto 47% afirmaram que sim e 42% disseram que, em parte sim.  

O Gráfico 17 apresenta os fatores que interferem na utilização das TIC, segundo 

percepção dos professores da graduação em Matemática. 

 

 

Gráfico 17 - Fatores que interferem na utilização das TIC: professor da graduação em 

Matemática 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Para os professores, os fatores que interferem na utilização das TIC estão relacionados 

à infraestrutura e aos alunos. Com relação à infraestrutura, eles apontaram a falta de 

laboratórios e softwares específicos, como também, a quantidade insuficiente de laboratórios. 

Quanto à dificuldade com relação aos alunos, os professores entrevistados entendem que é 

devido à falta de conhecimento, motivação, interesse e prática destes sobre as TIC. 

Ressaltaram, também, a pouca divulgação das TIC e um deles salientou a “falta de domínio, 

muitas vezes por parte do professor”, dificuldade no manuseio e também, na utilização de 

softwares.  

Na opinião dos alunos, as dificuldades estão relacionadas à falta de infraestrutura e de 

qualificação do professor. Com relação à infraestrutura, apontaram falta de data show, de 

laboratórios e softwares, equipamentos com defeito e dificuldade de reservar o laboratório. 

Também apontaram a “dificuldade dos alunos em trabalhar com as TIC (entender)”, “falta de 

tempo e dificuldade dos alunos aprenderem a utilizar os equipamentos”. Um dos alunos 

entrevistados afirmou que falta qualificação do professor para o uso dos equipamentos e outro 

acredita que “falta incentivo dos professores para utilizar esses recursos”. 

Todas essas dificuldades, apontadas de forma aberta pelos professores e alunos, nos 

fazem perceber que ainda falta investimento na formação continuada dos professores, bem 

como na infraestrutura das instituições de ensino pesquisadas. Percebemos que as TIC ainda 

são utilizadas somente como ferramenta de trabalho, quando deveria ser discutida sua 

utilização como recurso pedagógico. 

Os professores, em sua maioria, acreditam que as TIC propiciam condições para 

melhorar seu próprio desempenho em sala de aula. Os alunos afirmam que tornam as aulas 

mais dinâmicas. 

 

7.4 Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem 

 

7.4.1 Carga horária do professor de matemática de ensino médio de escola pública 

 

Os professores entrevistados consideram que o excesso de trabalho dificulta o uso de 

metodologias inovadoras, como também, compromete o ensino e desestimula a utilização das 

TIC. Afirmam que os alunos têm dificuldade em compreender a disciplina matemática, que as 

práticas despertam interesse, em parte, que utilizam metodologias que facilitam a 
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aprendizagem e que a dificuldade dos alunos está na defasagem escolar, do ensino 

fundamental. Também afirmam que sentem prazer em ministrar sua disciplina e utilizam 

exemplos do cotidiano na aula. 

Para melhor esclarecer as respostas anteriores no que diz respeito ao excesso de 

trabalho do professor, a Tabela 3, demonstra o quantitativo médio de carga horária, 

quantidade de turmas e quantidade de disciplinas em escola pública e particular. Desse modo, 

a média de carga horária dos professores, corresponde a 51,36 horas, quase 60 h. Isso 

significa que a maioria dos professores pesquisados possui dois empregos para complementar 

o salário, ampliando sua carga, em outras instituições de ensino, totalizando quase 60h. Com 

relação à quantidade média de turmas é de 7,97, em escolas públicas e 4,78 em escola 

particular. Já a quantidades de disciplinas são em média de 2,2, na escola pública e 2,44 em 

escola particular.  

Como podemos perceber na Tabela 3, o professor excede a carga horária semanal de 

40h, pois precisa trabalhar quase 60 horas para ter melhoria no seu salário.  

 

Tabela 3 - Atividades do professore de Matemática 

Professores Carga horária Média 

Carga horária 51,36 

Quant. Turmas 7,97 

Qtde disciplinas 2,2 

Carga horária escola particular 18,9 

Turma Escola particular 4,78 

Quantidade de disciplinas escola particular 2,44 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação à quantidade de escolas em que o professor trabalha, 61,6% dos 

entrevistados, trabalham em única escola, 29,1% em duas e 9,3% em três, de acordo com o 

Gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Quantidade de escolas que o professor trabalha 
Fonte: Elaborado pela autora 
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significativa. Dessa forma, a aprendizagem será facilitada e o professor terá a oportunidade de 

expor os conteúdos se for um mediador da aprendizagem. A relação entre o professor e o 

aluno deve ser de cooperação, de respeito e de crescimento. O professor deve ser o mediador 

entre o conteúdo e a aprendizagem, enquanto o aluno deve ser ativo e interativo nesse 

processo de construção de conhecimento. 

Consideramos em nossa pesquisa questões referentes à relação professor x aluno nesse 

processo de ensino e aprendizagem e efetuamos as mesmas questões para professores e 

alunos. De acordo com o Gráfico 19, a maioria dos professores entrevistados considera que 

existe o respeito do aluno para com o professor, e vice-versa, o diálogo entre professor e 

aluno é bom e a afetividade também. Considera que o aluno confia no professor e a 

participação do aluno nas aulas de matemática foi avaliada como regular a boa.  

 

 

Gráfico 19 – Percepção do professor sobre a relação com os alunos 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Os alunos afirmam, por sua vez, que existe respeito entre aluno e professor e vice e 

versa, como também, que o diálogo entre o professor e aluno é bom e que a participação do 

aluno em sala de aula é regular, como por ser observado no Gráfico 20. 

 

 

Gráfico 20 - Percepção do aluno sobre a relação com os professores 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Constatamos que a maioria, alunos e professores consideram que existe uma boa 

relação entre eles e que, para que ocorra a aprendizagem deve existir boa interação entre 

ambos. O aluno deve ser um sujeito ativo para que de fato aprenda e o professor um mediador 

da aprendizagem, mas deve existir respeito, consideração, afetividade, confiança entre 

professor e aluno. 

 

7.4.3 Interesse do aluno pela matemática 

 

Com relação ao interesse pela matemática, a maioria dos alunos respondeu que gosta 

um pouco de matemática, que gosta do/a professor/a de matemática, gosta da escola e que 

gosta da aula de matemática. Um gestor nos disse em entrevista, que percebe que o aluno não 

está interessado nas aulas. O professor tem feito muito em sala de aula, estimulando, 

trabalhando com metodologias diversas, porém os alunos não estão dando o seu melhor.  

Uma professora de matemátca nos disse também que tem uma turma que é super 

desinterassada, que os alunos não estão preocupados com a nota e nem com a reprovação. De 

trinta alunos, só três foram aprovados em sua disciplina. Para ajudar na recuperação da nota, 

refez algumas questões em sala e fez outro teste, liberou o uso da calculadora e ainda assim, a 

maior nota foi 0,5. A fala do professor “não adianta você vir com ideias maravilhosas, todas 

aquelas teorias, lindas e maravilhosas que não podem ser aplicadas, porque não condiz com a 

realidade dos nossos alunados, entendeu?”. 

A professora nos disse que mesmo que o aluno tenha uma defasagem pedagógica no 

ensino fundamental, ainda assim, ele é desinteressado, é o perfil da turma, não só em 

matemática, mas em outras disciplinas também. Não fazem as atividades que são passadas 

para casa e ela não sabe o que fazer para recuperar esse aluno. Explica que são feitas reuniões 

entre os professores, com a coordenadora, gestora, mas ainda assim, não consegue avançar e 

recuperar as notas desses alunos. 

Em outra escola, a professora nos disse que os alunos do 3º ano do ensino médio são 

interessados e ela percebe que quando o aluno chega nessa série, seu interesse é maior, pois 

existe o vestibular e esses alunos querem aprender para passar. A professora nos disse, ainda, 

que no último vestibular que houve na Universaidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

vários alunos conseguiram aprovação. Foi feita a divulgação na escola para mostrar que a 

escola pública tem valor e para motivar os alunos. 
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Outra professora nos disse que os alunos do ensino médio são interessados e que em 

algumas salas existem alunos mais interessados que outros. O maior problema dos alunos é a 

deficiência que trouxeram do ensino fundamental. Segundo essa professora, “eles têm 

problemas familiares como todos têm. Mas eles são tranquilos. Se souber levar, souber tratar 

com carinho, eles são tranquilos”.  

Os alunos disseram em entrevista que alguns são desintessados e que a razão disso, é 

a falta de acompanhamento dos pais, a falta de participação na vida dos filhos, de incentivo. E 

que muitos alunos por falta de perpectiva de futuro só querem concluir o ensino médio. Os 

alunos nos disseram também que uma escola de qualidade perpassa pela participação efetiva 

do aluno, que precisa estudar ser interessado e fazer a parte dele. Que a educação muitas 

vezes não consegue atingir o nível alto pela falta de cobrança dos pais e a falta de interesse do 

aluno. O Gráfico 21, apresenta a percepção dos alunos sobre o interesse dos colegas. 

 

 

Gráfico 21 – Interesse dos alunos – percepção dos alunos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Um aluno nos disse que a escola poderia melhorar, porém o aluno também deveria 

fazer a parte dele, ser mais interessado, estudar mais. O aluno disse que 

 

“à escola sozinha não é a escola, precisa dos alunos, pois se o aluno não tem 

interesse a escola não tem nada o que fazer. Acho que falta bastante, bastante 

interesse mesmo. As vezes o professor está aqui querendo dar uma 

explicação, mas os alunos as vezes não tem esse interesse em aprender, as 

vezes acha complicado e deixa lá. Por isso que a educação as vezes não 

chega a ser aquele nível alto, porque não tem uma cobrança dos pais e os 

alunos também deixa para lá. Por isso que não tem essa integração entre 

aluno e professor. 1. E você atribui a que essa falta de interesse? 2. Talvez a 

própria dificuldade do aluno em aprender” (Pesquisa direta, 2016). 
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As respostas dos alunos e dos professores nos mostram que é importante que haja 

uma conscientização dos alunos com relação aos seus estudos. O professor é o mediador da 

aprendizagem e o aluno deve ser ativo e estudar, para se preparar para obter bons resultados 

para o futuro. Nessa relação professor x aluno é importante que cada um conheça o seu 

verdadeiro papel no processo ensino aprendizagem.  

O professor fomenta e é o agente facilitador da aprendizagem e não o detentor do 

conhecimento. O aluno por sua vez, deve ser ativo, dinâmico nesse processo e aprender não 

só o que lhe é ensinado, mas apreender muito mais e levar o conhecimento vivido e aprendido 

na escola, para a vida.  

 

7.4.4 Dificuldade de aprendizagem 

 

Apresentamos, a seguir, os achados sobre questões como dificuldade de aprendizado, 

metodologia, afetividade, contextualização pelo professor e afetividade/agressividade dos 

alunos. A maioria dos alunos pesquisados afirmou ter dificuldade em aprender a matemática e 

ressaltou que a metodologia facilita a aprendizagem e que o professor considera os 

conhecimentos do dia a dia, para utilização em sua prática em sala de aula. 76% afirmaram 

que a afetividade influencia no grau de estresse e 67,6% responderam que os alunos não são 

agressivos em sala de aula, conforme Gráfico 22. 

 

 

Gráfico 22 - Percepção dos Alunos sobre dificuldades em sala, metodologia e comportamento do 

aluno e professor 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Em uma das escolas pesquisadas os alunos disseram em entrevista que as aulas de 

matemática são boas, que gostam das aulas, pois estimulam o cérebro e faz melhorar o 

aprendizado e que gostam da professora de matemática. Mas, que a aula é só quadro e giz, e 

que de vez em quando acontece uma gincana de matemática.  

Uma professora de matemática de uma escola nos disse que é importante que o aluno 

entenda a matemática, e para isso, é necessário que o professor faça um trabalho voltado para 

a realidade do aluno, que use uma linguagem simples e mostre que o mundo é matemático. É 

preciso mostrar para o aluno que as formas geométricas não são da geometria, elas são as 

formas do mundo. É importante aproximar a realidade matemática do aluno. A fala da 

professora:  

 

“é importante para o aluno quando olhar para uma janela que perceba que ela 

tem a forma de um retângulo, mas quando ele olhar para uma planta ele 

consiga enxergar matemática e diminuir esse distanciamento. Uma outra 

coisa que a gente tenta fazer aqui também é quebrar o preconceito com a 

matemática, porque é assim, os alunos dizem: Ah porque a matemática já é 

difícil, eu não aprendo matemática, eu não gosto de matemática. E hoje o 

trabalho que a gente vem fazendo, a gente consegue mudar esse discurso 

deles. Hoje eu já vi alguns alunos dizerem frases até que são minhas, pró eu 

gosto de matemática, eu só não aprendo, mas eu tenho preconceito com 

matemática eu acho legal. Então assim, já mudou o discurso, aquela coisa, 

eu odeio matemática. Então isso porque, porque que a gente tem que quebrar 

esse preconceito, porque qualquer pessoa, já foi comprovado pelos teóricos, 

já foi comprovado a muito tempo por Piaget, que a gente só aprende quando 

a gente quer. Se eu não tiver interesse em aprender, eu não vou aprender. E 

daí o trabalho que a gente tem que fazer é, de quebrar esse preconceito, é de 

desconstrução da matemática, que eles vêm com ideias fixas na cabeça, eles 

chegam até aqui a gente com apenas uma forma de pensar como se aquela 

forma fosse única. Eles vêm com a ideia de que o professor é dono do saber 

e só como o professor ensina tem que ser feito. Então o que a gente tenta 

fazer é isso: quebrar esse preconceito, desconstruir a matemática, para tentar 

reconstruir e para fazer isso tem que abrir mão do conteúdo” (Pesquisa 

direta, 2016). 
 

Outra professora nos disse que os alunos não estão lendo e com isso há dificuldade em 

aprender não só a matemática, mas qualquer disciplina. Mesmo com todo o aparato 

tecnológico, celulares, internet, todas as tecnologias disponíveis, ainda assim, o aluno não lê, 

o que é uma preocupação para o ensino, a falta de leitura do nosso aluno. Quanto à 

dificuldade apontada pelos alunos, com relação aos professores, eles entendem que seja a falta 

de conhecimento, motivação, interesse e prática desses sobre as TIC. Disseram que a escola 

não possui sala de vídeos e que nem todos os alunos têm acesso à internet, falta domínio das 
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tecnologias, o número de aulas é insuficiente com relação a quantidades de conteúdo a ser 

trabalhado, e têm receio de não atender as expectativas dos alunos.  

Uma professora falou também a respeito da falta de leitura dos alunos do ensino 

médio, que precisam focar a pesquisa, a leitura e buscar mais informações e que os alunos 

ficam restritos ao que o professor trabalha em sala de aula. Tá faltamdo dos alunos esse olhar 

para o futuro, ampliar os horizontes. Outro professor acha que os alunos não têm pesrpectiva 

de futuro, acham que devem ser jogadores de futebol ou dançarinas, profissões que ganham 

dinheiro, sem ser necessário nenhum estudo. E por essa razão existe a falta de interesse nos 

estudos, não há estímulo para esses alunos, eles não percebem que os estudos são importantes 

para a sua formação profissional, não percebem essa necessidade.  

 

7.4.5 Participação dos pais na vida escolar dos filhos 

 

Para que haja êxito no processo de ensino aprendizagem é fundamental que os pais, a 

família faça um acompanhamento da educação dos filhos, para que os mesmos tenham uma 

base de educação futura. A escola é fundamental para a educação, porém a família é a base, a 

sustentação para que ocorra de fato essa educação. A participação da família na educação dos 

filhos é de suma importância para um bom rendimento escolar. O comportamento do aluno 

reflete a educação que recebe dos pais, em casa, na educação familiar. 

Consideramos esse tópico importante na pesquisa por considerarmos que a família 

influencia na aprendizagem dos alunos. Em entrevista, o gestor de uma das escolas 

pesquisadas nos disse que o ponto forte de sua escola era ter conscientizado os pais sobre a 

importância dos estudos e a participação deles na escola e na educação dos filhos. 

Um professor acha que um ponto forte na escola é o trabalho de conscientização que 

é feito com os pais que é importante a participação deles na educação dos filhos. E que os 

projetos estruturantes é um reforço para essa aproximação dos pais. Um gestor nos disse que o 

ponto forte da escola era a força de vontade dos colegas professores em querer mudar, que 

uma grande maioria é comprometida e faz diferença. E que o projeto ‘pacto pela educação‘ 

foi importante, pois a partir dele mudou a visão de escola pelos professores, gestores, que 

valeu muito a pena ter participado. 

Em outra escola um professor considera como ponto fraco a falta de participação dos 

pais na escola, no sentido de educar os filhos, a falta de educação familiar, pois infelizmente a 

comunidade é carente e os pais são quase analfabetos e não consegue educar o filho. Outro 
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professor nos disse que existe a transferência da educação familiar para a escola e essa 

educação é atribuída ao professor. E que ele além de ser professor, tem que lidar com a 

questão de educação básica, educação doméstica, que a maioria dos nossos alunos não tem.   

Em uma escola que visitamos em uma periferia de Feira de Santana, um gestor nos 

disse que os pais participam das reuniões, mas para isso, a escola fez um trabalho com a 

comunidade, neste sentido e hoje existe uma conscientização dos  pais, da importancia hoje da 

educação pra esses filhos. O gestor explica: “nós fazemos reunião de pais, a gente atraia 10/15 

pais aqui nessa escola. Hoje nós temos um refeitório alí, enorme que fica superlotado. E a 

gente tenta ver o porquê dessa diferença, manhã/tarde, vespertino/matutino e a gente não 

consegue identificar, o interesse dos aluno do turno da manhã é maior". 

Outra gestora nos disse que a família participa das reuniões na escola, até porque 

existe um colegiado, e a família já está representada nesse colegiado. E tanto alunos quanto os 

pais participam nas decisões da escola. A gestora nos disse que existe um bom diálogo, uma 

relação de confiança entre os pais, alunos e comunidade, porque eles reconhecem que a escola 

está tentando fazer o melhor, fazer um bom trabalho, porém existem os pais que são ausentes 

também. 

A gestora nos disse que em toda relação existem as arestas e que precisam ser 

aparadas, mas o importante e se chegar em bons resultados e que é possível perceber o 

resultado da interação da escola com os pais nos resultados dos alunos, no pedagógico. Fala 

da gestora: 

 

“Pedagógico. Aqueles alunos cujos pais são mais presentes o resultado deles 

é muito melhor. E eu respeito assim, qualquer evento que a gente faz dentro 

da nossa unidade a gente vê uma presença. Sexta-feira passada nós tivemos 

um evento aqui, que chama evento de graduação. Que são os meninos que 

vão sendo graduados. A gente consegue trazer tranquilamente, foram 190 e 

poucos alunos e tranquilamente a gente traz outras 200 pessoas aqui para 

dentro, pai, mãe, tios, irmãos, vizinhos. Então, isso é resultado do trabalho 

feito” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Em outra escola a gestora nos disse que muitas vezes as famílias acabam transferindo 

para a escola aquilo que é atribuição dela. “Escola não educa, quem educa é família. A escola 

ajuda na formação e transmissão de conhecimentos”. A gestora ainda nos disse que se percebe 

que às vezes nem se tem essa noção. A fala da gestora: “as vezes a família  diz: vai lá e educa 

o meu filho; a escola não está aqui para educar. Os pais muitas vezes esperam por isso. A 

escola não pode  assumir esse papel,  ela não dá  conta”. 
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Em outra escola a gestora nos disse que existe um projeto onde os pais participam. 

Eles criaram esse projeto com esse fim e com isso, ao final de cada unidade é realizado uma 

reunião de pais e mestres. O gestor disse que existe um projeto de construção de uma quadra 

coberta, mas que o projeto ainda não saiu por conta da falta de recursos. O gestor nos disse 

também que infelizmente a família transfere a educação do filho para a escola,  

 

“acha que é a escola que vai educar o seu filho. Então acha que o colégio é 

que tem essa obrigação e espera que o colégio faça isso, que o professor é 

que vai fazer isso, porque ele não tem mais esse tempo, ele fica mais fora do 

que dentro de casa, porque ele tem que trabalhar, tem que ter alimentação 

para seus filhos, ele tem que ter o pão de cada dia para dar para esses filhos. 

Então os pais precisam trabalhar, não podem ficar em casa, então é um dos 

grandes problemas” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Uma professora nos disse que tem observado nas reuniões de pais que os homens 

estão participando mais, que antes via muitas mães, tias e avós e que nos últimos anos tem 

percebido a presença dos pais. E disse que eles ficam até o final das reuniões, são 

interessados, conversam com os professores. A professora nos disse que acha isso “uma 

mudança de mentalidade bastante significativa pra gente e também serve como sinalizador 

que mostra que a gente tá no caminho certo". 

Outro professor também disse que ao longo dos anos está havendo maior 

participação dos pais nas reuniões por conta dos projetos sociais que a escola desenvolve com 

a comunidade. Ressalta que percebe uma mudança, uma evolução neste sentido e atribui às 

construções de condomínios no bairro, o crescimento populacional no bairro.  

Um professor nos disse que é importante conscientizar os pais com relação à 

participação e acompanhamento dos filhos e que isso é um fator super importante na 

educação.  E que infelizmente, os pais só aparecem no mês de dezembro para ver se o filho 

passou de ano ou não. E que é visível o aluno que é acompanhado pelos pais, pois seu 

interesse é bem maior. Outro professor nos disse que a preocupação de alguns é se ele está 

assistindo as aulas só para não perder a Bolsa família (ajuda do governo). 

 

7.4.5.1 Participação dos pais: Influência na Aprendizagem 

 

Um professor disse que a falta de conhecimento dos pais também influencia na 

aprendizagem do aluno. Muitas vezes o aluno sente a necessidade da presença dos pais na 

escola, no acompanhamento escolar. Segundo outro professor, muitos desses pais por não 
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conhecerem, não entendem a importância da tecnologia na vida escolar do filho, e quando o 

mesmo diz que vai na lan house fazer uma pesquisa, os pais acham que ele vai para uma rede 

social e que não vai fazer um trabalho da escola usando o computador. Isto é uma dificuldade 

muito grande. Na sala o aluno diz que não pode realizar o trabalho porque o pai não deu o 

dinheiro para ir à lan house ou ainda, que o pai não deixa acessar a rede em um computador. 

Entretanto, o aluno acessa a rede social pelo celular, muitas vezes está pouco interessado, só 

quer saber de rede social, que é outro problema. O aluno só percebe a tecnologia na rede 

social, ele não utiliza para uma pesquisa, para um trabalho, para ter conhecimentos 

verdadeiros, ele se importa com as redes sociais. 

 

7.4.6 Violência e drogas na escola 

 

Em nossas entrevistas um ponto destacado foi a questão da violência nas escolas, que 

está crescendo a cada dia. Esse fato interfere na aprendizagem escolar. Muitos alunos se 

privam de uma educação em determinadas escolas nas proximidades de suas casas por conta 

da violência.  

Um gestor nos disse que um dos problemas da escola é o vandalismo, a depredação 

da escola pelos alunos e pela comunidade. Ele chama a atenção que na verdade é a região 

onde está situada à escola, de bastante violência de Feira de Santana. Ele nos disse também 

que a questão da violência e do crime se aplica mais aos alunos do curso fundamental, na 

faixa etária de 13 a 16 anos; problema dessa ordem se aplica mais a esses alunos. O aluno do 

ensino médio, quase sempre não está envolvido nos problemas dessa ordem, são maduros e 

buscam um futuro melhor, são mais estudiosos.  

O gestor nos falou também da dificuldade de acesso. Muitos alunos por falta de 

transporte escolar vão para a escola a pé, as estradas são de difícil acesso e, no entanto, eles 

vão para a escola com todas as dificuldades e à noite, fica muito mais difícil. Nesta região o 

transporte escolar foi retirado de circulação por um prefeito e ainda não voltou a funcionar, 

apesar dos apelos da comunidade. Fala do gestor: 

 

“Tem meninos aí que algum dos pais tem seu carro traz, outros fazem o 

sacrifício para pagar transporte e muitos vêm andando de lugares que eu 

queria que vocês vissem de onde esses meninos vêm andando, eu fiquei 

espantado, gente é mesmo todos os dias, e tem que sair em grupo porque 

passam pelo mato, as meninas com medo de estrupo, roubo e tudo mais. A 

noite mesmo tem que sair em comboio para ir para casa. Por isso que eu digo 

para você, para mim, que tudo isso é para concluir o ensino médio, para 
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passar por isso tudo aí, e eles voltam porque eles querem” (Pesquisa direta, 

2016). 
 

Perguntamos a respeito do horário de funcionamento da escola e sobre o último 

horário que vai até às 22:00 h em algumas escolas. O gestor nos disse que a escola não 

funciona até esse horário, pois os alunos não ficam,  

 

“Aqui o último horário é até 22:00 horas também? 2. Não ficam, não ficam. 

1. Nem pode ficar também né? Gente, temos um horário oficial e a gente faz 

um horário oficioso, eu gosto de usar esse termo, oficioso, porque não tem 

como. A gente no máximo segura esses meninos aqui até 9:20/9:30. Muitos 

dizem que a gente já está fazendo milagre. Os professores ficam assustados e 

tem essa coisa, temos três turnos regulares com cinco horários, o EJA quatro 

e aí quando o EJA encerra todos os alunos saem junto também porque não 

podem ir sozinhos. Para dar segurança. Mas mesmo assim têm três semanas 

que fizeram um arrastão, estava todo mundo junto e roubaram o grupo todo. 

Eu digo assim, só passa por essa situação quem quer alguma coisa, correr 

esse risco para alguma coisa” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Visitamos outra escola que se localiza em um bairro distante, na periferia de Feira de 

Santana, o gestor da escola nos disse que existe ponto de droga no bairro onde se localiza a 

escola, o bairro é grande e a escola acolhe alunos de outras regiões próximas também. A fala 

do gestor:  

 

“tem vários lugares aí que são pontos de drogas. Tem local aí que a polícia 

não entra. Uma vez eu fui levar um aluno para pegar um documento na 

época de jogos, ele esqueceu a carteira de identidade, ele me disse, professor, 

não entre não, deixe que eu vou sozinho. Eu fiquei esperando na entrada 

aguardando a volta do aluno” (Pesquisa direta, 2016). 
 

O gestor nos disse que dentro da escola não existe o tráfico de drogas, mas já pegou 

alguns alunos usando drogas.  Ele nos falou, 

 

“aqui dentro da escola a gente não tem. Se tiver é muito camuflado. Já teve 

algumas vezes da gente pegar aluno utilizando, mas eu tenho dois anos e 

meio de vice e a gente não tem casos de uso de drogas aqui dentro da escola. 

Que a gente pegue não. Que existem alunos que utilizam a gente sabe que 

utiliza, mas aqui dentro, nunca conseguimos pegar e aparentemente aqui 

dentro eles não usam” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Outra escola, também em bairro distante, a gestora nos disse que muitos pais não 

comparecem às reuniões de pais e mestres e dizem que não sabem o que fazer com o 

filho/aluno e que muitos abandonam a escola por conta do tráfico de drogas.  
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“A gente faz uma reunião de pais aqui, num universo de 400 alunos, não 

vem, do matutino, não vem 100 pais, quando o pai vem a conversa é sempre 

a mesma, a resposta: pró eu não sei mais o que eu faço com esse menino. 

Muitos abandonam por conta da droga mesmo, muitos abandonam a escola 

por conta da droga. O índice de droga, o que tem essa droga levado esses 

jovens, eu fico perplexa, porque está difícil, a gente fica triste, muito triste. 

Porque todo dia a gente fica sabendo, fulano foi preso ou fulano foi morto” 

(Pesquisa direta, 2016). 
 

A gestora também nos disse que fica preocupada com o alto índice de evasão, e que 

muitos relacionam ao alto índice de violência, de tráfico de drogas no bairro e que são fatores 

que compromentem a frequência dos alunos. Ela nos disse que essa evasão está acontecendo 

nos três turnos, matutino, vespettino e noturno, e que os alunos faltam mesmo, porque 

domingo ficou na festa e não pôde vir na segunda ou por estar chovendo, são muitas as 

desculpas. A gestora nos disse que na verdade ta faltando o controle dos pais. A família não 

está educando os seus filhos. E a escola não tem o apoio da família. A fala da gestora: “cadê o 

pai? E a gente não consegue contar com o apoio desse pai, como é que a escola trabalha sem 

ter família. A família aqui é totalmente ausente, nada que a gente faça pra atrair esse pai,  essa 

mãe, a gente não consegue trazer, a gente não consegue trazer". 

A gestora também nos disse que o índice de violência na escola envolve quase 

sempre os alunos do noturno. A escola oferece a EJA (Educação de Jovens e Adultos) à noite.  

Um aluno nos disse em uma escola que na sala em que ele estuda nunca ouviu falar 

em drogas, mas já ouviu falar que existiu em outras salas, mas com a nova gestão, nunca mais 

se ouviu falar em tráfico de drogas. 

Uma professora de matemática nos disse que realiza o trabalho de sala de aula 

levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e a partir daí, ela desenvolve 

as aulas de matemática. Explicou que as turmas que tem mais dificuldade em trabalhar são 

aquelas em que existem as distorsões idade/série e que o difencial dessas turmas é a questão 

familiar e nesse caso ela, além de trabalhar os conteúdos, as competências e habilidades, tem 

que trabalhar em sala de aula com a afetividade. A fala da professora:  

 

“são adolescentes, que as vezes nem conseguem chegar ao ensino médio, 

pois vivem em situações de risco. Crianças/adolescentes que sofrem 

negligência da família, crianças/adolescentes em situação de violência física, 

violência moral, seja com eles, seja com a mãe deles, seja com um parente, 

seja o bairro que eles vivem ou a localidade, situações as vezes de 

envolvimento com drogas. Então esses adolescentes e essas crianças são as 

que a gente tem mais dificuldade de trabalhar, porque eles perderam o 

encanto da infância, perderam o encantamento da adolescência e eles 
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perderam o encantamento para a vida. Então conquistar esse aluno é mais 

difícil. Aí a gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que parar a aula 

para ouvir, para ouvir um desabafo deles, para fazer uma atividade que 

venha desenvolver um afeto, fazer uma atividade que venha elevar a estima 

deles. Quando eu falo da questão do conteúdo, não é só com esses alunos 

que a gente tem que se desprender do conteúdo, é a questão das necessidades 

que eles têm de aprender, as habilidades, as competências. Que quando a 

gente se prende a conteúdo, às vezes a gente se perde nisso, às vezes a gente 

se perde também no aprendizado de matemática. A matemática para os 

adolescentes e para a criança, ela é algo distante deles” (Pesquisa direta, 

2016). 
 

Outro problema levantado por uma gestora é a questão da conservação da escola 

pelos alunos. Infelizmente a comunidade não contribui e quebra tudo, o azulejo da parede, 

aqueles “revestimentos das paredes, eles arrancam, quebram fechadura, quebram descarga de 

banheiro. Apesar de a escola ter um índice de violência praticamente baixo, ocorre briguinha 

assim por causa de namorado, mas não tem violência de agressão”. 

 

7.5 Fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem 

 

7.5.1 Práticas inovadoras 

 

São vários os fatores que interferem no ensino e aprendizagem, dentre os quais 

podemos destacar o método de ensino impróprio ou inadequado, principalmente com relação 

à matemática. Por essa razão, em nossa pesquisa buscamos investigar a respeito do método de 

ensino utilizado pelo professor de matemática. Alguns alunos disseram que algumas vezes o 

professor menciona palavras sobre o dia a dia para relacionar o conteúdo com a prática, mas 

não trabalha resoluções de problemas de matemática em sala. Outro aluno nos disse que as 

vezes o professor utiliza o data show nas aulas, ou faz seminários, deixando os alunos 

apresentarem suas aulas usando também o data show; ressaltou que gosta da disciplina e que 

não sente dificuldade com a mesma.  

Apesar das dificuldades encontradas pelos professores de matemática em trabalhar 

em sala de aula com metodologias inovadoras com o objetivo de levar o aluno a uma 

aprendizagem significativa, muitos desses professores fazem diferença em sala de aula. O que 

importa para muitos desses professores é a aprendizagem e satisfação em ver o seu aluno 

avançar nos estudos. 
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Em nossas entrevistas um gestor nos contou com muita satisfação e alegria, a 

evolução dos alunos em matemática na sua escola e a satisfação deles por estar aprendendo 

matemática, pela constatação da aprendizagem efetiva dos alunos, por conta dos trabalhos 

realizados pelo grupo de professores de matemática da escola. 

A gestora colocou isto como um ponto positivo fortíssimo, essa foi à palavra que ela 

usou para falar da experiência. Disse-nos que esse trabalho desenvolvido pelo grupo de 

professores vem sendo realizado desde 2009. O trabalho desenvolvido é na área de leitura, e 

quem coordena é o grupo de professores de matemática e depois dessa forma de se trabalhar a 

leitura na escola, os índices de aprendizagem aumentaram em todas as áreas, como também, o 

índice de aprovação nos processos seletivos para ingresso no ensino superior.  

A gestora nos disse que os professores são criativos e inventivos e fazem diferença. 

Ela nos disse que naquela semana uma professora de matemática desenvolveu uma aula 

utilizando histórias infantis, como Alice no país das maravilhas e Alice através do espelho e a 

matemática. Disse-nos que o trabalho já estava publicado nas redes sociais e que era possível 

acessá-lo. A gestora nos disse que a professora “estava conseguindo desenvolver os conteúdos 

de matemática de acordo com o livro literário e está assim muito legal". 

A professora em seu trabalho, segundo a gestora, explora a interpretação de texto, a 

leitura, a literatura e a matemática. O trabalho faz com que os alunos utilizem o raciocínio 

lógico, o cálculo mental e no final, precisam explicar como chegou ao resultado. O grupo de 

professores utilizam também atividades integradas com outras áreas do conhecimento e 

desenvolve trabalhos interdisciplinares. A gestora considera que esse é um diferencial da sua 

escola; o corpo de docentes comprometidos com o trabalho e com a aprendizagem dos alunos. 

A fala da gestora: 

 

“Então conseguimos ver matemática com educação cientifica, com língua 

inglesa, com literatura, numa mesma atividade, então isso tem sido muito 

bacana. Também a gente tem uma proposta de educação integral com 

atividades integradas. Acontecem muitas atividades coletivas. As professoras 

estão ali agora planejando o próximo semestre, agora estão os professores de 

exatas, mas tem sempre alguém de literatura, tem sempre alguém de 

humanas junto para pensar essas atividades. Acho que esse é nosso o 

diferencial” (Pesquisa direta, 2016). 
 

A professora de matemática da escola nos disse que usa várias estratégias de ensino e 

que o objetivo é a aprendizagem, independente de currículo escolar. Na primeira unidade, a 

professora  trabalha com a história da matemática  e os conteúdos específicos e usa resoluções 
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de problemas para desenvolver o raciocínio lógico. Utiliza o ábaco, calculadora, usa a 

geometria, relacionando com o conteúdo específico motrando aplicação do dia a dia. Constrói 

em sala de aula objetos geométricos, explorando as definições e conteúdos. Segundo a 

professora de matemática,  

 
“não dá para seguir aquele conteúdo linear, engessado, sabe.  Assim eu vou 

puxando e as vezes os próprios alunos, na medida que eu vou vendo que a 

turma dá para avançar eu vou avançando, quando eu vejo que não dá para 

avançar eu seguro. É mais ou menos nessa perspectiva” (Pesquisa direta, 

2016). 
 

Este trabalho destaca a importância do olhar interdisciplinar para a prática 

pedagógica da matemática. Muitas vezes o aluno não consegue elaborar questões 

matemáticas, pela dificuldade na interpretação de texto. Outro aspecto a se ressaltar é a 

atuação da gestão, para a eficácia do desenvolvimento de projetos inovadores. Um gestor com 

perfil de liderança, democrática e participativa, poderá estimular a inovação. 

A gestora nos disse que a escola não é grande, possui 14 salas de aula, mas todas 

bem arrumadas e os alunos colaboram na limpeza e conservação. E também, que precisa de 

um auditório na escola e de um laboratório de informática. Conseguiu construir um teatro, 

mas precisa agora do laboratório. A escola funciona como ensino integral, ou seja, o aluno 

estuda pela manhã e volta prá casa às 16:00 h da tarde. A escola oferece três refeições, lanche 

das 10:00, almoço e lanche da tarde; 

O aluno fica na escola o dia inteiro e são desenvolvidas na escola várias atividades. 

São oito aulas por dia de 50 min cada, ou seja, cinco aulas pela manhã e três aulas à tarde. A 

gestora nos disse que iria rever para o próximo ano, 2017, a distribuição das aulas para 

aumentar a carga, assim uma aula ficaria com 100 min de duração. Dessa forma, seriam duas 

aulas pela manhã e duas aulas à tarde e o professor teria um tempo maior com o aluno. 

A escola também desenvolve um trabalho com alunos especiais. A gestora informou: 

“tem aluno esquizofrênico com laudo médico, eu tenho uma aluna cega, eu tenho  alunos 

cadeirantes, eu tenho alunos autistas, fora aqueles que não tem laudos, né, que não tem a 

comprovação médica”. Para a gestora a aluna cega foi um desafio para a escola e queria que a 

aluna ficasse, já que a lei garante isso ao aluno. Ela informou que conseguiu parcerias 

específicas e conseguiu equipamentos especiais para a aluna, como por exemplo, computador, 

xadrez e outros materiais. A aluna tem um professor orientador, que trabalha na escola. 
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A escola recebe R$ 0,90 para o lanche do aluno. Essa verba vem do governo 

estadual. A escola recebe ajuda pelos projetos que são realizados, mas em 2016 não recebeu 

nenhuma ajuda do Prouni e por essa razão, não pôde realizar alguns projetos para os 

estudantes do ensino médio. Mas, apesar das dificuldades é possível fazer diferença, diz a 

gestora. Ela nos disse que toda a prestação de contas é feita junto com os professores, eles 

elaboram planilhas com os gastos e vê o que pode ser feito. A gestora nos disse que o trabalho 

está dando certo e que tem orgulho da equipe de trabalho. As palvras da getsora: 

 

“está dando certo. Eu só tenho a agradecer, porque eu tenho uma equipe que 

pouca escola tem, eu sou muito orgulhosa das minhas professoras, dos meus 

professores, é muita gente boa, eu preciso que os meus professores estejam 

bem. Se os professores estiverem bem tudo vai fluir” (Pesquisa direta, 2016). 
 

A gestora nos disse que o formato de educação integral está funcionando este ano na 

escola, começou em fevereiro. Essa proposta é do governo estadual, educação integral, que 

tem por objetivo desenvolver os alunos de forma completa, em sua totalidade, ou seja, que a 

escola adote a carga horária de dois turnos.  Muito mais do que o tempo em sala de aula, a 

educação integral reorganiza espaços e conteúdos. Um grande desafio, mas que começa a 

tomar forma no estado da Bahia. 

Além dessa escola que oferece educação integral, estivemos em outras escolas, onde 

os professores também, apesar das dificuldades, desenvolvem atividades inovadoras com os 

seus alunos. A escola, além de não ter laboratório de informática também não tem wi fi, o que 

para a gestora é um dificultador. Nesta escola os alunos junto com os professores desenvolveu 

um projeto interdisciplinar que iria acontecer na mesma semana que fizemos a visita para a 

coleta de dados.  

Em outra escola perguntamos a um professor de matemática se ele utilizava as TIC 

em sala de aula. Ele respondeu que dependia do que estávamos chamando de TIC. A fala do 

professor: 

 

“porque veja bem, eu uso a noite computador e celular. A gente usa mais o 

celular deles do que outra coisa. – Eu uso celular a noite e uso muito o 

computador, ultimamente agora estou usando calculadora, eu estou 

trabalhando com porcentagem, juros, juros simples e compostos. Usamos as 

TIC dentro das limitações que nós temos. Infelizmente a escola não oferece 

internet" (Pesquisa direta, 2016). 
 

Infelizmente, nem todos os professores podem usar esta estratégia, porque nem todos 

os alunos possuem celular com internet. Em uma escola em que visitamos, os alunos tinham 
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aula de xadrez. O professor nos disse que ajuda muito na concentração e trabalha a lógica 

matemática. Contribui também para minimizar a hiperatividade e a impaciência dos alunos. O 

xadrez ajuda a ir evoluindo e ultrapassar as etapas, pacientemente, até se chegar aos 

resultados.   

Estivemos em outra escola que oferecia educação integral desde 2014. Conversamos 

com a coordenadora da escola. Ela nos disse que, como o aluno permanece na escola o dia 

todo, você tem a oportunidade de conhecer o aluno, a vida do aluno e não se trabalha só a 

aprendizagem, mas também o cognitivo, a questão emocional também. O aluno passa a ter 

uma consciência melhor do ambiente escolar, passa a ter mais responsabilidade pelo ambiente 

escolar e não existem competições.  

A escola oferece aulas de inglês, aula de xadrez, aula de música. O professor tem 

uma carga horária de 40 h na escola. A fala da coordenadora: 

 

“proposta da SEC é que só fique na educação integral quem tem 40 horas. 

Porque ele quer que também esse professor conheça o seu aluno na 

dimensão biopsicossocial, que não fique só trabalhando com o menino 20 

horas, depois ele sai daqui vai para outra escola e é outra realidade, não. A 

proposta da SEC é que todos os professores que façam parte da educação 

integral tenham 40 horas na escola de educação integral para ele vivenciar 

essa realidade” (Pesquisa direta, 2016). 
 

Observamos na visita à escola que mesmo oferecendo educação integral, a escola não 

possui infraestrutura nenhuma. Perguntamos sobre o laboratório de informática, não havia. 

Sobre biblioteca, funcionava uma sala bem pequena com alguns livros, não oferecia espaço de 

lazer para os alunos. Ainda assim, a coordenadora nos disse que funcionava bem. A escola 

oferecia almoço para os alunos e lanches.  

Outra escola que merece destaque é a escola militar, que também visitamos, pois é a 

que atingiu o maior índice no Ideb, oferece aos alunos aulas de xadrez, para os que estão no 3º 

ano do ensino médio e são oferecidas aulas às sextas e sábados para a prepação para o 

vestibular. O gestor explicou que "a gente aqui tem um cursinho pré-vestibular a tarde, ou pra 

o  ENEM. Acho que nenhuma escola pública aqui de Feira de Santana oferece, sem contar 

que os professores do cursinho são  excelentes também”.   

O diferencial da escola, como os alunos nos falaram é a disciplina, que os alunos 

elogiam e gostam bastante. O diferencial da escola também é o ensino, um dos alunos 

declararou: 

 

"a gente aqui também tem aula de direito, que é uma aula básica de  direito, 

que eu acho muito bom; - introdução ao direito penal, direito constitucional, 
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direito trabalhista; - eu acho que até é um diferencial, por que  assim, eu 

tenho amigos que estudam em outros colégios e eu pergunto a eles  e eles 

não tem aula de direito e muitas coisas que tem aqui, eles não possuem,  eu 

acho que são diferencias que o colégio proporciona para os alunos” 

(Pesquisa direta, 2016). 
 

Esta escola valoriza os alunos, exige cumprimento aos princípios éticos, com respeito 

ao professor e aos demais membros da comunidade escolar. Entretanto, com relação a 

infraestrutura, não há diferença das demais escolas visitadas: falta infraestrutura tecnológica. 

 

7.5.2 Projetos oferecidos pela SEC e a escola abraça 

 

A função da escola é fundamental na sociedade, pois além de passar o conhecimento 

de geração em geração, desenvolve valores, como cooperação, afetividade e solidariedade. 

Deve, também, estar centrada no aluno e proporcionar situações de aprendizagem, para que 

esse processo seja prazeroso e desafiador, onde o aluno possa buscar nesse processo, motivos 

e incentivos de fazer parte da escola e poder participar ativamante da sociedade como um 

cidadão crítico, consciente de seus direitos e deveres.  

A escola também deve desenvolver competências socioemocionais para que o aluno 

aprenda a se relacionar, saber controlar as emoções, desenvolver a afetividade, saber manter 

as relações sociais de forma positiva e aprender a tomar decisões de forma responsável.  

Por essa razão é importante que a escola participe e desenvolva atividades sociais e 

envolva toda a comunidade escolar, como também a familia. A secretaria de educação oferece 

muitos programas para ajudar nesse processo de aprendizagem para a vida. Vamos elencar 

alguns desses projetos que foram falados por professores, alunos e gestores durante as 

entrevistas. 

Um desses projetos é o Programa Universidade para Todos (PROUNI) que tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. Foi criado 

pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 

2005. Para tanto, oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que 

aderirem ao Programa (Prouni, 2016). 

O programa é dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da 

rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de 

três salários mínimos. O PROUNI conta com um sistema de seleção informatizado e 
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impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados 

pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) conjugando-se, desse 

modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos 

(Prouni, 2016). 

Foram destacados também, pelos gestores e professores, os Projetos Estruturantes: 

Artes Visuais Estudantis (AVE), Festival Anual da Canção Estudantil (FACE) e Tempos de 

Arte Literária (TAL), que também é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação (SEC) 

que, através das NRE capacitam as Escolas para a sua realização. Esses projetos foram 

criados em 2008. Possui natureza educativa, artística e cultural e promove o desenvolvimento 

das diversas expressões da arte (literária e musical) no currículo escolar, como orienta a Lei 

de Diretrizes e Bases (Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996) e, mais recentemente, a Lei 

11.769/2008 que institui o ensino de música nas escolas (Sec, 2016). 

 Esses projetos têm como principais objetivos, explorar o potencial educativo através 

da música, estimular a musicalidade no ambiente escolar e a valorizar as manifestações 

culturais regionais, promover um ambiente educacional prazeroso, no qual a cultura, a arte e a 

educação se expressem em sintonia com a juventude estudantil, estimulando os valores 

essenciais para a motivação do viver e para o rompimento com o modelo rígido de ensino e de 

aprendizagem ainda presentes na educação (Sec, 2016).  

Um gestor apontou como ponto forte, os projetos estruturantes que disse ser um 

reforço para a participação dos pais na escola. A fala do gestor: “os projetos estruturantes 

artísticos, o FACE, o AVE, funcionam, a gente tem trabalhos hoje muito bons aqui, nosso 

estudante, por exemplo, ganhou o AVE, o daqui de Feira de Santana foi pra  Salvador, e até o 

desenho dele está sendo usado como propaganda pra esse ano”.   

Outra escola oferecia o projeto Telecurso Ressignificando a Aprendizagem, que 

iniciou na Bahia em 2014 e tinha por objetivo, enfrentar o desafio da defasagem idade-ano. O 

programa é uma parceria com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de 

Educação do Estado. Com um currículo único, de abrangência nacional, o Telecurso 

incorpora características regionais e locais à dinâmica das aulas, de forma que o estudante 

descubra novas situações de aprendizagem a partir de sua experiência de vida. Um conjunto 

de ações estruturantes, como formação continuada de professores, acompanhamento 

pedagógico e avaliação, garantiu à metodologia Telessala resultados bem-sucedidos em 

diferentes realidades, regiões e segmentos. O programa só funcionou no ano de 2015. 
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Uma professora nos relatou que foi professora do programa e que no início ficou 

receosa, pois iria trabalhar com alunos com defasagem idade/série e iria utilizar as 

tecnologias, como data show, TV, wi fi disponível, entre outros recursos, pois trabalharia com 

videos aula. Para trabalhar com o projeto, a escola tinha que disponibilizar uma sala com 

todos os equipamentos instalados. A professora nos disse que em algumas atividades os 

alunos precisam usar os celulares conectados à internet para trabalhar conteúdos de 

localização, e que a experiência foi muito boa, mas infelizmente, foi um programa que só 

durou um ano.  

Em uma escola que visitamos é oferecido um projeto chamado Tempo de Aprender 

que é um curso com matrícula e estrutura didática semestral. As aulas são semipresenciais, 

pois colocam-se como oferta própria àqueles educandos que trabalham em turnos ou dias 

alternados e não podem frequentar a escola regularmente. Os alunos poderão frequentar a 

escola três vezes por semana e têm garantido o direito de aproveitamento de estudos já 

realizados nos diferentes componentes curriculares. O curso total é composto de dois (02) 

segmentos distribuídos ao longo de quatro (04) anos, Tempo de Aprender I (equivale ao 2º 

segmento da educação fundamental) e Tempo de Aprender II (equivale ao ensino médio). 

O gestor nos disse que o aluno quando conclui o curso está preparado para trabalhar 

no mercado, tem todos os direitos e prerrogativas de qualquer aluno normal e não é um curso 

técnico é um curso do ensino médio e fundamental, normais. 

 

7.5.3 Pontos fortes da escola 

 

Com relação aos pontos fortes e a importância das TIC para o ensino e aprendizagem 

de matemática, os gestores destacaram que a interação e articulação entre conhecimentos de 

áreas diversas, a efetiva incorporação das TIC no ambiente escolar, teria como resultado um 

processo inovador, sendo capaz de estabelecer novos conceitos de interação social para 

melhorar o ensino e aprendizagem, a motivação, despertando o interesse e as aulas seriam 

dinâmicas. Afirmaram que as TIC contribuem com relação às habilidades e competências, 

estimulando as competências cognitivas como interpretar, refletir, pensar de forma abstrata e 

generalizar aprendizados.  

Outros pontos fortes também foram destacados nas estrevistas, muitos assuntos 

foram falados por alunos, professores e gestores, e foram enriquecedores para a nossa 

pesquisa; assuntos interessantes e que estão diretamente ligados ao funcionamento de uma 
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escola. Dentre esses pontos, podemos destacar o perfil de gestor democrático; se o mesmo for 

comprometido e dinâmico faz a escola funcionar. Uma professora em nossa entrevista 

chamou a atenção a respeito da gestora de sua escola, que fez melhorias para que os 

estudantes pudessem participar e concorrer às bolsas oferecidas pelo ProUni (Programa 

Universidade para Todos) e também, a escola participar de projetos estruturantes oferecidos 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

 A professora nos disse o seguinte: “o diretor é quem gerencia. As melhorias foram 

feitas em função do ProUni. O modelo de gestão, o perfil do  gestor contribui pra que o 

colégio tenha uma boa performance”. A fala da gestora: "existem os projetos do ensino 

médio, e existem outras atividades também, outros projetos que envolvem dança, teatro, 

música, e para isso, montamos uma sala de dança que é toda espelhada, que tem som, toda 

preparada pra isso. Tudo isso feito com verbas que são liberadas para os projetos”. 

Além do perfil do gestor, ser dinâmico e comprometido, um corpo docente também é 

importante, pois contribui para a valorização da escola como também no processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade. Foi o que nos disse um gestor em uma entrevista que o ponto 

forte da escola era o pedagógico, formado por professores competentes e comprometidos, 

como também, a disciplina dos alunos, isso dá tranquilidade em poder trabalhar e a presença 

dos pais, que é maior do que qualquer outra escola. O corpo docente muito qualificado. A 

escola exige a disciplina dos alunos, tem horário de entrada e saída.  Fala do gestor da escola:  

 

“Tem horário para entrar, para sair, respeitar o professor, respeitar o 

funcionário, fardamento completo, uma serie de comportamentozinhos 

dentro do espaço escolar que não são permitidos, tipo:  ah eu estou dentro da 

sala de aula com o celular, eu estou na sala de aula fazendo isso. Essas coisas 

que parecem mínimas, mas, o mínimo que garante a tranquilidade do 

trabalho. Essa escola faz isso, outras unidades escolares não fazem, de um 

modo geral as escolas não fazem, sejam particulares ou públicas, 

infelizmente é disso que a gente tem padecido aí fora” (Pesquisa direta, 

2016). 
 

O gestor nos disse ainda que a cobrança na disciplina do aluno ajuda muito e por 

isso, é possível o professor desenvolver o seu trabalho de forma tranquila e efetiva. 

 

“Apesar de todas as dificuldades que uma escola pública enfrenta, falta de 

infraestrutura, infraestrutura não adequada, até o próprio aspecto físico feio, 

não é agradável, a gente sabe disso, mas do ponto de vista pedagógico esse 

resultado positivo é por conta dessa combinação de coisas, um corpo docente 

qualificado com uma tranquilidade para poder trabalhar. Aqui se cobra 

aquilo que era cobrado quando nós estudávamos” (Pesquisa direta, 2016). 
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O gestor ainda nos disse que a escola faz o hasteamento das bandeiras e que o hino 

nacional, da Bahia, do município de Feira de Santana e o da Bandeira são cantados pelos 

alunos. O gestor nos disse que  

 

“os hinos são cantados não necessariamente todos os dias, mas pelo menos 

uma vez por semana. Os alunos e alunas novatos eles vão quase que 

diariamente cantando até dominarem. Os já mais avançados não tem 

necessidade disso, mas eles sempre estão aqui. Todos os nossos hinos 

cívicos, eles cantam” (Pesquisa direta, 2016). 
 

O gestor nos disse que existe uma afinação no trabalho dos civis com o trabalho dos 

militares e que a junção disso traz um excelente resultado. A fala do gestor é que existe um 

“casamento perfeito“ e que na escola existe um código de ética, “é conhecido e toda a pessoa 

tem que seguir. Tem que seguir. Quem não se adequa é convidado a ter a opção de ou se 

adequa ou procura outro caminho". 

Os alunos dessa mesma escola nos disse também que o ponto forte da escola era a 

disciplina. A fala do aluno,  

 

“o diferencial aqui é a disciplina, por exemplo, dentro de sala de aula, tem 

um aluno que por semana fica na posição de xerife. Tem xerife e sub-xerife, 

aí toda semana vai passando, o xerife passa para o sub, o sub assume como 

xerife, aí outra pessoa vira sub-xerife que é como se fosse o líder da sala, e 

vai passando. Segue a lista em ordem alfabética e cada dia são dois alunos e 

o sub fica supervisionando. Todos vão se comportar como lideres, respeite o 

líder, por que um dia você também vai ser líder, todos vão ser. Eles têm um 

certo respeito ao professor e também se alguém por ventura faltar com 

respeito, tem o corpo de alunos. – fora essa questão pessoal que eles exigem 

muito da gente, estar com o cabelo certo, a roupa, sapato limpo, passada, 

então, o diferencial do colégio é a disciplina mesmo” (Pesquisa direta, 

2016). 

 

Os alunos disseram que só quem não passa pela função de xerife são os alunos 

graduados, esses viram tenentes. Os tenentes recebem a patente por mérito intelectual ou por 

merecimento, ou seja, é aquele aluno que se destaca em atividades praticadas no colégio, faz 

algo pelo colégio sempre, tem um bom comportamento e, mesmo sem ir bem 

pedagogicamente, se for um aluno aplicado e se esforça, consegue o merecimento pela 

função.  

A fala de um aluno a respeito do desfile de sete setembro, dia da Proclamação da 

República (feriado no Brasil), falando de uma forma toda orgulhosa, 
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“a  gente marcha com a réplica do fuzil, as meninas aqui participam, por 

sinal essa  aqui é a comandante do comando armado, tem a guarda bandeira; 

- pelotão de  bandeiras, a banda musical do colégio, dividem por 

companhias, tipo, 3º ano,  como nós somos os mais antigos, nós ficamos 

como pelotão base, puxamos  os outros, aí somos a primeira companhia; - 

até é um exemplo para as outras  companhias; - e ocorre uma relação muito 

de respeito com os alunos de  companhias, não inferiores, companhias 

abaixo de nós, pra nós, a gente é  visto como o exemplo; - também tem os 

brados que a gente canta, cada cia.  tem um brado. 1. Me dá um exemplo de 

um brado. 2. O do comando e o comando feminino: força, dever e 

determinação; - a gente fala nossas qualidades, que a gente acaba atribuindo 

ao longo dos anos. 1. Cada uma pessoa vai falando, é isso? 2. Não. Ou no 

comando que: a palavra convence e o exemplo arrasta; - é o lema do colégio. 

É como é a questão do respeito ao professor, todo mundo respeita o 

professor? 2. Todo mundo respeita, isso aí não precisa ser muito cobrado; - 

de acordo o tempo que a pessoa vai passando no colégio, a pessoa vai até se 

acostumando a isso e se torna automático” (Pesquisa direta, 2016). 
 

O aluno nos disse também que raramente existem brigas entre os colegas e que os 

conflitos que existem são de ideias, nada de conflito físico, agressão ao colega. Se houver, o 

aluno é expulso de imediato. A respeito do reconhecimento e mudança de grau, o aluno 

explica: 

 

“Como é que vocês se sentem quando vocês mudam de grau, quando vocês 

se  sentem reconhecidos, qual o sentimento? 2. É bom porque dá a sensação 

de alguém reconheceu o que você fez, teve  importancia o que você fez no 

ano anterior, é meio que uma motivação pra você  continuar se esforçando 

mais; - inclusive nós temos um aluno, ele não está nem  aqui presente, o 

coronel, que ele é o primeiro lugar; - é só um; - ele é o  comandante do 

batalhão escola. Toda vez que tem a parada matinal, ele é que  vai 

comandando. 1. Ele sai lá na frente e comanda todo mundo? Todo mundo 

respeita. 2. Todo mundo respeita. 1. Porque ele teve o destaque por 

merecimento, por mérito. 2. E por disciplina também”. 

“Eu creio que é ser reconhecido quando você faz algo bom e certo para o 

colégio; - um incentivo; - que é como se fosse um incentivo; - e a punição 

para quando você está errado. Eu acredito que isso é fundamental.1. É, 

porque tem que dar o feedback dos aspectos negativos também, né. Vocês 

acham que isso ajuda na formação para a vida profissional? 2. Com certeza; - 

faz a pessoa ter consciência que tem direitos e deveres também. 1. Melhora a 

autoestima? 2. Também. – a gente aqui também tem aula de direito, que é 

uma aula básica de  direito, que eu acho muito bom; - introdução ao direito 

penal, direito  constitucional, direito trabalhista; - eu acho que até é um 

diferencial, por que  assim, eu tenho amigos que estudam em outros colégios 

e eu pergunto a eles  e eles não tem aula de direito e muitas coisas que tem 

aqui, eles não possuem,  eu acho que são diferencias que o colégio 

proporciona para os alunos” (Pesquisa direta, 2016). 
 

O destaque maior da grande maioria dos entrevistados, nesta escola, foi o ensino e 

corpo docente qualificado e comprometido.  
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8 CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS 

 

“A Matemática é a honra do espírito humano” 

 (Leibniz)  

 

 

Este trabalho consistiu na investigação realizada nas escolas públicas estaduais, no 

Território Portal do Sertão, estado da Bahia, sob a Jurisdição do Núcleo Regional de 

Educação (NRE-19), subordinado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). 

Buscou entender em que medida as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

contribuem para a melhoria do ensino e aprendizagem de matemática, no ensino médio, 

nesta região. 

Os dados coletados a partir do Estudo de Caso, mediante levantamento por inquérito 

e entrevistas - a professores, alunos e gestores do ensino médio, da rede pública estadual, 

nesse Território, como também, a gestor, professores e alunos do curso de graduação em 

Matemática na Universidade Estadual de Feira de Santana, professores e alunos de disciplinas 

de exatas em cursos de graduação de algumas instituições do ensino superior, também em 

Feira de Santana, possibilitaram melhor compreensão do contexto e do tema em estudo.  

No universo de 77 escolas públicas do ensino médio, principal foco deste estudo, 

foram pesquisados 171 professores, 66 gestores e 391 alunos, mediante entrevistas e 

inquéritos por questionários. A análise ao longo dos vários capítulos objetivou a compreensão 

do contexto em estudo, bem como a contribuição para o aprofundamento do conhecimento 

científico sobre o tema. 

Alguns cursos superiores foram pesquisados, para complementar esta pesquisa, no 

sentido de se lançar um olhar para este segmento, para compreender como as TIC são 

percebidas e utilizadas nas instituições formadoras, especialmente no curso de formação de 

professores de matemática. 
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Buscamos, inicialmente, compreender o contexto em que estão inseridas as escolas e 

o perfil do público investigado. 

O Território Portal do Sertão é constituído por 17 municípios e fica situado em pleno 

sertão da Bahia, com a grande maioria dos municípios localizada na região Semiárida, uma 

região caracterizada pela desigualdade social, devido a uma série de fatores, especialmente o 

clima árido e seco e a falta de oportunidade de grande parte de sua população, para uma vida 

digna e humana. 

A população é pobre e as escolas públicas atendem justamente o alunado que está na 

linha da pobreza ou abaixo dela, o que reflete na impossibilidade desses jovens possuírem 

computador em suas casas. Isso implica na necessidade das escolas possuírem boa 

infraestrutura tecnológica, que supra essa necessidade e, de preferência, que atuem em tempo 

integral. O que constatamos, no universo pesquisado, foi o quantitativo de 6 escolas de tempo 

integral e falta de infraestrutura em todas as escolas.  No entanto, de acordo com a Reforma 

do Ensino Médio proposto pela Medida Provisória Nº 746 é que as escolas de ensino médio 

ofereçam ensino de tempo integral. 

No ensino médio, o perfil dos gestores pesquisados é caracterizado por maioria de 

mulheres (72,5%) e o mesmo se repete quanto aos professores, em que se constata 67,5% de 

mulheres. A faixa etária predominante entre gestores e professores, está entre 40 a 49 anos, 

com poucos jovens, devido à ausência de concurso público. Com relação à formação dos 

gestores, 66,75 possuem especialização e 10%, mestrado. Quanto aos professores, 82,8% 

possuem especialização e 7,3%, mestrado, o que demonstra um nível ‘médio’ de capacitação. 

Isso decorre dos incentivos do governo, para capacitação dos professores.  

Para atender ao objetivo de investigar até que ponto as TIC, utilizada como recurso 

educativo e mediada por processo afetivo e dialógico entre professor e alunos, implica na 

melhoria das práticas pedagógicas e da aprendizagem de matemática, buscamos verificar, a 

partir da aplicação de questionários, a percepção de professores, gestores e alunos sobre a 

utilização das TIC, sua contribuição para a melhoria das práticas pedagógicas e compreensão 

dos conteúdos, frequência no uso das TIC e satisfação dos professores e alunos com o uso das 

TIC nas aulas de matemática, além dos fatores que dificultam sua utilização e a formação de 

professores.  
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8.1 Utilização das TIC em sala de aula  

 

Com relação à utilização das TIC em sala de aula, nas escolas públicas do ensino 

médio, constatamos quase nenhuma utilização. Percebemos que as escolas não possuem 

infraestrutura física ou tecnológica para que o professor possa inovar em sua aula. Algumas 

escolas possuem uma sala com TV, internet, data show, que precisa ser agendada, para 

atender a demanda. Não possuem lousa digital, por exemplo, nem softwares educativos 

específicos, o que dificulta a utilização de TIC pelos professores, para a melhoria das práticas 

pedagógicas.  

O data show foi apontado por professores e alunos como a TIC mais utilizada. 

Entretanto, esse equipamento não está disponível em todas as salas, o professor precisa 

agendar seu uso, fazendo reserva com antecedência, pois só há poucos equipamentos por 

escola, que não consegue atender a demanda. 

 As escolas também não possuem rede wi fi disponível para as salas de aula e a 

internet está disponível somente para uso da secretaria e área administrativa. Desta forma, fica 

quase impossível para o professor, utilizar TIC na prática pedagógica do seu dia a dia. Aliado 

a isso, os professores não estão capacitados para a utilização das TIC. 

Esta investigação permitiu constatar que, tanto professores quanto alunos, consideram 

que a utilização das TIC em sala de aula é importante e contribui para a melhoria do ensino e 

aprendizagem, principalmente em matemática, desperta o interesse do aluno e dinamiza as 

aulas. 

Investigamos, neste trabalho, a inclusão das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na formação, em nível de graduação, do professor de Matemática e sua 

efetiva utilização em sala de aula. Buscamos refletir, também, a respeito da utilização das TIC 

nas aulas de exatas como recurso pedagógico e ampliar mais ainda as discussões com relação 

ao tema, com vistas a melhoria do ensino e aprendizagem, principalmente de matemática. 

Os docentes que lecionam no curso de formação de professores de matemática, 

alegaram que não possuem wi fi na sala de aula, os alunos nem todos possuem notebook e a 

maioria dos equipamentos está com problema.  

Dentre os professores do ensino superior que utilizam as TIC em disciplinas de exatas, 

a maioria afirmou que quase sempre utiliza data show e às vezes internet e softwares 

específicos. Já os alunos pontuaram as TIC com conceito acima da média, com exceção de 
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filmes, enquanto os professores pontuaram acima da média o data show, internet, laboratório 

de informática e computadores do laboratório.  

Constatamos que professores, gestores e alunos consideram as TIC importantes no 

ensino da matemática. Entretanto, ainda falta incentivo, por parte das instituições de ensino 

superior, para maior utilização das TIC em sala de aula, apesar dos professores demonstrarem 

interesse por sua utilização. A grande maioria dos professores do curso de graduação (73,7%) 

afirmou gostar de utilizar as TIC nas aulas de exatas, enquanto 10,5% afirmaram não gostar e 

15,8%, um pouco.  

Constatamos, também, que os professores dos cursos superiores da área de exatas não 

utilizam as TIC como recurso pedagógico, tanto pela deficiência de infraestrutura das IES, 

quanto pela própria formação. Este mesmo quadro pôde ser observado no curso de formação 

de professores de matemática, que não oferece uma base pedagógica para a utilização das TIC 

em sala de aula, como recurso metodológico. 

As instituições de ensino precisam investir em infraestrutura e na formação de seus 

docentes, estimulando os professores a utilizarem as TIC como recurso educacional. Algumas 

TIC são utilizadas como ferramentas de apoio, o que já contribui para dinamizar as aulas, mas 

o ideal é que sejam utilizadas como recurso pedagógico, contribuindo para tornar a 

aprendizagem significativa. 

As TIC constituem-se num instrumento de trabalho essencial para a área da educação 

e por essa razão, é essencial darmos relevo ao papel que elas exercem, cada vez mais 

preponderante, na educação, notadamente, na Educação Matemática, pois possibilita sua 

interface com conteúdos de outras áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar refletindo 

na dinamização do processo de ensino aprendizagem. Isto ocorre porque elas podem otimizar 

potencialidades inerentes à atuação das pessoas de forma ativa e criativa na sociedade 

tecnológica vigente. 

 

8.2 Contribuição das TIC para a melhoria do ensino-aprendizagem 

 

Para verificar até que ponto as TIC contribuem para a melhoria do ensino, 

verificamos a percepção de professores, alunos e gestores. Algumas questões nortearam essa 

busca: até que ponto essas tecnologias contribuem para melhorias nas práticas de ensino? De 

que maneira influenciam o processo de aprendizagem? Qual a implicação das TIC na 

qualidade do ensino-aprendizagem da matemática?  
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Tanto alunos quanto professores do ensino médio acreditam que o uso das TIC nas 

aulas de matemática contribui para melhorar a compreensão dos conteúdos da matemática e 

facilitar a aprendizagem. Os professores apontaram, na ordem, de acordo com o grau de 

importância: data show, filmes, internet, jogos educativos, blog, laboratório de informática, 

computadores, TV e os computadores. Já os alunos consideraram, de acordo com o grau de 

importância: data show, filmes, jogos educativos, TV, internet, laboratório de informática, 

computadores. Blog e tablet foram avaliados por professores e alunos como entre baixa e 

média contribuição para o aprendizado, haja vista que não são utilizados pelos professores, 

pois as escolas não oferecem infraestrutura adequada. As respostas dos alunos foram 

equivalentes às dos professores, tendendo para um pouco maior, mas dentro da mesma faixa 

da escala. 

Constatamos que nos cursos superiores também ocorre algo semelhante: os 

professores das áreas de exatas não utilizam muito as TIC e as instituições, em geral, nao 

oferecem infraestrutura adequada para tal. 

Os entrevistados afirmaram que as TIC contribuem para melhorar o desempenho do 

professor, despertar o interesse do aluno e melhorar seu aprendizado, principalmente nas 

disciplinas de exatas. A interação entre o sistema de educação e o sistema de meios contribui 

para o processo ensino e aprendizagem, se for utilizada com ênfase em objetivos pedagógicos. 

Na graduação em Matemática, não há disciplina específica sobre o uso das TIC. 

Algumas disciplinas utilizam software sem nenhuma relação com o seu uso como recurso 

pedagógico e que não poderiam ser utilizados no ensino fundamental, por exemplo. Não há 

infraestrutura adequada para uso das TIC, os laboratórios não são muito bons. Diante disso, 

podemos inferir que os professores de matemática, que são atualmente formados, não estão 

preparados para utilização das TIC em sua sala de aula, precisam buscar essa formação após a 

graduação.  

Sobre a utilização das TIC nas disciplinas de exatas, no ensino superior, os professores 

consideram importante para a aprendizagem e o aperfeiçoamento do conhecimento 

tecnológico do aluno, pois contribuem para a inclusão dos estudantes no mundo tecnológico e 

são bastante úteis para a compreensão da realidade no mundo do trabalho. Afirmam que as 

TIC facilitam o processo de aliar a teoria à prática e pode ser mais atrativo para os jovens, 

pois estimulam o aprendizado e motivam, despertando maior interesse pelas aulas. Além 

disso, facilitam o trabalho docente e contribuem para melhorar a compreensão dos alunos 

sobre os fenômenos e dos conteúdos abordados. 
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 Para alguns professores de curso superior, os softwares que simulam a realidade por 

meio de jogos, estimulam o aprendizado e aproximam os alunos da realidade. Em matemática, 

o fascínio dos alunos pelos computadores/internet faz com que se aproximem da matemática 

sem medo/traumas. Prepara o aluno para o mercado de trabalho, estimula a utilização de 

ferramentas que auxiliarão no processo diário das suas atividades, gera oportunidade de 

informação e aquisição de conhecimentos, a possibilidade de pesquisa e visualização de 

questões. 

 Os alunos do ensino superior acreditam que as TIC facilitam o aprendizado, tornando 

o conteúdo mais interessante e mais prático, ampliam a visão e facilitam a análise e 

interpretação de certas questões.   

Os entrevistados afirmaram que as TIC contribuem para melhorar o desempenho do 

professor, despertar o interesse do aluno e melhorar seu aprendizado, principalmente nas 

disciplinas de exatas. A interação entre o sistema de educação e o sistema de meios contribui 

para o processo ensino e aprendizagem, se for utilizada com ênfase em objetivos pedagógicos. 

 

8.3 Dificuldades na utilização das TIC  

 

Dentre os fatores que dificultam a utilização das TIC pelos professores, destacamos a 

falta de infraestrutura das escolas e de capacitação/formação dos professores. 

As escolas não estão equipadas, muitas não possuem laboratórios, outras que possuem, 

os laboratórios estão obsoletos, com pequenas quantidades de computadores, sem softwares 

específicos, que possibilite seu uso pelos professores. Então, com isso, podemos afirmar que 

as escolas do ensino médio não estão utilizando TIC no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática, que requeiram o uso de computadores e da internet. Entretanto, algumas escolas 

utilizam algumas inovações neste sentido, mesmo sem a infraestrutura adequada, a partir da 

iniciativa de alguns professores. 

A situação das escolas públicas estaduais é muito difícil, pois estão carentes de 

infraestrutura física adequada, infraestrutura tecnológica e de recursos que possibilitem a 

manutenção do pouco que dispõem. Falta biblioteca e até mesmo a merenda escolar é 

deficitária, o recurso que chega até as escolas, para que os gestores adquiram os alimentos é 

de R$ 0,90 centavos por aluno, o que dificulta a aquisição de alimentos mais saudáveis. 

As instituições investigadas não investem adequadamente, nem na infraestrutura, nem 

na formação continuada de professores no sentido de estimular a utilização das TIC como 
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recurso educacional. A nossa percepção é que faltam estratégias por parte da instituição de 

ensino para a utilização das TIC. A maioria dos professores as utiliza como ferramenta de 

apoio, o que já contribui para dinamizar as aulas. Entretanto, percebemos que essa utilização 

ainda não se dá como um valioso recurso pedagógico, devido à dificuldade no contato dos 

docentes com as TIC, principalmente, pelo fato da atuação docente ser ainda baseada em um 

modelo escolar tradicional e ultrapassado. 

 Já o aluno, sai de um ensino básico tradicional, desde o ensino fundamental até o 

ensino médio, deficitário e chega à universidade com grandes deficiências básicas, 

principalmente em matemática, dificultando o processo de ensino e aprendizagem.  

Assim sendo, as vantagens das TIC na construção do conhecimento são inegáveis, 

mas a sua integração no ensino e aprendizagem de matemática não é muito frequente e as 

desvantagens consistem justamente no seu uso sem conexão com o conteúdo matemático, ou 

sem levar em consideração o processo ensino e aprendizagem.  

O professor de matemática deve ter conhecimento e preparação ao inserir as TIC 

como recurso tecnológico, pois só usá-las não significa que aconteça a aprendizagem, é 

necessário conhecer todas as potencialidades oferecidas pelas TIC como instrumento 

pedagógico. 

 

8.4 Formação de professores de matemática: competência para utilização das TIC 

 

O tema em análise consistiu, também, na investigação a respeito das habilidades e 

competências no uso das TIC pelos professores de matemática em sala de aula. Para tanto, 

buscamos informações a respeito da formação do professor de matemática. É importante 

pensar na formação do professor de matemática, em como este profissional irá lidar com as 

habilidades e competências adquiridas na graduação, no momento em que for assumir uma 

sala de aula.  

A disciplina matemática exige do professor preparação, como também, 

conhecimento sobre o processo pedagógico. O professor deve ser um incentivador para buscar 

o interesse do aluno, como também, estimular o raciocínio lógico utilizando para isso 

situações problemas do cotidiano para, através das discussões em sala de aula de forma 

cooperativa, chegar a uma solução. 

O professor de matemática em sala de aula deve fazer com que o aluno se sinta 

confiante e possa pensar e descobrir as soluções dos problemas e aprender de fato a pensar 
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matematicamente. Acreditamos que a associação das tecnologias em sala de aula pelos 

professores de matemática possibilitará uma aprendizagem efetiva se usada de forma 

competente. 

Os cursos de graduação em matemática são os responsáveis pelos conhecimentos 

adquiridos pelos professores em sua prática docente e por essa razão, deveriam formar 

profissionais que saibam lidar com as adversidades do dia da sala de aula, que estejam 

embasados pedagogicamente e que possam utilizar metodologias que levem o aluno a uma 

aprendizagem significativa.  

Constatamos, em nosso estudo, que existe certa deficiência na formação dos 

professores com relação ao uso das Tecnologias e tanto essas instituições de formação de 

professores quanto as escolas de ensino médio não oferecem infraestrutura adequada para que 

os professores possam utilizar essas tecnologias em sala de aula, como recurso pedagógico. É 

outro empecilho e desafio para a integração das TIC nas práticas de ensino e aprendizagem de 

matemática. Sabemos que os recursos educacionais digitais são indispensáveis nos tempos 

atuais e que o seu uso, de forma adequada, torna as aulas mais dinâmicas e atrai a atenção dos 

alunos. 

As metodologias adquiridas no período da graduação em matemática deveriam ser as 

de conteúdos específicos, como também, as relacionadas à utilização das tecnologias nas 

aulas de matemática. Os cursos de graduação deveriam preparar esse professor no que diz 

respeito ao uso adequado das TIC em sala de aula.   

O aluno precisa desenvolver diversas competências para enfrentar o mundo em que 

vive, o mercado de trabalho; não apenas saber fazer cálculos e resolver problema, mas 

desenvolver o raciocínio lógico e abstrato, saber aplicar seus conhecimentos. E o professor, 

para atender as demandas atuais, precisa promover condições para estimular o aluno a ser 

curioso e perceber a importância da matemática em sua vida, tornando-a atual, interessante e 

intrinsecamente relacionada às atividades humanas no seu cotidiano.  

 

8.5 Implicações deste estudo  

 

Ao longo de toda a investigação constatamos que o uso das TIC em sala de aula 

pelos professores de matemática facilita a aprendizagem da disciplina considerada a mais 

difícil pela maioria dos alunos, o que é constado nos índices elevados de reprovação na 

disciplina. Os baixos índices do IDEB, que medem a qualidade da educação através do nível 
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de aprovação e o desempenho dos estudantes em matemática e língua portuguesa, bem como, 

o índice de evasão escolar, muitas vezes estão associados com a dificuldade de aprendizagem 

em matemática. 

As TIC fazem parte do nosso dia a dia, é impossível dissociá-las das práticas 

pedagógicas. Tanto os professores investigados quanto os alunos disseram ao longo de toda a 

investigação que as TIC são utilizadas de forma natural, a maioria faz uso, mas os professores 

não usam em sala. 

É impossível viver sem um celular, um notebook atualmente. Todos possuem, é uma 

realidade, é importante considerar o seu uso efetivo nas escolas, em nossas salas de aula. Mas, 

para tanto, é importante que exista uma infraestrutura adequada em nossas escolas, as quais 

devem estar equipadas com todo o aparato tecnológico à disposição da comunidade 

acadêmica.  

É preciso pensar também na formação adequada dos professores para utilizar as TIC 

de forma competente em sala de aula, de tal forma que possa explorar todo o potencial 

pedagógico que é disponibilizado pelas TIC para conseguir levar professores e alunos ao 

objetivo principal de toda prática pedagógica, a aprendizagem. 

Esperamos que a utilização das TIC em sala de aula pelos professores suscite no 

aluno uma aprendizagem significativa, principalmente, da disciplina matemática. As TIC, se 

utilizada de forma adequada ira suscitar o interesse e a motivação do aluno em aprender e vai 

diversificar e dinamizar as aulas. Dessa forma, o contato com as TIC poderá melhorar a 

construção do conhecimento e favorecer a interação entre os alunos e professor. 

A utilização das TIC em sala de aula de forma efetiva pode levar a aplicação de 

novas metodologias de ensino e aprendizagem, novas dinâmicas de sala de aula e pode 

também, mudar e melhorar a relação entre professor na dinâmica do ensino e aprendizagem 

de sala de aula. 

O uso dos recursos tecnológicos em sala de aula pelo professor irá proporcionar aulas 

inovadoras, interativas, dinâmicas, motivadoras e, dessa forma, facilitar a aprendizagem.  E o 

professor terá a oportunidade de sair da rotina das aulas expositivas e tradicionais. Terá a 

oportunidade de experimentar novas possibilidades fornecidas pelo uso das TIC. 
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8.6  Considerações, limitações e futuros rumos: reflexões finais 

 

A disciplina matemática faz parte do nosso mundo, do nosso dia a dia, entretanto, a 

forma como a mesma é ensinada não leva a uma efetiva aprendizagem. A matemática não está 

dissociada da vida, e não deveria ser ensinada privilegiando a repetição, deveria ser ensinada 

ao aluno que a mesma está em nossa vida. 

Essa é a preocupação do professor de matemática levar a aluno a uma aprendizagem 

efetiva dos conteúdos matemáticos e dessa forma, buscam frequentemente recursos 

inovadores de aprendizagem, com um único objetivo: facilitar a aprendizagem do seu aluno. 

O alto índice de reprovação da disicplina matemática, dificuldade de aprendizagem 

pelos alunos tem levado estudiosos a pensarem e a discutirem as formas diversas de mudar o 

seu ensino. As metas estabelecidas pelo índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) 

não foram alcançadas em 2015. São muitas as ações do governo federal e estadual para 

promover ações que mudem esse resultado. É preciso se pensar em ações efetivas e que 

possam ser aplicadas de fato. 

Os matemáticos pensam em diversas metodologias de ensino que podem ser usadas 

em sala de aula pelo professor com o fim de facilitar a compreensão da matemática pelos 

alunos. São muitas as opções, como por exemplo, a etnomatemática, a modelagem 

matemática, entre outras. 

Essas metodologias utilizadas em sala de aula pelo professor de matemática 

intermediada com as TIC seriam ferramentas importantes para o desenvolvimento da 

aprendizagem. As aulas poderiam ser desenvolvidas em um laboratório de informática, 

poderiam ser usados os computadores conectados a uma internet e dessa forma, o professor 

poderia utilizar as diversas metodologias como, por exemplo, simulação de fenômenos 

naturais estudados pela modelagem matemática. 

Associar os fenômenos do nosso dia com a matemática utilizando as TIC, esse é o 

grande desafio para o professor de matemática. Infelizmente, o professor de matemática não 

está preparado para trabalhar dessa forma com o aluno em sala de aula. Não tem formação 

adequada para aplicar e usar as diversas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no 

mercado e parece não conseguir acompanhar essa evolução proporcionada pelas tecnologias e 

estas, também, não estão disponíveis nas escolas. Estamos diante de um professor precupado 

com a aprendizagem do seu aluno, porém, não consegue evoluir no trato com as TIC e dessa 

forma, permanece utilizando as metodologias facilitadoras de forma tradicional. 
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Por outro lado, os alunos já utilizam as TIC desde os primeiros anos de vida. Essa 

nova geração de nativos tecnológicos tem a informação acessível através da internet e mesmo 

aqueles que não possuem computadores, têm acesso a informações através de lan 

houses, celulares, notebooks, tablets, etc. 

Como professora de matemática não poderia pensar em outro tema para a presquisa e 

contribuir, também, para essa discussão sobre o uso das tecnologias por nós professores de 

matemática, de forma adequada, visando melhorar a aprendizagem, como também, buscar 

informações a respeito das dificuldades encontradas pelos professores de matemática no uso 

das TIC em sala de aula. 

São muitos professores que buscam fazer diferença em sua sala de aula, que se 

preocupam com a aprendizagem do seu aluno, que querem mudar, usar metodologias 

inovadoras em sala. Mas, através do nosso estudo, verificamos que faltam recursos 

tecnológicos nas escolas, as mesmas estão ‘sucateadas’, expressão usada por uma professora 

durante a entrevista.  

É preciso que haja investimento financeiro nas escolas, liberação de verbas para a 

construção de laboratórios de informática, compra de materiais concretos para serem usados 

em sala de aula, equipamentos tecnológicos como o data show, equipar as escolas com rede 

de internet para que todos tenham acesso. Enfim, é preciso vontade política dos órgãos 

competentes para mudar esse panorama atual. 

 

8.6.1 Limitações e constrangimentos da investigação  

 

Para a realização desse trabalho de pesquisa foram muitos caminhos percorridos em 

busca de informações que nos ajudassem a levantar informações que fossem importantes para 

responder as questões aqui postas. 

Foram muitos os fatores que enriqueceram o trabalho, mas tivemos muitos fatores 

que limitaram a nossa caminhada, mas que foram válidos para o crescimento e a 

aprendizagem, principalmente para uma iniciante nesta atividade. 

Todas as viagens e visitas às escolas foram feitas pela investigadora, não tivemos 

ajuda de universitários. Tivemos que utilizar transporte próprio, com toda a despesa financeira 

necessária e muitas vezes, tínhamos que passar o dia no local, por conta dos horários dos 

professores, diretores e alunos. 
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Como foram muitas as escolas a serem visitadas, tivemos que adequar os nossos 

horários de visitas. E iniciávamos logo no primeiro horário que corresponde às 7:20 h até às 

12:00 h, no turno matutino e depois das 13:30 h ás 17:30 h no turno vespertino. 

Em nossas visitas in loco, percebemos que muitas escolas tinham áreas excelentes 

que poderiam ser aproveitadas de diversas formas, usadas como hortas, áreas de lazer, 

construção de laboratório, bibliotecas, mas, o que vimos foram terrenos e mais terrenos 

invadidos por matos, sem nenhum aproveitamento. 

Visitamos escolas centrais, como também, em periferias, de difícil acesso. Deixamos 

de visitar algumas das escolas por estarem localizadas em zonas de alto risco, inclusive, 

fomos alertadas a não adentrar na área, por ser monitorada por tráfico de drogas. 

 Com relação ao quantitativo de professores efetivos de matemática, alguns professores 

não quiseram colaborar com a pesquisa, por ter sido uma pesquisa voluntária, muitos se 

abstiveram, não quiseram participar mesmo, alguns com a desculpa de falta de tempo, outros 

por falta de vontade. Alguns professores que atuam em duas ou mais escolas, só participaram 

de uma única Escola, com a justificativa que já tinha respondido o questionário e contribuído 

com a pesquisa. 

 Encontramos escolas sem nenhum professor efetivo de matemática, só professores 

substitutos, escolas com um único professor, escolas com dois ou três professores efetivos. 

Encontramos também gestores comprometidos, como também, outros sem nenhuma vontade 

de colaborar com a pesquisa, alguns alegando grande demanda de trabalho.  

 

8.6.2 Perspectivas para trabalhos futuros  

 

Percebemos que o nosso trabalho está inacabado, pois infelizmente em Feira de 

Santana não encontramos nenhuma escola, faculdade que utilizasse as TIC de forma efetiva, 

como por exemplo, a escola do futuro em diversos lugares do Brasil e em outros países 

também. 

É possível fazer um levantamento a respeito das possibilidades do uso das TIC em 

matemática de forma efetiva e verificar o nível de aproveitamento dos alunos. Todavia, em 

um local com todas as TIC disponíveis e como também, a utilização de metodologias que 

trabalhem os conceitos de matemática e leve o aluno a uma aprendizagem significativa. 

Este trabalho foi muito enriquecedor, pois todo o esforço da pesquisa bibliográfica 

realizado, sobre esta temática, bem como a análise de dados obtidos, permitiu uma construção 
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de saberes e de perspectivas de atuação, que poderão ser fundamentais para o uso das TIC 

pelos professores de matemática. 
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APÊNDICE A – PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO - ALUNO 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 Gilvanice Carneiro Pedreira 
          

PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO- ALUNO 

 

Pesquisa "Utilização das TIC na Educação" 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no ensino de matemática das escolas públicas de Feira de Santana. 

1 - DADOS PESSOAIS 

1.1 Sexo:  (  ) Masc   (  ) Fem 1.2 Local onde reside:  

1.3 Estado Civil:    (  ) Casado     (  ) Solteiro     (  ) Separado     (  ) Viúvo     (  ) União estável 

1.4 Idade:  ______                  1.5 Possui filhos: a. (  )  SIM    b. (  ) NÃO      c. Se Sim,   Qtde: _____ 

 2 - DADOS GERAIS 

2.1)  Escola: ________________________________   Município:    __________________________ 

2.2) Curso que você faz:  (   )  Ensino médio       (   ) Curso Técnico   

2.3) Ano que está cursando:  (   ) 1º ano   (   )  2º ano (   )  3º ano           (   )  4º ano   

2.4) Você trabalha?   (   )  SIM       (   )  NÃO        (   )  Faço estágio 

2.5) Se trabalha ou faz estágio, assinale a área em que atua: 

   Comércio (  )     Ind.( )   Banco (  )   Saúde (  )   Adm.Pública (  )   Autônomo (  )   Outros (  )   

2.6) Gosta de sua escola? (  ) SIM             (  ) NÃO               (  ) UM POUCO 

2.7) Gosta de matemática? (  ) SIM             (  ) NÃO               (  ) UM POUCO             

2.8) Gosta do seu professor de matemática? (  ) SIM             (  ) NÃO               (  ) UM POUCO  

2.9) Gosta das aulas de matemática?            (  ) SIM             (  ) NÃO               (  ) UM POUCO                            

2.10) Você tem dificuldades de aprendizagem de matemática?    (  ) SIM       (  ) NÃO    (  ) Um pouco  

2.11) O professor de matemática utiliza metodologia que facilita sua aprendizagem?   

(  ) SIM     (  ) NÃO    (  ) Às vezes   

2.12 A afetividade do professor influencia no interesse do aluno, na disciplina de matemática? 

(  ) SIM     (  ) NÃO    (  ) Um pouco   

2.13 O professor utiliza os conhecimentos que você tem, para usar nos exemplos das aulas de matemática ? 

(  ) SIM     (  ) NÃO    (  ) Às vezes   

2.14 Os alunos são agressivos na sala de aula? 

(  ) SIM     (  ) NÃO    (  ) Um pouco   

3. Dê a sua opinião sobre as questões do quadro abaixo, dando notas para os seguintes fatores, conforme 

definido em cada tópico, na tabela : 

1  Infraestrutura da sua escola .   

2. Utilização das TIC pelo professor de matemática, em sala de aula 

3. Sua satisfação com o uso de cada uma das TIC, pelo professor, em sala de aula 

4. Compreensão - A utilização das TIC pelo professor de matemática contribui para aumentar a sua 

compreensão sobre os conteúdos? 
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TIC UTILIZADAS 

Infraestrutura 

0.Não tem 

1.Ruim 

2.Bom 

3.Ótimo 

Utilização 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

Satisfação 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

Compreensão 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

1 – Laboratório de Informática     

2 – Computadores do Laboratório     

3 – Internet     

4 – TV na sala de aula     

5 – Data show     

6 – Utilização de filmes     

7 – Jogos educativos     

8 – Blog, redes sociais, etc     

9 – Tablet na escola     

10 – Outros      

 

4)  Atualmente, como se dá a sua relação com o professor, na sala de aula? Assinale com “X” as questões 

abaixo, na escala de 0 a 3.   

 

Questões 
0 

Ruim 

1  

Regular 

2 

Bom 

3  

Ótimo 

Respeito do aluno para com o professor(a)     

Respeito do professor (a) para com o aluno      

Respeito entre os colegas     

Consideração do aluno para com o (a) professor(a)     

Consideração do (a) professor para com os alunos     

Diálogo entre aluno e professor     

Afetividade do aluno para com o professor     

Afetividade do professor para com o aluno     

Confiança do aluno no professor     

Participação dos alunos nas aulas de matemática     
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APÊNDICE B – PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO – PROFESSOR 

 
DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Gilvanice Carneiro Pedreira 
          

PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO- PROFESSOR 

 
Pesquisa "Utilização das TIC na Educação" 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 

ensino de matemática das escolas públicas de Feira de Santana. Responder separadamente para cada escola. 

Solicitamos sua colaboração, preenchendo este questionário, respondendo sobre ESTA escola . 

1 - DADOS PESSOAIS 

1.1 Sexo:  (  ) Masc   (  ) Fem 1.2 Local onde reside:  

1.3 Estado Civil:    (  ) Casado     (  ) Solteiro     (  ) Separado     (  ) Viúvo     (  ) União estável 

1.4 Idade:  ______                  1.5 Possui filhos: a. (  )  SIM    b. (  ) NÃO      c. Se Sim,   Qtde: _____ 

1.5 Formação - Graduação: 

1.6 Pós graduação: (  ) Especialização   ____________________________________________________ 

                                  (  ) Mestrado   _________________________________________________________ 

                                  (  ) Doutorado  ________________________________________________________  

 2 - DADOS GERAIS 

2.1)  Escola que leciona: ___________________________________       

2.2) Curso que ensina:  (   ) Ensino médio       (   ) Curso Técnico   

2.3) Série:  (   ) 1º ano   (   ) 2º ano (   ) 3º ano           (   ) 4º ano   

2.4) Gosta desta escola? (   ) SIM (   ) NÃO (   ) UM POUCO 

2.5) Esta escola proporciona formação continuada sobre a utilização das TIC? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) UM POUCO 

2.6) Esta escola estimula sua formação para a utilização das TIC? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) UM POUCO 

2.7) Você se sente estimulado a buscar formação sobre as TIC? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) UM POUCO 

2.8) Você fez formação continuada sobre as TIC? (   ) SIM (   ) NÃO (   ) Aprendi só 

2.9) Se não fez, qual o motivo? ____________________________________________________ 

2.10) Você trabalha em quantas escolas?   __________ 

2.11) Sua carga de trabalho:       

2.11.1 Na Escola pública – C.Horária: _____h  -  Turmas: _______    Qtde. Disciplinas: _____ 

2.11.2 Na Escola particular – C.Horária: _____h  -  Turmas: _____    Qtde.Disciplinas: _____ 
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2.12) Gosta de utilizar as TIC na aula de matemática? (   ) SIM (   ) NÃO (   ) UM POUCO 

3)  Dê a sua opinião sobre as questões do quadro abaixo, dando notas para os seguintes fatores, conforme 

definido em cada tópico, na tabela : 

1  Infraestrutura da sua escola .   

2. Utilização das TIC pelo professor de matemática, em sala de aula 

3. Sua satisfação com o uso de cada uma das TIC, pelo professor, em sala de aula 

4. Compreensão - A utilização das TIC pelo professor de matemática contribui para aumentar a sua 

compreensão sobre os conteúdos? 

 

 

 

TIC UTILIZADAS 

Infraestrutura 

0.Não tem 

1.Ruim 

2.Bom 

3.Ótimo 

Utilização 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

Satisfação 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

Compreensão 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

1 – Laboratório de Informática     

2 – Computadores do Laboratório     

3 – Internet     

4 – TV na sala de aula     

5 – Data show     

6 – Utilização de filmes     

7 – Jogos educativos     

8 – Blog, redes sociais, etc     

9 – Tablet na escola     

10 – Outros      

 

4)  Atualmente, como se dá a sua relação professor x aluno, na sala de aula? Assinale com “X” as questões 

abaixo, na escala de 0 a 3.   

 

Questões 
0 

Ruim 

1  

Regular 

2 

Bom 

3  

Ótimo 

Respeito do aluno para com o professor(a)     

Respeito do professor (a) para com o aluno      

Respeito entre os colegas     

Consideração do aluno para com o (a) professor(a)     

Consideração do (a) professor para com os alunos     

Diálogo entre aluno e professor     

Afetividade do aluno para com o professor     

Afetividade do professor para com o aluno     

Confiança do aluno no professor     

Participação dos alunos nas aulas de matemática     

5) As configurações dos softwares da escola coincidem com as do seu computador pessoal? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

6) Você se sente estimulado a utilizar as TIC? (   ) SIM (   ) NÃO (   ) POUCO 
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7 ) Você considera que o excesso de trabalho do professor dificulta a utilização de metodologias ou estratégias 

inovadoras?   

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

8) Você acha que o excesso de trabalho do professor compromete a qualidade do ensino? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

9)  Você acredita que o excesso de trabalho do professor desestimula o professor para a utilização das TIC? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

10) Os alunos tem dificuldade de compreensão da sua disciplina?  

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

11) As suas práticas despertam o interesse do aluno? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

12) Você utiliza metodologia que facilita a aprendizagem? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

13) Você acha que as dificuldades do aluno é proveniente de defasagem no ensino fundamental? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

14) Você sente prazer em ministrar sua disciplina? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

15) Você utiliza exemplos da vida cotidiana dos alunos? 

(   ) SIM (   ) NÃO (   ) EM PARTE 

16) Cite as dificuldades na utilização das TIC nas aulas de matemática 

 

 

 

17) Fale sobre os pontos fortes e a importância das TIC para o ensino aprendizagem de matemática 

 

 

 

 

18) Que habilidades e competências você acha que as TIC contribuem para desenvolver nos alunos? 

 

 

 

19) Na sua opinião, quais os fatores que interferem  no processo de ensino da sua disciplina? 
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APÊNDICE C – PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO - GESTOR 

 
DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Gilvanice Carneiro Pedreira 
          

PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO- GESTOR 

 

Pesquisa "Utilização das TIC na Educação" 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 

ensino de matemática das escolas públicas de Feira de Santana. 

Solicitamos sua colaboração, preenchendo este questionário. 

1 - DADOS PESSOAIS 

1.1 Gênero:  (  ) Masc   (  ) Fem 1.2 Local onde reside:  

1.3 Estado Civil:    (  ) Casado     (  ) Solteiro     (  ) Separado     (  ) Viúvo     (  ) União estável 

1.4 Idade:  ______                  1.5 Possui filhos: a. (  )  SIM    b. (  ) NÃO      c. Se Sim,   Qtde: _____ 

1.5 Formação - Graduação: 

1.6 Pós graduação: (  ) Especialização   ____________________________________________________ 

                                  (  ) Mestrado   _______________________________________________________ 

                                  (  ) Doutorado  ________________________________________________________  

 

2 - DADOS GERAIS 

2.1)  Escola que trabalha: ___________________________________  

2.2)Cursos nesta Escola:     (   ) Ensino médio       (   )  Curso Técnico   

2.3) Quantidade de professores de matemática:  

3)  Dê a sua opinião sobre as questões do quadro abaixo, dando notas para os seguintes fatores, conforme 

definido em cada tópico, na tabela : 

1  Infraestrutura da sua escola .   

2. Utilização das TIC pelo professor de matemática, em sala de aula 

3. Sua satisfação com o uso de cada uma das TIC, pelo professor, em sala de aula 

4. Compreensão - A utilização das TIC pelo professor de matemática contribui para aumentar a sua 

compreensão sobre os conteúdos? 

 

 

 

TIC UTILIZADAS 

Infraestrutura 

0.Não tem 

1.Ruim 

2.Bom 

3.Ótimo 

Utilização 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

Satisfação 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

Compreensão 

0.Nada 

1.Pouco 

2.Muito 

1 – Laboratório de Informática     

2 – Computadores do Laboratório     

3 – Internet     

4 – TV na sala de aula     

5 – Data show     

6 – Utilização de filmes     

7 – Jogos educativos     

8 – Blog, redes sociais, etc     

9 – Tablet na escola     

10 – Outros      
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4) Qual a influência do conhecimento do aluno, para a aprendizagem da matemática? 

(   ) Total (   ) Pouca                               (   )Nenhuma 

 5) Quais os fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem de matemática? 

 

 

6) Cite as dificuldades na utilização das TIC na sua escola? 

 

 

7) Fale sobre os pontos fortes e a importância das TIC para o ensino e aprendizagem de matemática? 

 

 

8) Que habilidades e competências você acha que as TIC contribuem para desenvolver nos alunos? 
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APÊNDICE D – PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO – ALUNO GRADUAÇÃO EM 

MATEMÁTICA 

PESQUISA (graduando da área de matemática) 

 
Pesquisa "Utilização das TIC na Educação" 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)no 

ensino de disciplinas das áreas de ciências exatas nas Instituições de Ensino Superior(IES) de Feira de Santana. 

Solicitamos sua colaboração, preenchendo este questionário, respondendo sobre ESTA Instituição. 

1 - DADOS PESSOAIS 

1.1 Gênero:  (  ) Masc   (  ) Fem 1.2 Local onde reside:  

1.3 Estado Civil:    (  ) Casado     (  ) Solteiro     (  ) Separado     (  ) Viúvo     (  ) União estável 

1.4 Idade:  ______                  1.5 Possui filhos: a. (  )  SIM    b. (  ) NÃO      c. Se Sim,   Qtde: _____ 

1.5 Formação - Graduação: (  ) Bacharel em Matemática       (  ) Licenciado em Matemática 

 

2 - DADOS GERAIS 

2.1)  Você se sente apto para assumir   uma sala de aula     sim        não   

2.2) Justifique sua resposta: _________________________________________________________ 

2.3) Você aprendeu sobre as TIC?   sim        não   

2.4) Gosta desta Instituição?  SIM  NÃO  UM POUCO 

2.5) A Instituição da sua formação ofereceu em seu programa disciplinas sobre a utilização das TIC? 

 SIM  NÃO  UM POUCO           Quais? __________________ 

2.6) Você tem formação para usar as TIC no processo de ensino e aprendizagem de matemática em 
sala de aula? 

 SIM  NÃO  UM POUCO 

2.7) Você tem habilidade e competências sobre o uso das TIC em sala de aula? 

 SIM  NÃO  UM POUCO 

2.8) A utilização das TIC de forma adequada implica na qualidade do ensino-aprendizagem de matemática e 

áreas afins?                          sim                         não   

 

2.9) Por quê? ____________________________________________________________________ 

2.10) Você trabalha em quantas instituições de ensino?   __________ 

2.11) Sua carga de trabalho:       

2.11.1 Na Instituição pública – C.Horária: _____h  -  Turmas: _______    Qtde. Disciplinas: _____ 

2.11.2 Na Instituição particular – C.Horária: _____h  -  Turmas: _____    Qtde.Disciplinas: _____ 

2.12) Gosta de utilizar as TIC nas aulas da área de  
          exatas?         

 SIM  NÃO  UM POUCO 
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3) Sobre a contribuição da infraestrutura na instituição de sua formação, para o ensino e 
aprendizagem. Assinale abaixo: 
 

 IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA  

INFRAESTRUTURA Alta 
(4) 

Média 
(3) 

Baixa 
(2) 

Nenhuma 
(1) 

Não usa 
(0) 

Obs.:  

1. Laboratório de Informática       

2. Computadores do Laboratório       

3. Laboratório específico       

4. Internet       

5. Data show       

6. Utilização de filmes       

7. Jogos educativos       

8. Blog, redes sociais, etc       

9. Softwares específicos       

10. Outros  
_____________________ 

      

Observação: 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Qual a freqüência de utilização das TIC nas aulas de matemática/ou de exatas? Assinale abaixo: 
 

 FREQUENCIA DE UTILIZAÇÃO  

TIC UTILIZADAS Sempre 
(4) 

Quase 
sempre 

(3) 

Às 
vezes 

(2) 

Quase 
nunca 

(1) 

Não 
usa (0) 

Não 
conheço 

1. Laboratório de Informática       

2. Computadores do Laboratório       

3. Laboratório específico       

4. Internet       

5. Data show       

6. Utilização de filmes       

7. Jogos educativos       

8. Blog, redes sociais, etc       

9. Softwares específicos       

10. Outros        

 
 
 
5) Você se considera satisfeito com o uso das TIC na aula de matemática/ou de exatas? Assinale: 
 

   SUA SATISFAÇÃO COM O USO DAS TIC 

TIC UTILIZADAS Não 
uso 

Total-
mente (4) 

Quase 
totalmente 

(3) 

Um 
pouco 

(2) 

Quase 
nada (1) 

Nada 
(0) 

1. Laboratório de Informática       

2. Computadores do Laboratório       

3. Laboratório específico       

4. Internet       

5. Data show       

6. Utilização de filmes       

7. Jogos educativos       

8. Blog, redes sociais, etc       

9. Softwares específicos       

10. Outros        
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6) Você acha que o uso das TIC facilita a aprendizagem de matemática/ou de exatas? Assinale: 
 

   MELHORA O APRENDIZADO COM AS TIC  

TIC UTILIZADAS Não  
uso 

Total-
mente 

(4) 

Quase 
totalmente 

(3) 

Um 
pouco 

(2) 

Quase 
nada 
(1) 

Nada 
(0) 

Não 
sei 

11. Laboratório de Informática        

12. Computadores do Laboratório        

13. Laboratório específico        

14. Internet        

15. Data show        

16. Utilização de filmes        

17. Jogos educativos        

18. Blog, redes sociais, etc        

19. Softwares específicos        

20. Outros         

 
 

7) A instituição utilizou softwares específicos para o ensino da matemática e ou extas? 

 SIM  NÃO  Outros _________________________ 

 

8) Você se sente estimulado a utilizar as TIC em sala de aula?  SIM  NÃO  POUCO 

9) Você considera que o excesso de trabalho do professor dificulta a utilização de metodologias ou 
estratégias inovadoras?   

 SIM  NÃO  EM PARTE 

10) Você acha que o excesso de trabalho do professor compromete a qualidade do ensino? 

 SIM  NÃO  EM PARTE 

11)  Você acredita que o excesso de trabalho desestimula o professor para a utilização das TIC?      

 SIM  NÃO  EM PARTE 

 

12) Cite as dificuldades na utilização das TIC nas aulas de matemática / e ou exatas 

 
13) Fale sobre os pontos fortes e a importância das TIC para o ensino e aprendizagem na aula de 
matemática ou exatas 
 
14) Que habilidades e competências você acha que as TIC contribuem para desenvolver nos alunos? 
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APÊNDICE E – PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO –  PROFESSOR DA GRADUAÇÃO 

EM EXATAS 

   PESQUISA (Professor de disciplinas da área de ciências exatas) 
 

Pesquisa "Utilização das TIC na Educação" 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) no ensino de disciplinas das áreas de ciências exatas nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Feira de Santana.   

Solicitamos sua colaboração, preenchendo este questionário, respondendo sobre ESTA 
Instituição . 

1 - DADOS PESSOAIS 

1.1 Sexo:  (  ) Masc   (  ) Fem 1.2 Local onde reside:  

1.3 Estado Civil:    (  ) Casado     (  ) Solteiro     (  ) Separado     (  ) Viúvo     (  ) União estável 

1.4 Idade:  ______                  1.5 Possui filhos: a. (  )  SIM    b. (  ) NÃO      c. Se Sim,   Qtde: _____ 

1.5 Formação - Graduação: 

1.6 Pós graduação: (  ) Especialização   ________________________________________________ 

                                  (  ) Mestrado   ____________________________________________________ 

                                  (  ) Doutorado  ___________________________________________________ 

 2 - DADOS GERAIS 

 
2.1)  Instituição que leciona: ___________________________________       Pública        Privada   

2.2) Curso que ensina: _______________________________       2.2.1 Semestre: _____________ 

2.3) Disciplina: ___________________________________________________________________   

2.4) Gosta desta Instituição?  SIM  NÃO  UM POUCO 

2.5) Esta Instituição proporciona formação continuada sobre a utilização das TIC? 

 SIM  NÃO  UM POUCO 

2.6) Esta Instituição estimula sua formação para a utilização das TIC? 

 SIM  NÃO  UM POUCO 

2.7) Você se sente estimulado a buscar formação sobre as TIC? 

 SIM  NÃO  UM POUCO 

2.8) Você fez formação continuada sobre as TIC?  SIM  NÃO  Aprendi só 

2.9) Se não fez, qual o motivo? ____________________________________________________ 

2.10) Você trabalha em quantas instituições de ensino?   __________ 

2.11) Sua carga de trabalho:       

2.11.1 Na Instituição pública – C.Horária: _____h  -  Turmas: _______    Qtde. Disciplinas: _____ 

2.11.2 Na Instituição particular – C.Horária: _____h  -  Turmas: _____    Qtde.Disciplinas: _____ 
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2.12) Gosta de utilizar as TIC nas aulas da área de  exatas?          SIM  NÃO  UM POUCO 

3) Sobre a contribuição da infraestrutura que utiliza na sua instituição, para o ensino e aprendizagem. 
Assinale abaixo: 
 

 IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA  

INFRAESTRUTURA Alta 
(4) 

Média 
(3) 

Baixa 
(2) 

Nenhuma 
(1) 

Não usa 
(0) 

Obs.:  

11. Laboratório de Informática       

12. Computadores do Laboratório       

13. Laboratório específico       

14. Internet       

15. Data show       

16. Utilização de filmes       

17. Jogos educativos       

18. Blog, redes sociais, etc       

19. Softwares específicos       

20. Outros  ___________________       

Observação: 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Qual a freqüência de utilização das TIC em sua aula de matemática/ou de exatas? Assinale 
abaixo: 

 FREQUENCIA DE UTILIZAÇÃO  

TIC UTILIZADAS Sempre 
(4) 

Quase 
sempre 

(3) 

Às 
vezes 

(2) 

Quase 
nunca 

(1) 

Não 
usa (0) 

Não 
conheço 

11. Laboratório de Informática       

12. Computadores do Laboratório       

13. Laboratório específico       

14. Internet       

15. Data show       

16. Utilização de filmes       

17. Jogos educativos       

18. Blog, redes sociais, etc       

19. Softwares específicos       

20. Outros        

 
 
5) Você se considera satisfeito com o uso das TIC na aula de matemática/ou de exatas? Assinale: 
 

   SUA SATISFAÇÃO COM O USO DAS TIC 

TIC UTILIZADAS Não 
uso 

Total-
mente (4) 

Quase 
totalmente 

(3) 

Um 
pouco 

(2) 

Quase 
nada (1) 

Nada 
(0) 

21. Laboratório de Informática       

22. Computadores do Laboratório       

23. Laboratório específico       

24. Internet       

25. Data show       

26. Utilização de filmes       

27. Jogos educativos       

28. Blog, redes sociais, etc       

29. Softwares específicos       

30. Outros        
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6) Você acha que o uso das TIC facilita a aprendizagem de matemática/ou de exatas? Assinale: 
 

   MELHORA O APRENDIZADO COM AS TIC  

TIC UTILIZADAS Não  
uso 

Total-
mente 

(4) 

Quase 
totalmente 

(3) 

Um 
pouco 

(2) 

Quase 
nada (1) 

Nada 
(0) 

Não 
sei 

31. Laboratório de Informática        

32. Computadores do Laboratório        

33. Laboratório específico        

34. Internet        

35. Data show        

36. Utilização de filmes        

37. Jogos educativos        

38. Blog, redes sociais, etc        

39. Softwares específicos        

40. Outros         

 

7) A instituição adquire softwares específicos para o ensino da sua disciplina? 

 SIM  NÃO  Outros _________________________ 

 

8) Você se sente estimulado a utilizar as TIC    SIM  NÃO  POUCO 

9) Você considera que o excesso de trabalho do professor dificulta a utilização de metodologias ou 
estratégias inovadoras?   

 SIM  NÃO  EM PARTE 

10) Você acha que o excesso de trabalho do professor compromete a qualidade do ensino? 

 SIM  NÃO  EM PARTE 

11)  Você acredita que o excesso de trabalho desestimula o professor para a utilização das TIC?      

 SIM  NÃO  EM PARTE 

 

12) Cite as dificuldades na utilização das TIC nas aulas de matemática / e ou exatas 

 
13) Fale sobre os pontos fortes e a importância das TIC para o ensino e aprendizagem de sua 
disciplina 
 
14) Que habilidades e competências você acha que as TIC contribuem para desenvolver nos alunos? 
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APÊNDICE F: GUIÃO DE ENTREVISTA: PROFESSOR/GESTOR 

 
DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Gilvanice Carneiro Pedreira 
  

PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO– PROFESSOR/GESTOR 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

1. Quais os fatores que interferem no processo de ensino de matemática? 

2. Quais os fatores que interferem no processo de aprendizagem de matemática? 

3. O Projeto Político Pedagógico da Escola interfere na qualidade do ensino aprendizagem? 

4. Até que ponto as políticas públicas para a educação vêm sendo aplicadas, na prática, 

nesta escola? 

5. As políticas educacionais contribuem para a melhoria do processo ensino aprendizagem 

de sua disciplina? De que forma? 

6. Quais as maiores dificuldades no desempenho da docência? E da gestão? 

7. Fale sobre os resultados das avaliações externas desta escola e os fatores que 

contribuiram para o resultado. 

8. Fale sobre a formação dos professores desta escola e habilidades e competências para 

trabalhar com as TIC. 

9. De que forma as competências e habilidades dos docentes de matemática implicam na 

adequada utilização das TIC? 

10. A Escola oferece formação para os docentes, para o uso das TIC? 

11. De acordo com sua experiência, qual o impacto das TIC no ensino e aprendizagem de 

matemática? 

12. As TIC contribuem para desenvolver quais habilidades e competências no aluno? 

13. Fale sobre os pontos fortes e a importância das TIC para o ensino aprendizagem de 

matemática. 

14. Qual a implicação da utilização das TIC na qualidade do ensino-aprendizagem de 

matemática? 

15. Quais são as potencialidades desta Escola com relação ao uso das TIC no ensino da 

matemática? 

16. Quais as principais dificuldades no uso das TIC nesta Escola? 

17. As configurações dos softwares são atualizados com freqüência?  
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APÊNDICE G: GUIÃO DE ENTREVISTA: ALUNO 

 

PESQUISA TIC NA EDUCAÇÃO- ALUNO 

 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
Gilvanice Carneiro Pedreira 

  

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

1. Fale sobre a utilização das TIC pelos professores de matemática em sala de aula. 

2. De que forma as competências e habilidades dos professores de matemática implicam na 

adequada utilização das TIC? 

3. Qual o impacto das TIC no ensino e aprendizagem de matemática? 

4. As TIC contribuem para desenvolver quais habilidades e competências? 

5. Fale sobre os pontos fortes e a importância das TIC para o ensino aprendizagem de 

matemática. 

6. Qual a implicação da utilização das TIC na qualidade do ensino-aprendizagem de 

matemática? 

7. Quais são as potencialidades desta Escola com relação ao uso das TIC no ensino da 

matemática? 

8. Quais são as principais dificuldades no uso das TIC nesta Escola? 

9. As configurações dos softwares são atualizados com freqüência? 
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APÊNDICE H: TCLE: PROFESSOR/GESTOR 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisa: “Competências e habilidades no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

pelos docentes do ensino médio, no contexto da escola pública estadual: implicações no ensino e 

aprendizagem de matemática” 

 

Prezado(a) Professor(a) / Gestor(a): 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “Competências e habilidades no uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pelos docentes do ensino médio, no contexto da 

escola pública estadual: implicações no ensino e aprendizagem de matemática”, a ser realizada nas 

escolas estaduais do ensino médio, dos municípios do Território Portal do Sertão, com a anuência do 

Núcleo Regional de Educação (NRE 19) e do diretor da escola. O objetivo da pesquisa é “atender ao 

propósito de investigar a relação entre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a 

qualidade do ensino e aprendizagem de matemática no ensino médio das escolas públicas de Feira de 

Santana”. Esclarecemos que a sua participação no referido estudo será no sentido de responder aos 

instrumentos de pesquisa, que são os questionários e as entrevistas, que não serão aplicadas a todos, só 

se for da sua vontade. Os resultados somente serão obtidos após a sua realização. As informações 

coletadas serão tabuladas, analisadas e apresentadas na tese de doutoramento e publicadas em artigos e 

livros, como também apresentadas nas escolas participantes da pesquisa, através de palestras. A sua 

privacidade será respeitada. Também lhe será garantido livre acesso às informações e esclarecimentos 

adicionais sobre o estudo e suas conseqüências; enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois 

da sua participação. 

Esta pesquisa poderá gerar algum desconforto durante a aplicação do questionário ou da 

entrevista, como vergonha, pelo receio de não saber responder ou medo de como serão usadas as 

informações. Esclarecemos, portanto, que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) 

senhor(a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Suas informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade.  

Esclarecemos ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes desta pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 

Os benefícios esperados são pessoais e coletivos, na medida em que poderá contribuir para 

discussões/reflexões com relação à prática docente, e ao processo ensino-aprendizagem na escola, 

possibilitando melhorias. A entrevista e o questionário serão feitos de acordo com a sua 

disponibilidades e agenda, os dados ficarão sob a guarda da pesquisadora por 5 anos. 

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas com relação à ética desta pesquisa ou necessite de maiores 

esclarecimentos poderá contatar o Comitê de Ética da Faculdade Anísio Teixeira, (CEP), na Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 313, Ponto Central, Feira de Santana, Ba, tel: 75 3616 9464.Este termo 

deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente preenchida, assinada e 

entregue a cada participante voluntário(a). Se o(a) senhor(a) se considerar devidamente esclarecido(a) 

sobre os procedimentos acima descritos e aceitar participar voluntariamente desta pesquisa, deverá 

assinar este Termo. 

Feira de Santana, ___ de ______ de _______ 

 

_______________________________                       __________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                             Gilvanice Carneiro Pedreira 
Coordenadora da pesquisa  

*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da Resolução 466/2012 

de 12 de dezembro de 2012. 
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APÊNDICE I: TCLE: ALUNO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisa: “Competências e habilidades no uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), pelos docentes do ensino médio, no contexto da escola pública 
estadual: implicações no ensino e aprendizagem de matemática” 
 
Prezado(a) Aluno(a): 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “Competências e habilidades no uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pelos docentes do ensino médio, no contexto da 

escola pública estadual: implicações no ensino e aprendizagem de matemática”, a ser realizada nas 

escolas estaduais do ensino médio, dos municípios do Território Portal do Sertão, com a anuência do 

Núcleo Regional de Educação (NRE 19) e do diretor da escola. O objetivo da pesquisa é “atender ao 

propósito de investigar a relação entre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a 

qualidade do ensino e aprendizagem de matemática no ensino médio das escolas públicas de Feira de 

Santana”. Esclarecemos que a sua participação no referido estudo será no sentido de responder aos 

instrumentos de pesquisa, que são os questionários e as entrevistas, que não serão aplicadas a todos, só 

se for da sua vontade. Os resultados somente serão obtidos após a sua realização. As informações 

coletadas serão tabuladas, analisadas e apresentadas na tese de doutoramento e publicadas em artigos e 

livros, como também apresentadas nas escolas participantes da pesquisa, através de palestras. A sua 

privacidade será respeitada. Também lhe será garantido livre acesso às informações e esclarecimentos 

adicionais sobre o estudo e suas conseqüências; enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois 

da sua participação. 

Esta pesquisa poderá gerar algum desconforto durante a aplicação do questionário ou da 

entrevista, como vergonha, pelo receio de não saber responder ou medo de como serão usadas as 

informações. Esclarecemos, portanto, que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) 

senhor(a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Suas informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade.  

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerado(a) por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes desta pesquisa serão ressarcidas, quando 

devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 

Os benefícios esperados são pessoais e coletivos, na medida em que poderá contribuir para 

discussões/reflexões com relação à prática docente, e ao processo ensino-aprendizagem na escola, 

possibilitando melhorias. A entrevista e o questionário serão feitos de acordo com a sua 

disponibilidades e agenda, os dados ficarão sob a guarda da pesquisadora por 5 anos. 

Caso vocêtenha dúvidas com relação à ética desta pesquisa ou necessite de maiores 

esclarecimentos poderá contatar o Comitê de Ética da Faculdade Anísio Teixeira, (CEP), na Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 313, Ponto Central, Feira de Santana, Ba, tel: 75 3616 9464. 

Este termo será preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente 

preenchida, assinada e entregue a cada participante voluntário(a).Se você seconsiderar devidamente 

esclarecido(a) sobre os procedimentos acima descritos e aceitar participar voluntariamente desta 

pesquisa, deverá assinar este Termo. 

 

Feira de Santana, ___ de ______ de _______ 

 

 

______________________________   _______________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                     Gilvanice Carneiro Pedreira 
    Coordenadora da pesquisa  
 
*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da Resolução 
466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 
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1. APRESENTAÇÃO  
Este projeto pedagógico de ensino visa reformular o curso de Licenciatura em  Matemática da UEFS 
em vigor, que forma professores para atuarem  no Ensino Básico - 5ª à 8ª séries do Ensino 
Fundamental e  Ensino Médio -  tanto em instituições públicas quanto particulares, instituído em 
1987 e sendo alterado ao longo dos anos para atender às necessidades profissionais e sociais.   
As solicitações e necessidades dos alunos, os anseios de melhoria no ensinoaprendizagem por parte 
dos docentes, as necessidades sociais, profissionais, educacionais no que diz respeito à formação do 
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professor de Matemática, hoje contempladas em parte e “consolidadas” pela Lei 9.394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  as determinações das resoluções CNE/CP 1, de 18 de 
fevereiro de 2002, CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, e as diretrizes curriculares nacionais para 
os cursos de Licenciatura em Matemática, nos levaram a pesquisar, estudar, refletir sobre o perfil do 
licenciado em Matemática, suas habilidades e competências. Daí a construção desse projeto.  
Nesse percurso, foram analisadas todas as bases legais supracitadas, realizados seminários com os 
alunos e professores do curso a fim de discutir e buscar sugestões para as propostas preliminares, 
reuniões com departamentos e representantes das áreas de conhecimento. Em todo processo, 
primamos pela construção – avaliação – construção do projeto.  
Através da nova estrutura proposta, busca-se a flexibilidade curricular e que o curso se desenvolva 
numa indissociabilidade entre teoria e prática, e entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Pretende-se 
também que se estabeleça no licenciando a consciência de que o espaço profissional é também um 
espaço de estudo e de pesquisa, integrado a instituições formadoras, num processo contínuo de 
formação, e de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, contribuindo 
para uma formação cidadã em todos os níveis. Ademais, imbuído de seu papel de educador, deseja-
se desenvolver no licenciando a capacidade de se inserir em diversas realidades, com sensibilidade e 
competência para contextualizar suas ações.  
Assim, a implantação desse projeto deverá provocar fortes transformações no ensino da 
Matemática, estando assentado numa perspectiva dinâmica de constante adequação.     
2. JUSTIFICATIVA  
 O projeto do curso de Licenciatura em Matemática da UEFS foi aprovado e obteve autorização para 
o seu funcionamento em outubro de 1986, através das resoluções CONSEPE nº 07/86 e CONSU 
03/86, para atender às necessidades da Educação Básica, em específico do ensino da matemática. 
Nosso curso é oriundo do curso de Licenciatura em Ciências da UEFS, que habilitava professores para 
o ensino de Biologia ou Matemática através da licenciatura plena; formato este que não dava o 
devido e necessário aprofundamento aos conhecimentos matemáticos. Assim, colocavase latente a 
necessidade de oferta de um curso de Licenciatura em Matemática que atendesse a essas demandas.  
Desde então o curso foi avaliado e reestruturado diversas vezes para se adequar às exigências legais 
e necessidades sociais e educacionais que se colocavam, conforme especificações a seguir:  

ANO  MUDANÇAS  

1987  Alteração da ementa de Matemática I  
Redução de carga-horária e creditação das disciplinas Estudos de Problemas 
Brasileiros I  e  II  

1989  Redução da obrigatoriedade do número de disciplinas da Matéria Educação 
Física  
Alteração significativa da grade curricular   

1990  ✓ Alteração dos pré-requisitos das disciplinas Didática, Introdução à Teoria da 
Relatividade, Tópicos Fundamentais de Física I e adequação da oferta 
semestralizada.  

1993  Inclusão da disciplina optativa Elementos de Matemática Financeira.  
Extinção da obrigatoriedade das disciplinas Estudo de Problemas Brasileiros I e 
II e redução da creditação obrigatória para integralização curricular.  
Alteração de pré-requisito da disciplina Metodologia para o Ensino da 
Matemática do 1º e 2º graus.  
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1994  ✓ Inclusão da disciplina Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos como 
Complementar Optativa  

     1997  ✓ Inclusão de 13 disciplinas já pertencentes ao quadro de ofertas da Instituição 
no elenco de disciplinas complementares optativas  

     1999  ✓ Inclusão das disciplinas Física-Matemática I e II como optativas  

     2001   Excluir as disciplinas Metodologia para o Ensino da Matemática para o 1º e 2º 
graus e Estrutura e Funcionamento do Ensino do 1º e 2º graus  
Inclusão das disciplinas Metodologia e Estágio de Matemática I, II e III e Política 
Educacional e Organizacional da Educação Básica e Superior  

    2002  Exclusão da disciplina Política Educacional e Organizacional da Educação Básica 
e Superior  
Inclusão da disciplina Política e Gestão Superior  

 
Embora as justificativas institucionais para a oferta do Curso de Licenciatura em Matemática sejam 
basicamente as mesmas da época de sua criação, sua concepção original sofrerá fortes mudanças, 
principalmente porque, nas duas últimas décadas, a política educacional brasileira, estabelecida pela 
Lei 9394/96 e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem estado no foco de muitas discussões, 
principalmente no que diz respeito à função da Educação Básica. Esta deixa de ser mera transmissora 
de conhecimentos, avançando para a construção de uma postura crítica do educador, considerando 
as necessidades individuais e dando a todos os cidadãos a oportunidade de  desenvolver suas 
potencialidades.  
Diante das transformações e necessidades expostas, o Colegiado do Curso de  
Licenciatura em Matemática na sua 59ª reunião ordinária, realizada em 14 de maio de 2003 criou 
uma comissão para trabalhar exclusivamente na construção da reforma curricular deste curso, 
composta pela coordenação do colegiado e de um representante de cada um dos seguintes 
segmentos: Departamento de Educação (Área de Prática de Ensino), Departamento de Ciências 
Exatas (Área de Fundamentos da Matemática, Área de Matemática), representante discente do curso 
de Licenciatura em Matemática que esteja cursando a partir do 5º semestre do curso e 
representante do diretório acadêmico de Matemática. Esses representantes foram indicados pelos 
respectivos segmentos conforme descrição abaixo:  
Coordenação do Colegiado de Curso – Profª Marta Madaleine Miranda Santos  
Área de Fundamentos – Prof. André Luis Mattedi Dias  
Área de Matemática – Profª Maria de Lourdes Haywanon Santos Araújo (professora do  
Departamento de Educação, a serviço do Departamento de Exatas naquele momento)  
Área de Prática de Ensino – Profª Ariadne Nascimento Públio Pereira  
Representante discente – Discente Carlos Robson Matos Lima  
Representante do diretório acadêmico – Discente Morany Agrimpio   
 Essa comissão desenvolveu seus trabalhos seguindo as bases legais, bibliografias consultadas e as 
reflexões, críticas, sugestões das pessoas que se colocaram à disposição para contribuir com a 
construção desse projeto. À medida que se fazia necessário, buscávamos ouvir as opiniões dos 
representantes de matérias, diretores de departamentos, assessores pedagógicos junto à PROGRAD, 
a respeito das mudanças propostas pela comissão em suas reuniões semanais. Periodicamente as 
etapas do projeto eram apresentadas à comunidade interessada – alunos, professores e funcionários 
envolvidos com o curso, diretores de departamento, coordenadores de colegiado, egressos do curso, 
com o intuito de buscar novas reflexões e sugestões para contribuir na construção do referido 
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projeto. Foram realizados dois seminários para apresentação da proposta, além da participação do 
COLMAT em diversos eventos, na pessoa da coordenadora, professora Marta Madaleine Miranda 
Santos, para apresentação e discussão desse projeto.  
   
 3. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO   
O curso de licenciatura em Matemática, levando em consideração os desafios de um mundo em 
constantes transformações, as exigências sociais e educacionais, se propõe a formar um profissional 
que:  
Apresente competência técnica, científica, pedagógica, com aplicação dos conceitos matemáticos, 
com postura sociológica, política, filosófica e metodológica, com reflexão teórico x prática.   
Que possua uma formação humanística que possibilite uma releitura do ambiente escolar, possibilite 
o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem envolvidas com a realidade dos alunos, e 
que o conduza a uma constante releitura de sua atuação profissional.  
Que seja um profissional crítico, pesquisador e em constante processo de educação.  
Que tenha postura ética profissional como agente transformador da sociedade.   
  Aqui, destacamos o desenvolvimento de uma consciência crítica e a importância da pesquisa 
enquanto ferramenta indispensável ao crescimento profissional, bem como a formação humanística 
que possibilite ao licenciado uma visão "macro" do seu campo de atuação, a fim aprimorar cada vez 
mais a sua atividade profissional atendendo às necessidades do aluno em suas diversas 
especificidades.   
  
4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  
O Licenciando em Matemática, futuro professor, precisa refletir sobre o significado da Matemática 
enquanto ciência e necessita ter clareza sobre seus objetivos, de modo a exercer uma atividade 
profissional autônoma, imbuída do sentimento de inclusão. Portanto, precisa não apenas ter domínio 
dos conceitos matemáticos, metodologia e técnicas para o ensino da Matemática, mas também 
desenvolver continuamente sua compreensão, estabelecendo relações entre o homem, a sociedade 
e essa ciência.   
O Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS tem como objetivo principal formar professores de 
Matemática que atuarão no Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e no Ensino Médio, conscientes de 
seu papel social de educador e capazes de se inserirem em diversas realidades, com sensibilidade 
para interpretar as ações dos educandos; conscientes da contribuição que a Matemática pode 
oferecer à formação cidadã. Claro que buscar-se-á a superação de preconceitos que dificultam a 
acessibilidade de todos indivíduos ao conhecimento matemático e a apreensão, não só dos 
conteúdos específicos para o ensino fundamental e médio, como também aqueles que convergirão 
para uma visão mais ampla da Matemática.  
 Desse modo é que esse projeto pedagógico, baseado no exposto acima e nos pareceres, resoluções, 
dispositivos legais oriundos do CNE, propõe um currículo que permita a aquisição e desenvolvimento 
das seguintes competências e habilidades:   
Elaborar e analisar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a Educação Básica;  
Conhecer e dominar os conteúdos básicos de Matemática que serão objeto da atividade docente, 
adequando-os às atividades escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica;  
Ser capaz de contextualizar os conteúdos básicos de Matemática, inserindo-os e relacionando-os 
com a atualidade, considerando, ainda, as dimensões pessoal, social e profissional dos alunos;  
Desenvolver a interdisciplinaridade, articulando sua prática enquanto professor de Matemática com 
as diversas áreas de conhecimento;  
Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas no ensino da Matemática eficazes para a 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, fazendo uso não apenas do conhecimento específico 
matemático, como também de temas sociais transversais ao currículo escolar, contextos sociais 
relevantes para a aprendizagem escolar e especificidades didáticas envolvidas;  
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Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos que venham facilitar a aprendizagem da 
Matemática;  
Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do 
pensamento Matemático dos educandos, dando mais ênfase aos conceitos do que às técnicas, 
fórmulas e algoritmos;  
Perceber a prática docente de Matemática como um espaço de constante (re)criação;  
Contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica;  
Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a Educação Básica.  
Além dessas, acrescentamos as competências elencadas nas diretrizes, PORTARIA Nº 344, de 
06/02/2002, publicada no D.O. de 07/02/2002, onde o graduando deve apresentar um perfil com as 
seguintes características:  
Capacidade de expressar-se com clareza, precisão e objetividade;  
Capacidade de compreensão e utilização dos conhecimentos matemáticos;  
Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares e de exercer liderança;  
Visão histórica e crítica da Matemática;  
Capacidade de avaliar livros didáticos, estruturação de cursos e tópicos de ensino de Matemática;  
Capacidade de estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;  
Capacidade de aprendizagem continuada e de aquisição e utilização de novas idéias e tecnologias 
para a resolução de problemas, sendo sua prática profissional também fonte de produção de 
conhecimento;  
Capacidade de interpretar dados e textos matemáticos;  
Capacidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor 
lógico-científico na análise da situação-problema;  
Capacidade de realizar estudos de pós-graduação;  
Capacidade de trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber.  
Outro ponto relevante do Curso, além do aprimoramento intelectual e da formação via pesquisa, é a 
utilização da informática como ferramenta no processo da aprendizagem, numa perspectiva de 
inclusão social. O licenciado em Matemática portará também sólida base para prosseguir na carreira 
da pesquisa e em estudos de pósgraduação, uma vez que ele poderá realizar estudos 
complementares que darão maior fundamentação teórica às diversas disciplinas do Eixo dos 
Conhecimentos Científicos e Culturais. Esses estudos complementares acontecerão através de 
disciplinares  
(re)colocadas como optativas, como por exemplo, Análise II, Topólogia I, Evolução da  
Matemática II, Geometria Diferencial, Elementos de Cálculo Numérico, Tópicos Especiais de Lógica, 
constantes do currículo antigo que não estão na oferta regular desse novo currículo. De outro lado, o 
nosso licenciando continuará sendo incentivado a participar de cursos de verão nas diversas 
instituições de ensino superior, proporcionando-lhe a inserção em centros de excelência em pesquisa 
e produção científica pertinentes à Matemática e áreas afins. E, certos de que o licenciado que 
desenvolve a pesquisa e a investigação é capaz de também desenvolver em seu aluno a observação 
criteriosa, a problematização, a capacidade de propor soluções alternativas e de avaliar sobre a 
viabilidade de suas propostas enquanto educador, é que esse projeto oferece à pesquisa um espaço 
descrito e muito bem definido ao longo de todo o Curso, desenvolvendo no discente a autonomia 
intelectual e profissional.  
Assim, a partir de todo o exposto é que se coloca o projeto de reforma curricular do curso de 
Licenciatura em Matemática cujas competências e habilidades referidas acima são a razão e a 
fundamentação do que se segue.   
 5. BASES LEGAIS  
LDBEN 9.394/96;  
Parecer CNE/CP 009/2001 de 08/05/2001;  
Parecer CNE/CP 28/2001 de 02/10/2001;  
Resolução CNE/CP1 de 18 de fevereiro de 2002;  



408 

Resolução CNE/CP2 de 19 de fevereiro de 2002;  
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em Matemática CNE/CES 03 de 18/02/2003;  
Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensinos Fundamental (5ª a 8ª séries) e Médio;  
Resolução CNE/CEB Nº 2 de 07 de abril de 1998;  
Resolução CNE/CEB Nº 3 de 26 de junho de 1998.  
  
 6. CONCEPÇÃO CURRICULAR  
Nos dias de hoje, ao perceber-se que o indivíduo é o principal construtor da sua própria 
aprendizagem, que os saberes não se esgotam em si próprios, mas que adquirem sentido na medida 
em que se é capaz de os utilizar para resolver situações complexas, se faz imprescindível a 
valorização da construção desses saberes pelos alunos e a partir deles. Esta concepção do 
ensino/aprendizagem destaca, sobretudo, o aprender e torna o aprender a aprender uma questão 
fundamental e estratégica, numa lógica de aprendizagem contínua, ao longo da vida. Ora, a idéia de 
um ensino/aprendizagem construído com essa concepção articula-se ao desenvolvimento de 
competências e habilidades e a reforma curricular que este projeto apresenta está centrada nessa 
perspectiva. Claro que a implementação dessa proposta pressupõe a consolidação e o 
aprofundamento de aprendizagens anteriores.  
 A definição de competências e habilidades gerais implica em uma mudança de proposta da 
organização curricular tradicional. A nova concepção curricular baseia-se numa interação entre os 
conhecimentos específicos, pedagógicos e o eixo da formação prática, salientando-se convergências 
e semelhanças, mas também diversidades e particularidades, indicando com mais precisão qual o 
papel de cada componente curricular na construção de um currículo consistente.   
Sabendo que o currículo é um exercício cotidiano de seleção de conceitos, teorias e métodos que 
deverão ser mobilizados no enfrentamento de situaçõesproblemas desafiadoras à inteligência e à 
consciência cultural, social e política dos educandos, não é salutar a priorização do “conteúdo” 
matemático, uma vez que o futuro profissional se forma na ação consciente sobre o mundo, sobre os 
fenômenos naturais, sociais e culturais. Assim, esse projeto situa a pesquisa e a prática na 
organização curricular, o que contribuirá para o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
profissional na interpretação da realidade e dos conhecimentos matemáticos que constituem seus 
objetos de ensino.  
É no entendimento do ato pedagógico como um catalisador do aprender a aprender que situamos 
hoje o currículo baseado na aquisição de competências e isto faz com que o projeto pedagógico seja 
essencialmente baseado na ação, sendo capaz de mobilizar saberes em situações concretas, 
contextualizadas, não significando apenas agir, mas compreender o foco dessa ação, perceber o que 
é necessário para intervir e avaliar os resultados da ação.   
O projeto de reforma curricular do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS deve colocar a 
formação do professor de matemática no centro das discussões que gravitam em torno da Educação 
Básica, em especial da Educação Matemática, acompanhando e percebendo o licenciando como 
agente das transformações sociais, educacionais, científicas e tecnológicas da atualidade, 
comprometendo-se com os valores éticos e humanos do cidadão.   
 Assim, teremos os eixos que estruturam a organização curricular do Curso de Licenciatura em 
Matemática, estando subdivididos em núcleos que deverão se articular ao longo de todo o processo 
de aquisição e troca de conhecimentos e experiências:  
Eixo do Conhecimento Científico e Cultural: o Núcleo do Conhecimento Matemático; o Núcleo do 
Conhecimento Pedagógico; o Núcleo da Autonomia Intelectual e Profissional;  
Eixo da Formação Prática:  
o Núcleo do Estágio Supervisionado; o Núcleo da Prática como Componente Curricular;  

• Eixo da Formação Eletiva; o Núcleo das Disciplinas Optativas o Núcleo das Atividades 
Complementares Cada eixo e núcleo serão apresentados a seguir.  
 6.1 EIXO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL  



409 

 Esse eixo garante a formação mínima desejada para o licenciado em Matemática, em relação aos 
conteúdos curriculares de natureza científico-cultural.  
Seguindo as orientações do Parecer CNE/CP 009/2001, de 08/05/2001, as atividades aqui previstas 
deverão se desenvolver numa articulação entre teoria e prática, formação comum e específica, 
interação, comunicação e autonomia, os diferentes âmbitos de conhecimento profissional, 
disciplinaridade e interdisciplinaridade e entre os conhecimentos a serem ensinados e aqueles de 
caráter filosófico, educacional, pedagógico, fundamentando a ação educativa.   
 Núcleo do Conhecimento Matemático  
 Tratará do estudo específico do conhecimento matemático e deverá apresentar ao licenciando a 
dimensão prática desse conhecimento. Esta dimensão deverá permear todas as disciplinas 
constantes desse núcleo, trazendo a Matemática para os diversos contextos, mostrando a grande 
contribuição dessa Ciência no desenvolvimento dos diversos campos do conhecimento onde ela se 
faz necessária. Ademais, essa inserção dos conhecimentos matemáticos numa dimensão prática 
prevê, claro, o uso de recursos tecnológicos em áreas como a de Cálculo, Geometria e Álgebra, numa 
abordagem dinâmica e interativa. Vale destacar, ainda, que todo o proposto nesse núcleo irá dar 
bases matemáticas necessárias e suficientes para o desenvolvimento das ações pertinentes ao Eixo 
da Formação Prática.   
 Todos sabemos dos grandes problemas evidenciados no ensino da Matemática a nível Fundamental 
e Médio, e isso se dá, em grande parte, a equívocos cometidos no processo de formação do 
professor de Matemática, ora priorizando o conhecimento matemático em detrimento do 
conhecimento pedagógico, filosófico e humanístico, ora o contrário. Além disso, muitas vezes o 
professor possui um conhecimento matemático técnico, sem estudar profundamente as estruturas 
matemáticas, sejam elas do Cálculo, da Aritmética, Álgebra ou da Geometria, o que não vai lhe 
permitir estabelecer relações entre as diversas áreas do conhecimento matemático.  
 Portanto, para dirimir as dificuldades citadas, esse núcleo, em articulação com os demais, propõe 
estudos que proporcionarão ao licenciando a devida "maturidade matemática", dando-lhe a 
qualificação necessária e suficiente para compreender e desenvolver ações na Educação Básica, em 
especial na Educação Matemática.  
  
Núcleo do Conhecimento Pedagógico  
 Desenvolverá estudos que focalizarão o trabalho pedagógico, oportunizando ao discente a 
compreensão de como se dá a construção, aquisição do conhecimento na criança, no adolescente e 
no adulto. Também, conhecer a organização política da Educação Brasileira, suas principais 
características e problemas, podendo atuar de forma crítica em seu ambiente educacional. Será, 
ainda, o núcleo em torno do qual gravitarão estudos e discussões pertinentes à Didática da 
Matemática, estudos metodológicos próprios da Educação Básica e em especial do ensino da 
Matemática.   
  
Núcleo da Autonomia Intelectual e Profissional  
 A despeito do grande número de estudos e pesquisas realizadas sobre o ensino da Matemática, os 
cursos de formação de professores de Matemática, em geral, demonstram em suas concepções e 
estruturas curriculares alguns padrões já inconcebíveis, haja vista as competências que se deseja 
desenvolver nesses profissionais. Aqui, competência não prescinde do desafio de educar pela 
pesquisa e se define como processo de formação do sujeito histórico capaz de inovar, mas sobretudo 
de humanizar a inovação, dando ao cidadão a capacidade de intervir eticamente na sociedade; 
capacidade de fazer e fazer-se oportunidade.1  
 O curso de Licenciatura em Matemática da UEFS vive há algum tempo a angústia de não enxergar 
em si mesmo a identificação daquele que é seu objetivo inicial: a formação de professores de 
Matemática que atuarão no ensino fundamental de 5ª a 8ª séries e no ensino médio. Isso se 
evidencia no momento em que aceitamos a idéia de que ao concluir a graduação e inserir-se no 
mercado de trabalho se faz necessário aprender tudo de novo; a prática completamente ausente do 
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currículo, exceto por aquelas disciplinas de caráter pedagógico e/ou tecnológico; a pesquisa isenta 
de qualquer compromisso educativo; desconsideração de algumas demandas diferenciadas próprias 
da educação básica e fragmentação dos saberes disciplinares.   
 Nossos paradigmas na construção desse projeto trazem o compromisso em construir a competência 
de saber pensar, aprender a aprender e de intervir com inovação, criatividade e, principalmente, 
ética. Essa intervenção significa a capacidade de construir, num contexto, alternativas de soluções 
frente aos problemas, avaliação das posturas adotadas e autonomia para admissão de novos rumos e 
posicionamentos. Não apenas intervir, enquanto professor de Matemática, no contexto onde se 
coloca a relação de ensino-aprendizagem própria do seu exercício profissional. Mas, intervir na 
condição de cidadão academicamente constituído que se instrumenta a partir do conhecimento.  
 A pesquisa é quem nutre essa competência e será através do questionamento reconstrutivo (saber 
fazer e sempre refazer a competência) que se alcançará a evolução teórica e prática e a emergência 
do sujeito capaz de crítica e de construir projeto próprio, além de ser a base da transformação de 
mero ensino em educação emancipatória. Fica claro, então, que a pesquisa é compreendida por nós 
como atitude cotidiana capaz de estabelecer esse (re)fazer como propedêutica diária e da vida.  
 Assim, no processo de formação dos professores de Matemática que atuarão nos ensinos 
fundamental e médio deverão ser observados princípios fundamentais no desenvolvimento de 
competências relativas ao conhecimento de processos de investigação e gerenciamento do próprio 
aperfeiçoamento profissional, possibilitando sempre uma prática pedagógica que atenda às diversas 
demandas sociais, econômicas, regionais, políticas e culturais. Tais princípios estão fundamentados 
pela Resolução CNE/CP 1, quais sejam:  
i) “A pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, 
tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
construção do conhecimento” (Artigo 3º  
- III);  
“O aprimoramento em práticas investigativas”.(Artigo 2º - IV);  
“O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em  
equipe”. (Artigo 2º - VII).  
Também, dada a dinâmica na qual está inserido o exercício da docência, não só em Matemática 
como em qualquer outra área de conhecimento, faz-se necessária a apropriação de procedimentos 
de pesquisa, tais como: levantamento de hipóteses, delimitação de problemas, análise e comparação 
de dados, entre outros, e  autonomia para interferir no processo de ensino e de aprendizagem, 
perfeitamente contextualizado.  
                                                                                                                                          
1 DEMO, P. 1998. Educar pela pesquisa. Editora Autores Associados. 3ª edição. Campinas, SP.  
Esta é a dimensão investigativa, que propicia o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
profissional do discente, permitindo-lhe a (re)criação do conhecimento e não a sua simples 
reprodução. Nesse sentido, o projeto de formação de professor de Matemática da UEFS favorecerá 
iniciativas próprias dos alunos na organização e/ou participação de atividades diversas, de caráter 
coletivo ou individual, com prevalência da pesquisa e elaboração própria.  
Convém, então, destacar competências que serão requeridas nesse processo de formação:  
analisar situações e relações interpessoais que ocorrem na escola;  
desenvolver investigação sobre o contexto educativo, analisar sua própria prática profissional, 
sistematizar e socializar reflexão sobre a prática docente;  
atualizar-se através dos conhecimentos; iv) aprimorar sua prática profissional utilizando-se de 
resultados de pesquisa;  
utilizar as diferentes fontes e veículos de informação numa atitude de disponibilidade e flexibilidade 
para mudanças;  
apropriar-se da leitura e da escrita como instrumento de desenvolvimento profissional;  
elaborar e desenvolver projetos pessoais de estudo e trabalho,  
empenhando-se  em  compartilhar  a  prática  e  produzir coletivamente;  
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ter inserção profissional crítica a partir do conhecimento sobre a organização, gestão e 
financiamento dos sistemas de ensino e sobre as políticas públicas referentes à educação.  
Para tanto, o aluno deverá desenvolver, ao longo de toda a sua formação, atividades diretamente 
relacionadas à pesquisa, que culminarão com um trabalho de conclusão de curso (monografia, vídeo, 
etc.).   
No primeiro semestre será oferecida ao nosso estudante a disciplina Laboratório de Pesquisa e 
Produção de Textos, com 30 horas semestrais, que deverá ser ministrada por um professor do 
Departamento de Letras e Artes da UEFS. Aqui o aluno terá contato com textos diversos, cuja leitura 
objetivará: favorecer uma compreensão global do significado do texto; dar compreensão e 
interpretação crítica dos textos; auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico e contribuir para 
sua produção própria. Serão leituras constituídas de análise textual, análise temática, análise 
interpretativa, problematização e síntese. Passando de uma visão de conjunto do texto trabalhado 
para sua reelaboração com base na reflexão pessoal. Muito importante também saber discutir 
ciência, praticar o questionamento sistemático e o autoquestionamento – exercício constante que 
não deve se encerrar nesse primeiro semestre. Compreender que o método científico é histórico; 
que não se resume a técnicas; que tem bases em concepções amplas de mundo, devendo ser 
avaliado também a partir delas.    
No segundo semestre, através da disciplina Técnicas de Pesquisa e Produção Científica, será 
oportunizado ao estudante de Matemática o contato com diversas formas de construção de 
trabalhos acadêmicos: documentação, seminário, monografia, trabalhos de pós-graduação, 
memorial, etc. Oportunamente, o estudante deverá ter acesso a revistas especializadas em 
Matemática, Educação Matemática, Física e áreas afins e o professor deverá incentivar o convívio 
com esse tipo de publicação científica. Essa disciplina deverá ser ministrada por um professor da 
Área de Metodologia do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UEFS, com carga-horária 
de 60 horas semestrais.    
Para as pré-matrículas do terceiro ao sexto semestre, o Colegiado de Matemática solicitará de cada 
área de conhecimento envolvida com o curso a oferta obrigatória de um elenco de temas que 
deverão estar na condição de elementos propositivos para discussão e pesquisa; sempre sob 
orientação didático-pedagógica dos professores das referidas áreas. Esses temas poderão ser 
sugeridos pelos alunos quando do desenvolvimento de atividades em sala de aula, nos semestres 
anteriores a que forem solicitados, bem como pelos professores a partir de estudos ou pesquisas 
desenvolvidas por ele. O aluno, na matrícula, fará a opção pelo tema que deseja trabalhar no 
semestre. Será nesse período que o estudante de Licenciatura em Matemática terá contato, 
também, com temas que tratam da diversidade em que o ambiente educacional está inserido. 
Nessas atividades de orientação se propiciará a sua inserção no debate de questões contemporâneas 
de caráter cultural, social, econômico que contemplem as diversas etapas do desenvolvimento 
humano, abordando principalmente situações reais e não somente as ideais. É nesse tempo e espaço 
que serão conhecidos e discutidos os aspectos da educação básica que possuem características 
próprias e específicas, tais como: educação de jovens e adultos, alunos com necessidades 
educacionais especiais, comunidades indígenas, comunidades rurais, comunidades pesqueiras, 
classes multiseriadas, crianças e jovens em situação de risco, ética, entre outros. Dessa forma, 
estaremos preparando o nosso estudante para uma atuação que atenda a demandas específicas, 
mas constantes em nossa sala de aula, dimensionando o seu exercício profissional.  
A orientação de que trata o parágrafo anterior será feita por um professor que deverá ter um 
número máximo de 6 orientandos, e a destinação de 15 horas semestrais (1 hora semanal ou 2 horas 
quinzenais) da sua carga horária de trabalho, como atividade de sala de aula para discussões em 
grupo do tema proposto. O Orientador deverá também dispor de carga-horária inclusa no Plano 
Individual de Trabalho para orientação individual. A avaliação do desempenho do aluno inserida 
nesta dimensão do currículo estará baseada principalmente na produção própria e no espírito 
participativo dele, sempre numa percepção qualitativa. Assim é que o Colegiado de Matemática, ao 
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final de cada semestre, deverá apresentar em revista eletrônica própria as produções finais que cada 
aluno desenvolveu a respeito do tema escolhido, sob a orientação do professor.  
No sétimo semestre, na disciplina Projeto I, o aluno desenvolverá um pré-projeto do trabalho de final 
de curso, com definição do problema a ser estudado, o qual poderá, inclusive, ser oriundo dos 
trabalhos de pesquisa desenvolvidos ao longo dos semestres anteriores, com levantamento de 
referências bibliográficas e eletrônicas. Essa atividade culminará com a produção e apresentação 
pública do trabalho de final de curso, no 8º semestre, na disciplina Projeto II. O trabalho de 
conclusão de curso poderá estar na forma de: monografia, construção de softwares matemáticos, 
produção de vídeo, tradução de livros ou artigos matemáticos, produção de paradidáticos voltados 
para o ensino da Matemática, produção e publicação de artigo, entre outros de igual relevância. 
Cada uma desses componentes citados (Projeto I e II) terá carga-horária de 30 horas semestrais (2 
horas semanais), além de carga-horária inclusa no Plano Individual de Trabalho do professor 
orientador para acompanhamento individualizado.  
Desse modo, pretende-se (re)construir a autonomia intelectual e profissional do nosso professor, 
inserindo a pesquisa no processo educativo e construindo nesse profissional o conceito de cidadania 
no seu sentido maior.  
  

6.2 Eixo da Formação Prática  
A prática consiste em produzir algo, cujo sentido é administrado  pela teoria do conteúdo relativa a 
essa prática. E o eixo da formação prática propicia ao licenciando em Matemática, articular o 
conhecimento sistemático com o fazer, numa postura de reflexão, de fazer, realizando o saber e o 
fazer na busca de significados na gestão, administração e resoluções de situações próprias do 
ambiente da educação escolar.  
  
6.2.1 Núcleo do Estágio Supervisionado  
 No eixo articulador das dimensões teóricas e práticas, está inserido o estágio curricular 
supervisionado, com carga horária específica de 420 horas, a partir da segunda metade do curso, em 
cumprimento ao explicitado na resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Este será o 
momento em que o aluno terá efetiva participação no processo de ensino-aprendizagem, onde 
deverá contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica; elaborar proposta 
de ensino-aprendizagem de matemática para a educação básica; desenvolver estratégias de ensino 
que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos 
educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e 
algoritmos; percebendo a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado de 
incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e 
modificados continuamente.  
 É o momento de capacitação em serviço, onde se terá contato com situações reais da formação 
básica. Nesse momento se inclui, não somente a docência compartilhada, mas também a 
participação nos diversos momentos que fazem parte do ambiente escolar do ensino Fundamental e 
Médio (matrícula, elaboração de projeto pedagógico, organização dos tempos e espaços escolares).  
Seguindo esse contexto, o Estágio Curricular Supervisionado de Matemática, dividido do quinto ao 
oitavo semestre com carga horária de 105 horas cada, se desenvolverá da seguinte forma:  
  
Estágio Curricular Supervisionado de Matemática I desenvolverá, no espaço de 75% da sua carga 
horária, estudos, reflexões e discussões que fundamentarão o período de observação e participação 
in loco nos quais os alunos terão conhecimento do real em situação de trabalho, onde deverão ser 
focados os aspectos da organização do espaço e tempos escolares, da organização da escola de 
Ensino Fundamental e suas modalidades de ensino (estrutura administrativa, curricular, pedagógica, 
profissional, etc), participando da elaboração de projetos pedagógicos, da matrícula, da organização 
de turmas. Observação e participação estas, desenvolvidas nos 25% da carga horária restante.  
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Estágio Curricular Supervisionado de Matemática II desenvolverá, no espaço de 60% da sua carga 
horária, estudos, reflexões, discussões e produção de material que fundamentarão a docência 
compartilhada no Ensino Fundamental que se efetivará nos 40% restantes, onde deverão ser focados 
o tempo e o espaço da aprendizagem, sendo tematizados e refletidos nesse momento a sala de aula 
do ensino fundamental, suas constituições e implicações, as relações professor-aluno e o 
conhecimento matemático. Docência compartilhada se efetiva sob a orientação de professores de 
formação e sob a supervisão de um professor experiente, que deve ser o professor de Matemática da 
turma na qual o licenciando estará realizando a regência.  
Estágio Curricular Supervisionado de Matemática III desenvolverá, no espaço de 75% da sua carga 
horária, estudos, reflexões e discussões que fundamentarão o período de observação e participação 
in loco nos quais os alunos terão conhecimento do real em situação de trabalho, onde deverão ser 
focados os aspectos da organização do espaço e tempos escolares, da organização da escola de 
Ensino Médio e suas modalidades de ensino (estrutura administrativa, curricular, pedagógica, 
profissional, etc),  participando da elaboração de projetos pedagógicos, da matrícula, da organização 
de turmas. Observação e participação estas, desenvolvidas nos 25% da carga horária restante.  
Estágio Curricular Supervisionado de Matemática IV desenvolverá, no espaço de 60% da sua carga 
horária, estudos, reflexões, discussões e produção de material que fundamentarão a docência 
compartilhada no Ensino Médio que se efetivará nos 40% restantes, onde deverão ser focados o 
tempo e o espaço da aprendizagem, sendo tematizados e refletidos nesse momento a sala de aula do 
ensino fundamental, suas constituições e implicações, as relações professor-aluno e o conhecimento 
matemático. Docência compartilhada se efetiva sob a orientação de professores de formação e sob a 
supervisão de um professor experiente, que deve ser o professor de Matemática da turma na qual o 
licenciando estará realizando a regência.  
Além disso, baseado no Parágrafo Único do Artigo 1º da Resolução CNE/CP 2/2002, estabelecemos 
que os alunos que exerçam atividade docente regular, com no mínimo 2 anos de contínuo exercício 
no Ensino Fundamental e 2 anos de contínuo exercício no Ensino Médio, poderá ser dispensado das 
disciplinas Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado IV, respectivamente, após avaliação 
criteriosa do COLMAT.  
6.2.2 Núcleo da Prática como componente curricular  
 Na busca de uma formação de professor de Matemática profissional e de alto nível, se faz 
importante a posse dos conhecimentos matemáticos específicos em torno dos quais a ação desse 
profissional se dará. Mas, além disso, e não menos valorosa é a necessidade de que essa ação tenha 
um caráter teórico-prático, em que o conhecimento sistematizado articula-se com o fazer, imersa 
sempre numa postura de reflexão desse fazer. Nessa perspectiva, de construção de competências 
requeridas na formação do professor de Matemática, é que acontecerá a superação da dicotomia 
estabelecida entre teoria e prática.   
 Vale destacar que, quando se fala em posse dos conhecimentos matemáticos específicos em torno 
dos quais atuará o professor de Matemática, não estaremos oferecendo ao licenciando um 
conhecimento restrito ao que ele vai ensinar, nem tampouco um largo e profundo conhecimento 
sem significado para a ação desse professor. Claro que o domínio dos conhecimentos matemáticos 
que são objeto de ensino na educação básica é indispensável na construção de competências 
exigidas para o exercício profissional da docência matemática. Entretanto, a formação desse 
professor deve favorecer o desenvolvimento da interdisciplinaridade, de projetos e de estratégias 
didáticas que privilegiem a resolução de problemas, permitindo ao licenciando a construção de 
produções próprias.  
Esse novo paradigma na formação do professor de Matemática, a partir de competências 
constituídas e exigidas para o exercício profissional da docência em níveis fundamental e médio, 
situa a Prática, enquanto componente curricular, de maneira dinâmica, articulada e relevante. Isso 
porque o saber matemático estará sendo transformado em objeto de ensino, em articulação com o 
ambiente escolar da educação básica, sendo constantemente alimentado por este último. Portanto, 



414 

esse componente curricular não estará, nesse projeto, reduzido a tempo e espaço isolados, bem 
como não se restringirá ao estágio.  
Assim, de acordo com a Resolução CNE/CP 1/2002, artigo 6º, e com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Licenciatura em Matemática, esse componente do currículo permitirá ao 
licenciando o desenvolvimento das seguintes competências:  
Conhecer e dominar os conteúdos básicos de Matemática que serão objeto da atividade docente, 
adequando-os às atividades escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica;  
Ser capaz de contextualizar os conteúdos básicos de Matemática, inserindo-os e relacionando-os 
com a atualidade, considerando, ainda, as dimensões pessoal, social e profissional dos alunos;  
Desenvolver a interdisciplinaridade, articulando sua prática enquanto professor de Matemática com 
as diversas áreas de conhecimento;  
Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos, fazendo uso não apenas do conhecimento matemático, bem como de 
temas sociais transversais ao currículo escolar, contextos sociais relevantes para a aprendizagem 
escolar e especificidades didáticas envolvidas;  
Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos que contribuam para o processo ensino-
aprendizagem em Matemática;  
Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do 
pensamento Matemático dos educandos, dando mais ênfase aos conceitos, sua gênese e história, do 
que às técnicas, fórmulas e algoritmos;  
Perceber a prática docente de Matemática como um espaço de (re)criação.  
  Objetivando, ainda, que os alunos percebam a relação da Matemática, enquanto Ciência, com o 
mundo social e natural, servindo de forma irretocável e consistente ao desenvolvimento das outras 
Ciências, bem como situar os conteúdos tratados ao longo do curso numa perspectiva didático-
pedagógica, é que a componente Prática estará sendo contemplada ao longo de todo o curso em 
atividades propostas em cada semestre, denominadas INEM - Instrumentalização para o Ensino da 
Matemática, inseridas no eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade e no eixo 
articulador das dimensões teóricas e práticas.    
 Através dos INEM’s deverão ocorrer: análise diagnóstica e proposições acerca da implementação de 
propostas que auxiliem no ensino-aprendizagem em Matemática, avaliação de práticas realizadas, 
relatos de experiências, entre outros, sempre a partir de uma profunda relação entre observações in 
loco de atividades desenvolvidas nas Instituições de Ensino da Educação Básica e discussões que 
permearão e fundamentarão todos os trabalhos desenvolvidos.  
 Como estaremos tratando do ambiente escolar, esse é também o momento de buscar formas de 
inserir as questões de urgência social a partir da transversalidade, buscando a colaboração de 
professores das diversas áreas do conhecimento. Devem-se discutir maneiras de desenvolver no 
aluno, através do ensino da Matemática, conceitos, procedimentos e atitudes que contribuam para a 
formação da cidadania. É nesse momento, também, que serão discutidas as relações entre a 
Matemática e a Ética, o Meio Ambiente, a Saúde, a Pluralidade Cultural, O Trabalho e Consumo e a 
Orientação Sexual (Temas Transversais). Mas não são apenas esses temas. Tantos outros podem e 
devem surgir que sejam de interesse e necessidade para aqueles que convivem no ambiente escolar: 
professor, aluno, administração escolar, pais ou comunidade.  
 Essas atividades acontecerão ao longo de todo o curso, com temas vinculados às disciplinas daquele 
semestre ou do semestre imediatamente anterior. Esses temas serão abordados na perspectiva de 
que serão trabalhados no ensino fundamental e médio – transposição didática - e sua seleção vem 
atender demandas específicas do ensino da Matemática, constatadas, evidenciadas por diversos 
estudiosos da Educação  
Matemática, como também previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os  
Cursos de Licenciatura em Matemática e nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental e Médio. Assim, teremos:  
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INEM I – Linguagem Matemática X Linguagem Natural: aqui se pretende buscar a diferenciação 
entre Linguagem Matemática e Linguagem Natural; identificar como se dá a apreensão da Linguagem 
Matemática no ambiente escolar e que relações são estabelecidas entre esta última e a Linguagem 
Matemática.  
INEM II – Funções: este é o conteúdo matemático dos mais trabalhados no ensino médio, mas 
podemos constatar que lá sua ênfase é puramente formal, não revelando a idéia de movimento, de 
variável, de dependência. Suas definições são estáticas e não levam o aluno a pensar no objeto 
matemático x como uma variável. Enquanto relação que é, uma Função ou Aplicação precisa ser 
tratada numa perspectiva dinâmica de transformação, ação – conjuntos sendo transformados em 
outros conjuntos. Também não deixar de relacionar o estudo de Funções com a Geometria, a 
Aritmética, a Álgebra, etc.  
INEM III – Aritmética: a partir da sua fundamentação teórica, levantamento bibliográfico e uso dessa 
bibliografia no ambiente escolar, buscar-se-á formas renovadas de abordagem dos Conjuntos 
Numéricos, suas propriedades, operações, relações e evolução histórica. Valorizar os princípios 
lógicos envolvidos nesse saber, utilizando-se de instrumentos criativos, jogos, tecnologias, etc.  
INEM IV – Álgebra: passar da Aritmética para a algebrização de fatos exige um grau de generalização 
muito grande, que para os matemáticos foram necessários cerca de 13 séculos para acontecer. Há de 
se considerar, portanto, a necessidade de reflexões quanto às dificuldades enfrentadas pelo 
professor de Matemática e, principalmente, pelo aluno no processo de ensino-aprendizagem 
envolvendo esse saber matemático. Também vale destacar  a importância das relações que podem 
ser estabelecidas entre a Aritmética e a Álgebra e a geometrização da Álgebra, processo depois 
invertido por Descartes, que algebrizou a Geometria, criando a Geometria Analítica1. Ainda 
destacando que deverá ser valorizada a abordagem de situações escolhidas com a participação dos 
licenciandos, como também a partir de situações nascidas no ambiente escolar dos ensinos 
Fundamental (5ª à 8ª séries) e Médio, sempre a partir da resolução de problemas. Para ilustrar, 
temos o caso dos quadrados mágicos, conhecidos há centenas de anos e que estão ligados a 
supostas virtudes de alguns números. Podemos considerar, por exemplo, o Grupo de Rotações e 
Simetrias do Quadrado para construir quadrados mágicos.   
INEM V – Geometria: deve-se objetivar através dessa atividade a (re) colocação da geometria nos 
currículos da educação básica. Para tanto, estará constantemente sendo alimentada pelas 
dificuldades encontradas nas relações entre a Educação Básica e esse saber Matemático.  Na 
perspectiva da interdisciplinaridade, é válido ressaltar que os alunos estarão fazendo a transposição 
didática de todas as disciplinas de caráter geométrico; estudo que se iniciou no 2º semestre.  É nesse 
momento que teremos a oportunidade de discutir formas simplificadas de inserir nos Ensinos 
Fundamental e Médio situações-problemas que serão trabalhadas nas disciplinas de Geometria 
Euclidiana e de Construções Geométricas, como por exemplo, os três problemas clássicos: a 
duplicação do cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do círculo, além das relações entre a 
geometria e a aritmética através das medidas e da proporcionalidade.  
INEM VI – Temas Transversais: será o momento de buscar soluções para uma das grandes 
dificuldades dos professores de matemática que é o não saber adequar os conteúdos matemáticos às 
questões de urgência social, limitando em muito sua participação em projetos da Escola Básica. A 
partir da transversalidade, irá se buscar estratégias para a utilização da Matemática na construção de 
conceitos e atitudes que formarão o cidadão. Os principais Temas transversais são: Ética, Orientação 
Sexual, Meio ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Trabalho e consumo.  
INEM VII – Tratamento da Informação: a grande importância do tratamento da informação na 
sociedade atual, que se utiliza de pesquisas, análise de dados, gráficos, probabilidades e raciocínio 
combinatório como formas de comunicação e de interpretação de situações do cotidiano, faz com 
que seja essencial o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a aprendizagem e a utilização 

                                                           
1 Folhetim de Educação Matemática, Ano 2, n.29, abril 1995 – NEMOC-UEFS.  
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adequada da Estatística, da Probabilidade e do Raciocínio Combinatório. Nessa atividade serão 
analisados e desenvolvidos procedimentos para coleta, organização, comunicação e interpretação de 
dados com alunos do ensino fundamental e médio, além da busca de estratégias que facilitem o 
entendimento da natureza aleatória de acontecimentos do cotidiano, realizando experimentos de 
forma a identificar/estimar as possibilidades de resultados de um determinado evento e que 
desenvolvam o raciocínio combinatório e a compreensão do princípio multiplicativo. A partir desse 
trabalho, espera-se também que o licenciando desenvolva projetos de interferência que promovam a 
melhoria da sua comunidade.  
INEM VIII – Modelagem Matemática: nesse Laboratório se estudará os principais modelos 
matemáticos e se buscará entender a modelagem matemática enquanto estratégia para o processo 
ensino-aprendizagem e sua aplicação a situações do cotidiano dos educandos.  
À luz da Resolução CNE/CP 2/2002, Artigo 1º, Alínea I, é prevista carga-horária de, no mínimo, 400 
horas para a Prática como componente curricular, vivenciadas ao longo de todo o curso. Nossa 
proposta soma 405 horas, conforme distribuição constante em quadro anexo. Além dessas horas, 
dentro de cada disciplina presente nesse currículo, estará contemplada a dimensão prática, que dará 
conta da transposição didática do seu próprio conteúdo, sendo que, dentre essas disciplinas, aquelas 
de caráter pedagógico já trazem, na sua concepção, essa dimensão.  
O Laboratório de Ensino da Matemática - LEMA é o principal espaço de construção dessas atividades, 
mas não o único. Elas deverão se desenvolver, principalmente, através das experiências do discente 
enquanto aluno e/ou professor, e de observações sobre como acontece o processo de ensino-
aprendizagem em Matemática. Deverão, ainda, ser enriquecidas com tecnologias da informação, 
produções de alunos e professores, situações simuladoras e estudo de casos (Resolução CNE/CP 
1/2002, Artigo 13, § 2º). Será o momento de colocar em prática o princípio metodológico da ação-
reflexão-ação, através da resolução de situações-problema, como estratégia didática.  
No que diz respeito à implementação efetiva dos INEM’s, em período definido pelo Colegiado de 
Curso, em cada semestre, este solicitará às Áreas de Matemática do DEXA e à Área de Prática de 
Ensino do DEDU projeto para o desenvolvimento dessas atividades, acompanhado do respectivo 
levantamento de vagas. Esses projetos deverão conter objetivos, competências e habilidades a 
serem atingidas, metodologia de trabalho com programa descrito, avaliação e referências 
bibliográficas e eletrônicas utilizadas no desenvolvimento da referida atividade. O envio desses 
projetos ao Colegiado por parte de cada uma dessas áreas não inviabiliza a participação de outras no 
processo. Assim é que o Colegiado solicitará de outras áreas de conhecimento a apresentação de 
propostas, ficando a critério de cada uma delas o envio ou não. Entretanto, ressaltamos que a 
obrigação da oferta fica vinculada às áreas de matemática do DEXA. Esses projetos poderão ser 
propostos e desenvolvidos por mais de um professor, inclusive sendo eles de áreas diferentes. 
Destacamos, ainda, que para cada INEM serão oferecidas duas turmas, cada uma com 20 vagas. 
Todas as propostas recebidas serão examinadas pelo Colegiado de Curso, sendo procedida a seleção 
daquela ou daquelas julgadas pertinentes, que venham atender a todo o exposto no projeto do 
curso.   
Assim, o Colegiado de Matemática estará sempre, no exercício de suas competências, desenvolvendo 
ações que objetive a implementação da Prática como componente curricular no curso de 
Licenciatura em Matemática, acompanhando sua realização, buscando condições para que ela de 
fato se dê, atendendo, assim, ao novo paradigma na formação do professor de Matemática: 
construção de competências necessárias, indispensáveis ao exercício profissional da docência em 
Matemática.  
  

6.3  Eixo da Formação Eletiva  
Esse eixo tem como principal característica a flexibilização curricular. Será oportunizada ao discente a 
livre escolha de estudos e atividades a serem realizadas quando da sua formação.   
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6.3.1 Núcleo das disciplinas optativas  
 Nesse núcleo o estudante poderá a seu critério complementar a sua formação através de estudos 
diversos, principalmente com disciplinas de caráter filosófico, sociológico e humanístico, visto a 
grande importância dessas áreas para o professor.  
 Ao licenciando será ofertado em caráter optativo todas as disciplinas da UEFS que não exijam 
conhecimentos prévios não realizados, e sua matrícula dependerá exclusivamente do seu desejo de 
cursá-la, manifestado na pré-matrícula, e da disponibilidade de vaga existente naquele semestre. É 
importante ressaltar que essas vagas serão as ofertadas normalmente por cada colegiado de curso, 
cabendo aos Departamentos a disponibilização ou não de parte delas para o nosso curso.  
 Fica instituído que as disciplinas optativas já previstas no currículo 314 continuarão sendo ofertadas 
nessa mesma condição, acrescentando-se a essas algumas da oferta regular que foram excluídas: 
Topólogia I, Evolução da Matemática II, Tópicos Especiais de Lógica e Elementos de Cálculo 
Numérico. Salvo nos casos em que será exigida a realização de estudos prévios, o estudante poderá, 
em qualquer tempo de sua formação, matricular-se em disciplinas de formação eletiva (optativas).  
A carga-horária destinada a esse núcleo será de, no mínimo 180 horas e no máximo 360 horas, o que 
vai se somar à carga-horária total do curso.   
  
6.3.2 Núcleo das Atividades Complementares  
 Nesse núcleo, o licenciando se dedicará à consolidação e ampliação da sua formação acadêmica, 
principalmente através da participação nas diversas modalidades de construção e apresentação de 
conhecimento.   
 Ele terá que cumprir obrigatoriamente 200 horas de atividades complementares, conforme 
determinação do Conselho Nacional de Educação, sejam elas em forma de mini-cursos, oficinas, 
palestras, encontros, seminários, mesa-redonda, etc. Nesse contexto, o licenciando deverá entrar em 
contato com as diversas formas de manifestações artísticas e culturais e de temas voltados para a 
educação, a matemática, a educação matemática, e a temas da contemporaneidade. Também, estão 
incluídas aqui as participações em atividades de iniciação científica, monitoria, representações em 
conselhos acadêmicos e profissionais, entre outros.    
    
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
  

7.1 Oferta semestralizada  

   

Distribuição da Carga-Horária por Semestre Letivo   

        

    1º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  
CCC (M)  EXA 175  PRÉ-CÁLCULO  60  
CCC (M)  EXA 176  LÓGICA MATEMÁTICA E TEORIA DOS CONJUNTOS  60  

CCC (P)  EDU 116  ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL  60  
CCC (P)  LET  602  SISTEMA GEOMÉTRICO DE REPRESENTAÇÃO  75  

CCC (A)  LET 318  LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE TEXTOS  30  
PCC  EXA 177  INEM I  45  

      330  

        

    2º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  

CCC (M)  EXA 198  CÁLCULO DIFERENCIAL  60  
CCC (M)  EXA 820  TEORIA DOS NÚMEROS  60  
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CCC (M)  EXA 180  GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I  90  
CCC (P)  EDU 631  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I M  60  
CCC (A)  CHF 810  TÉCNICAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA  60  

PCC  EXA 199  INEM II  60  

      390  

        

    3º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  
CCC (M)  EXA 214  CÁLCULO INTEGRAL  75  
CCC (M)  EXA 215  GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR II  90  

CCC (M)  EXA 216  ESTRUTURAS ALGÉBRICAS  60  
CCC (P)  EDU 425  DIDÁTICA M  60  
CCC (P)  EDU 632  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO II M  60  
CCC (A)  EXA 439  ORIENTAÇÃO À PESQUISA I  15  
PCC  EXA 423  INEM III  45  

      405  

        

    4º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  
CCC (M)  EXA 217  SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS   75  
CCC (M)  EXA 218  GEOMETRIA EUCLIDIANA I  60  

CCC (M)  FIS 619  FÍSICA I M  90  
CCC (M)  EXA 853  ANÁLISE COMBINATÓRIA  45  
CCC (P)  EDU 360  PRINCÍPIOS MET. APL. AO ENSINO DA MATEMÁTICA  60  
CCC (A)  EXA 440  ORIENTAÇÃO À PESQUISA II  15  

PCC  EXA 424  INEM IV  60  

      405  

    

    5º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  
CCC (M)  EXA 219  CÁLCULO INTEGRAL DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS  60  
CCC (M)  EXA 499  GEOMETRIA EUCLIDIANA II  60  
CCC (M)  FIS 620  FÍSICA II M  90  

ECS  EDU 350  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA I  105  

CCC (A)  EXA 441  ORIENTAÇÃO À PESQUISA III  15  
PCC  EXA 425  INEM V  45  

      375  

        

    6º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  

CCC (M)  EXA 220  ANÁLISE I M  60  
CCC (P)  EXA 892  SOFTWARES MATEMÁTICOS  60  
ECS  EDU 351  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA II  105  
CCC (A)  EXA 442  ORIENTAÇÃO À PESQUISA IV  15  

PCC  EXA 426  INEM VI  45  

      285  

        

    7º SEMESTRE    
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DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  
CCC (M)  EXA 222  FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA  60  
CCC (M)  EXA 221  PROGRESSÕES E MATEMÁTICA FINANCEIRA  45  

ECS  EDU 352  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA III  105  

CCC (A)  EXA 443  PROJETO I  30  
PCC  EXA 427  INEM VII  45  

      285  

        

    8º SEMESTRE    

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME  C. H.  

CCC (M)  EXA 223  EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA  75  
ECS  EDU 356  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA IV  105  

CCC (A)  EXA 444  PROJETO II  30  
PCC  EXA 428  INEM VIII  60  

      270  

        

    CARGA HORÁRIA TOTAL  2745 

        
Obs: aqui nessa carga horária total não estão sendo computadas 200 horas de atividade 

complementar, nem tampouco 180 horas de carga horária eletiva.      
  
 CCC: CONHECIMENTOS CIENTÍFICO-CULTURAIS    
   (M): CONHECIMENTO MATEMÁTICO    
   (P): CONHECIMENTO PEDAGÓGICO    
 (A): AUTONOMIA INTELECTUAL E PROFISSIONAL  PCC: PRÁTICA COMO COMPONENTE 
CURRICULAR   
ECS: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  
    

7.2 Carga Horária por eixo  

   
PROPOSTA CURRICULAR 

(DIVISÃO POR EIXOS) 

  

DIMENSÃO  CÓDIGO  NOME.  C. H.  

 EIXO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO CULTURAL   

CCC (M)  EXA 175  PRÉ-CÁLCULO  60  

CCC (M)  EXA 198  CÁLCULO DIFERENCIAL  60  

CCC (M)  EXA 214  CÁLCULO INTEGRAL  75  

CCC (M)  EXA 217  SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS   75  
CCC (M)  EXA 219  CÁLCULO INTEGRAL DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS  60  
CCC (M)  EXA 176  LÓGICA MATEMÁTICA E TEORIA DOS CONJUNTOS  60  

CCC (M)  EXA 820  TEORIA DOS NÚMEROS  60  
CCC (M)  EXA 216  ESTRUTURAS ALGÉBRICAS  60  

CCC (M)  EXA 220  ANÁLISE I M  60  
CCC (M)  EXA 180  GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I  90  

CCC (M)  EXA 215  GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR II  90  
CCC (M)  EXA 218  GEOMETRIA EUCLIDIANA I  60  
CCC (M)  EXA 499  GEOMETRIA EUCLIDIANA II  60  
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CCC (M)  FIS 619  FÍSICA I M  90  

CCC (M)  FIS 620  FÍSICA II M  90  
CCC (M)  EXA 853  ANÁLISE COMBINATÓRIA  45  

CCC (M)  EXA 221  PROGRESSÕES E MATEMÁTICA FINANCEIRA  45  

CCC (M)  EXA 222  FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA  60  
CCC (M)  EXA 223  EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA  75  

CCC (P)  LET 602  SISTEMA GEOMÉTRICO DE REPRESENTAÇÃO  75  
CCC (P)  EDU 116  ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL  60  

CCC (P)  EDU 425  DIDÁTICA M  60  

CCC (P)  EDU 631  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I M  60  

CCC (P)  EDU 632  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO II M  60  

CCC (P)  EXA 892  SOFTWARES MATEMÁTICOS  60  
CCC (P)  EDU 360  PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO DA MATEMÁTICA  60  

CCC (A)  LET 318  LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE TEXTOS  30  

CCC (A)  CHF 810  TÉCNICAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA  60  

CCC (A)  EXA 439  ORIENTAÇÃO À PESQUISA I  15  

CCC (A)  EXA 440  ORIENTAÇÃO À PESQUISA II  15  
CCC (A)  EXA 441  ORIENTAÇÃO À PESQUISA III  15  

CCC (A)  EXA 442  ORIENTAÇÃO À PESQUISA IV  15  

CCC (A)  EXA 443  PROJETO I  30  

CCC (A)  EXA 444  PROJETO II  30  

 CARGA HORÁRIA  1920  

  

  

  

  

 EIXO DA FORMAÇÃO PRÁTICA   

PCC  EXA 177  INEM I  45  

PCC  EXA 199  INEM II  60  
PCC  EXA 423  INEM III  45  

PCC  EXA 424  INEM IV  60  

PCC  EXA 425  INEM V  45  
PCC  EXA 426  INEM VI  45  

PCC  EXA 427  INEM VII  45  
PCC  EXA 428  INEM VIII  60  

ECS  EDU 350  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA I  105  

ECS  EDU 351  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA II  105  
ECS  EDU 352  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA III  105  

ECS  EDU 356  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA IV  105  

 CARGA HORÁRIA  825  

  

EIXO DA FORMAÇÃO ELETIVA   

AC    ATIVIDADE COMPLEMENTAR  200  

OP    DISCIPLINAS OPTATIVAS  180  

CARGA HORÁRIA  380  
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CARGA HORÁRIA TOTAL  3125  

  

  

  

  

7.3 Carga Horária por Núcleo de Conhecimento  

  

CCC (M)  EXA 175  PRÉ-CÁLCULO  60  
CCC (M)  EXA 198  CÁLCULO DIFERENCIAL  60  
CCC (M)  EXA 214  CÁLCULO INTEGRAL  75  
CCC (M)  EXA 217  SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS   75  
CCC (M)  EXA 219  CÁLCULO INTEGRAL DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS  60  
CCC (M)  EXA 176  LÓGICA MATEMÁTICA E TEORIA DOS CONJUNTOS  60  
CCC (M)  EXA 820  TEORIA DOS NÚMEROS  60  
CCC (M)  EXA 216  ESTRUTURAS ALGÉBRICAS  60  
CCC (M)  EXA 220  ANÁLISE I M  60  
CCC (M)  EXA 180   GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I  90  
CCC (M)  EXA 215  GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR II  90  
CCC (M)  EXA 218  GEOMETRIA EUCLIDIANA I  60  
CCC (M)  EXA 499  GEOMETRIA EUCLIDIANA II  60  
CCC (M)  FIS 619  FÍSICA I M  90  
CCC (M)  FIS 620  FÍSICA II M  90  
CCC (M)  EXA 853  ANÁLISE COMBINATÓRIA  45  
CCC (M)  EXA 221  PROGRESSÕES E MATEMÁTICA FINANCEIRA  45  
CCC (M)  EXA 222  FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA  60  
CCC (M)  EXA 223  EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA  75  

     CARGA HORÁRIA - CCC (M)  1275  

CCC (P)  LET 602  SISTEMA GEOMÉTRICO DE REPRESENTAÇÃO  75  
CCC (P)  EDU 116  ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL  60  
CCC (P)  EDU 425  DIDÁTICA M  60  
CCC (P)  EDU 631  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I M  60  
CCC (P)  EDU 632  PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO II M  60  
CCC (P)  EXA 892  SOFTWARES MATEMÁTICOS  60  
CCC (P)  EDU 360  PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO DA MATEMÁTICA  60  

     CARGA HORÁRIA - CCC (P)  435  

CCC (A)  LET 318  LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE TEXTOS  30  
CCC (A)  CHF 810  TÉCNICAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA  60  
CCC (A)  EXA 439  ORIENTAÇÃO À PESQUISA I  15  
CCC (A)  EXA 440  ORIENTAÇÃO À PESQUISA II  15  
CCC (A)  EXA 441  ORIENTAÇÃO À PESQUISA III  15  
CCC (A)  EXA 442  ORIENTAÇÃO À PESQUISA IV  15  
CCC (A)  EXA 443  PROJETO I  30  
CCC (A)  EXA 444  PROJETO II  30  

     CARGA HORÁRIA - CCC (A)  210  

PCC  EXA 177  INEM I  45  
PCC  EXA 199  INEM II  60  
PCC  EXA 423  INEM III  45  
PCC  EXA 424  INEM IV  60  
PCC  EXA 425  INEM V  45  
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PCC  EXA 426  INEM VI  45  
PCC  EXA 427  INEM VII  45  
PCC  EXA 428  INEM VIII  60  

     CARGA HORÁRIA - PCC  405  

ECS  EDU 350  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA I  105  
ECS  EDU 351  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA II  105  
ECS  EDU 352  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA III  105  
ECS  EDU 356  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA IV  105  

     CARGA HORÁRIA - ECS  420  

AC    ATIVIDADE COMPLEMENTAR  200  

     CARGA HORÁRIA - AC  200  

OP    DISCIPLINAS OPTATIVAS  180  

    CARGA HORÁRIA - OP  180  

     CARGA HORÁRIA TOTAL  3125  

  

  
 NÚCLEO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO  
  
 NÚCLEO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO  
  
 NÚCLEO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E PROFISSIONAL  
  
 NÚCLEO DA PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR  
  
 NÚCLEO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
  
 NÚCLEO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR  
 

NÚCLEO DAS     DISCIPLINAS OPTATIVAS  
  
  
7.4   BASES CIENTÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS  
 Numa concepção curricular renovada, onde se busca a maior flexibilização possível, alguns pré-
requisitos postos anteriormente precisam dar lugar a um fluxo mais livre na realização de estudos 
propostos, sejam eles através das disciplinas, das atividades complementares ou ainda das atividades 
do núcleo da prática como componente curricular. Todavia, o Colegiado de Curso terá papel 
fundamental e imprescindível na orientação dos nossos estudantes, no sentido de mostrar-lhes a 
necessidade, em alguns casos descritos a seguir, da aquisição de conhecimentos prévios para realizar 
determinados estudos.   
   Nesse sentido, consideramos que:  
o aluno deverá realizar todos os estudos pertinentes ao Núcleo da Autonomia Intelectual e 
Profissional que antecedem a Projeto I e Projeto II, para então proceder à realização das atividades 
previstas nesses últimos;  
quanto ao Núcleo do Estágio Supervisionado, as atividades propostas deverão acontecer dentro da 
ordem prevista nesse projeto, obedecendo, assim, uma disposição lógica inerente, própria da nossa 
proposta para esse Núcleo;  
todas as disciplinas do Núcleo do Conhecimento Matemático deverão acontecer na ordem em que 
estão aqui propostas, com exceção das disciplinas Análise Combinatória, Progressões e Matemática 
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Financeira e Teoria dos Números. O aluno poderá, portanto, matricular-se nestas últimas em 
qualquer tempo, desde que haja vaga disponível, é claro.  
Uma vez que os INEM’s acontecerão na perspectiva da transposição didática, da interdisciplinaridade 
e da interseção UEFS - Unidades Escolares, recomenda-se que:   
INEM II - Funções aconteça após a realização de estudos em Pré-Cálculo e durante os estudos do 
Cálculo Diferencial;   
INEM III - Aritmética aconteça após a realização de estudos em Teoria dos Números e durante os 
estudos sobre as Estruturas Algébricas;   
INEM IV - Álgebra aconteça após estudos sobre as Estruturas Algébricas;   
INEM V - Geometria aconteça em paralelo à disciplina Geometria Euclidiana II e após o estudante ter 
feito as disciplinas de Geometria Analítica e Álgebra Linear I e II e Geometria Euclidiana I;  
INEM VI - Temas Transversais deverá ser realizado a partir da segunda metade do curso, quando o 
estudante já concluiu estudos de caráter pedagógico, de formação geral  
INEM VII - Tratamento da Informação aconteça após a realização de estudos sobre Análise 
Combinatória;   
INEM VIII - Modelagem Matemática aconteça ao final do curso, haja vista o alcance dessa atividade, 
a qual acreditamos exigir um grau de maturidade matemática próprio daqueles que estão por 
concluir a graduação.    
   8.  EMENTÁRIO   
EXA 175 - PRÉ-CÁLCULO – 60h  
Conjuntos Numéricos. Estudo das Funções Elementares – Gráficos.  
EXA 198 - CÁLCULO DIFERENCIAL – 60h  
Limite. Continuidade. Derivada. Teoremas: Rolle, Lagrange, Cauchy, L’Hospital.  
Máximos e Mínimos.  
EXA 214 - CÁLCULO INTEGRAL – 75h  
Integral Indefinida. Métodos de Integração. Integral Definida. Teorema Fundamental do Cálculo e 
suas Aplicações. Funções de duas Variáveis Reais: Derivação, Máximos e Mínimos.  
EXA 217 - SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS – 75h  
Séries Numéricas e de Potência. Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª Ordem. Equações 
Diferenciais Lineares de Ordem n. Aplicações.  
EXA 219 - CÁLCULO INTEGRAL DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS – 60h  
Estudo das Funções de Várias Variáveis. Integrais Duplas - Coordenadas Cartesianas e Polares. 
Integrais Triplas - Coordenadas Cilíndricas e Esféricas. Aplicações.  
EXA 176 - LÓGICA MATEMÁTICA E TEORIA DOS CONJUNTOS – 60h  
Lógica Proposicional – Sintaxe e Semântica. Relações entre Propriedades Semânticas.  
Lógica de Predicados. Provas Matemáticas. Lógica e Teoria dos Conjuntos.  
EXA 820 -TEORIA DOS NÚMEROS – 60h  
Teoria dos Números Inteiros - Divisibilidade, Máximo Divisor Comum, Equações Diofantinas e 
Congruência.  
EXA 216 - ESTRUTURAS ALGÉBRICAS – 60h  
Grupos, Anéis, Ideais, Corpos.  
EXA 220 - ANÁLISE I M – 60h  
Limites de Seqüências. Axiomas de Peano - Construção do Conjunto dos Números Naturais. 
Construção dos Inteiros, dos Racionais e dos Reais. Enumerabilidade.  
EXA 180 - GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I – 90h  
Sistemas de Coordenadas (cartesianas, polares, esféricas). Transformação de Coordenadas. Álgebra 
Vetorial, Matrizes e Determinantes. Espaço Vetorial, Dependência Linear.   
EXA 215 - GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR II – 90h  
Sistemas de Equações Lineares, Reta e Plano. Transformações Lineares, Operadores, Autovalores e 
Autovetores. Formas Quadráticas, Cônicas e Quádricas.  
EXA 218 - GEOMETRIA EUCLIDIANA I – 60h  
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Geometria Euclidiana – Formas: um estudo qualitativo. Uso de tecnologias. EXA 499 - GEOMETRIA 
EUCLIDIANA II – 60h  
Geometria Euclidiana – Medidas: um estudo quantitativo. Uso de tecnologias.  
FIS 619 - FÍSICA I M – 90h  
Cinemática e dinâmica da partícula, leis de Newton, trabalho e energia. Conservação da energia. 
Momento linear e impulso. Conservação do momento linear. Colisões.  
Cinemática e dinâmica do Corpo rígido. Aulas experimentais sobre os temas abordados.  
FIS 620 - FÍSICA II M – 90h  
Oscilações e Ondas. Noções de Acústica. Termometria. Calorimetria. Introdução à Termodinâmica. 
Teoria Cinética dos Gases. Aulas experimentais sobre os temas abordados.  
EXA 853 – ANÁLISE COMBINATÓRIA – 45h  
Análise Combinatória.  
EXA 221 - PROGRESSÕES E MATEMÁTICA FINANCEIRA – 45h  
PA, PG. Proporcionalidade. Juros Simples. Juros Compostos. Operações de Desconto.  
Equivalência de Capitais.  
EXA 222 - FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA – 60h  
Corpo dos Complexos. Funções de Uma Variável Complexa. Funções Holomorfas.  
EXA 223 - EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA – 75h  
Análise da produção do conhecimento científico, com um enfoque especial para a Matemática na sua 
dimensão histórica como ciência, evidenciando sua função no desenvolvimento das teorias 
filosóficas, sociológicas e educacionais, de modo a permitir ao estudante a compreensão exata do 
seu processo de ensino.  
LET 602 - SISTEMA GEOMÉTRICO DE REPRESENTAÇÃO – 75h  
  
Sistema de Representação Gráfica. Métodos de Projeção (ponto, reta, plano e figuras planas). 
Desenvolvimento da percepção através da representação, seção e planificação dos sólidos. Método 
Perspectivo – construção e representação volumétrica dos sólidos.  
EDU 116 - ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL – 60h  
Relações entre Educação, Estado e Sociedade. Histórico da Educação Brasileira. A Organização Legal, 
Administrativa, Didática e Financeira do Sistema Educacional Brasileiro. Atuais Políticas Públicas de 
Educação.  
EDU 425 - DIDÁTICA M – 60h  
Objetivos da Didática. Planejamentos Didáticos. Motivação e Incentivação da Aprendizagem.  
EDU 631 - PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I M – 60h  
A constituição da Psicologia como Ciência. Relação Psicologia e Educação. Fundamentos 
epistemológicos que subsidiam a ação docente. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento a 
partir das abordagens teóricas de Ausubel, Piaget, Vygotsky e Feuerstein e suas contribuições para a 
Educação.  
EDU 632 - PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO II M – 60h  
Processos psicológicos envolvidos na constituição do conhecimento. O processo de formação de 
conceitos científicos numa abordagem sócio-histórica. Aspectos biológicos, psicológicos e sociais das 
diversas etapas do desenvolvimento e suas implicações no processo educativo.  
EXA 892- SOFTWARES MATEMÁTICOS – 60h  
Softwares educativos – cabri gèomètre, winplot, maple, mathematica, entre outros.  
EDU 360 - PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO DA MATEMÁTICA – 60h  
Estudo do desenvolvimento curricular da matemática nas últimas décadas e as principais 
conseqüências no seu processo de ensino-aprendizagem. Quadro atual da educação matemática; 
estudo das diferentes propostas de ensino de matemática existentes. Iniciação às atividades de 
planejamento de ensino e aprendizagem da Matemática para os níveis Fundamental e Médio.  
LET 318 - LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE TEXTOS – 30h  
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Leitura de textos constituída de análise textual, análise temática, análise interpretativa, 
problematização e síntese. Reelaboração de textos com base na reflexão pessoal.  
Concepções do método científico e sua compreensão histórica.  
EXA 898 - TÉCNICAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA – 60h  
Análise textual e interpretativa de diversas formas de trabalhos acadêmicos: documentação, 
seminário, monografia, trabalhos de pós-graduação, memorial. Conhecimento de publicações 
científicas específicas da área de Matemática, Educação Matemática e áreas afins.  
EXA 439 - ORIENTAÇÃO À PESQUISA I – 15h  
Desenvolvimento de pesquisa com reflexões sobre o ensino da Matemática, a partir de um tema 
gerador, o qual será definido pelos atores envolvidos no processo de formação do licenciando.  
EXA 440 - ORIENTAÇÃO À PESQUISA II – 15h  
Desenvolvimento de pesquisa com reflexões sobre o ensino da Matemática, a partir de um tema 
gerador, o qual será definido pelos atores envolvidos no processo de formação do licenciando.  
EXA 441 - ORIENTAÇÃO À PESQUISA III – 15h  
Desenvolvimento de pesquisa com reflexões sobre o ensino da Matemática, a partir de um tema 
gerador, o qual será definido pelos atores envolvidos no processo de formação do licenciando.  
EXA 442 - ORIENTAÇÃO À PESQUISA IV – 15h  
Desenvolvimento de pesquisa com reflexões sobre o ensino da Matemática, a partir de um tema 
gerador, o qual será definido pelos atores envolvidos no processo de formação do licenciando.  
EXA 443 -PROJETO I – 30h  
Definição do tema do trabalho de final de curso. Busca de referências bibliográficas e eletrônicas 
para a elaboração do trabalho de final de curso.  
EXA 444 -PROJETO II – 30h  
Construção e apresentação do trabalho de final de curso.  
EXA 177 - INEM I - 45h  
Linguagem Matemática X Linguagem Natural.  
EXA 199 - INEM II - 60h Funções.  
EXA 423 - INEM III - 45h Aritmética.  
EXA 424 - INEM IV - 60h  
Álgebra.   
EXA 425 - INEM V - 45h Geometria.  
EXA 426 - INEM VI - 45h Temas Transversais. EXA 427 - INEM VII - 45h Tratamento da Informação. 
EXA 428 - INEM VIII - 60h  
Modelagem Matemática.  
EDU 350 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA I – 105h  
Estudos, reflexões e discussões referentes à organização do espaço e tempos escolares, da 
organização da escola de ensino fundamental (estrutura administrativa, curricular, pedagógica, 
profissional, etc) e suas modalidades de ensino Participação em elaboração de projetos pedagógicos, 
de matrícula, de organização de turmas. Observação do cotidiano da sala de aula e participação in 
loco, efetuando interações entre os diversos profissionais relacionados com o cotidiano da sala de 
aula de Matemática. Aspectos históricos, didáticos e psico-sociológicos relativos a tópicos do 
conhecimento matemático trabalhado no ensino fundamental. Análise crítica de livros didáticos. 
Avaliação do ensino aprendizagem em Matemática.   
EDU 351 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA II – 105h  
Docência compartilhada no ensino fundamental fundamentada por estudos, reflexões, discussões, 
produção de material e planejamento de ensino e aprendizagem da Matemática, onde deverão ser 
focados o tempo e o espaço da aprendizagem, sendo tematizados e refletidos nesse momento a sala 
de aula do ensino fundamental, suas constituições e implicações, as relações professor-aluno e o 
conhecimento matemático. Vivenciar e analisar relações e interações existentes no cotidiano escolar, 
referentes ao processo ensino/aprendizagem da Matemática.   
EDU 352 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA III – 105h  
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Estudos, reflexões e discussões referentes à organização do espaço e tempos escolares, da 
organização da escola de ensino médio (estrutura administrativa, curricular, pedagógica, profissional, 
etc) e suas modalidades de ensino. Participação em elaboração de projetos pedagógicos, de 
matrícula, de organização de turmas. Observação do cotidiano da sala de aula e participação in loco, 
efetuando interações entre os diversos profissionais relacionados com o cotidiano da sala de aula de 
Matemática. Aspectos históricos, didáticos e psico-sociológicos relativos a tópicos do conhecimento 
matemático trabalhado no ensino médio. Análise crítica de livros didáticos. Avaliação do ensino 
aprendizagem em Matemática.    
EDU 356 -ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA  
IV – 105h  
Docência compartilhada no ensino médio, fundamentada por estudos, reflexões, discussões, 
produção de material e planejamento de ensino e aprendizagem da Matemática, onde deverão ser 
focados o tempo e o espaço da aprendizagem, sendo tematizados e refletidos nesse momento a sala 
de aula do ensino médio, suas constituições e implicações, as relações professor-aluno e o 
conhecimento matemático. Vivenciar e analisar relações e interações existentes no cotidiano escolar, 
referentes ao processo ensino/aprendizagem da Matemática.  
 8.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - BÁSICA E COMPLEMENTAR  
EXA 175 - PRÉ-CÁLCULO – 60h  
Bibliografia  Básica:  
GIOVANNI, J. R. et al. Matemática Fundamental. São Paulo. FTD, 1994.  
GUELLI, C. A., IEZZI, G. e DOLCE, O. Conjuntos relações, Funções, Inequações. São Paulo: Editora 
Moderna.                                                          .  
GIOVANNI, J. R. e outros. Matemática Fundamental. São Paulo. FTD, 1994.  
IEZZI, G. E outros. Fundamentos  de   Matemática  Elementar,   vol. 1 e 3. São Paulo:  Atual  Editora, 
1998.  
LIMA, E.L. E OUTROS. A Matemática no Ensino Médio. Coleção Professor de  Matemática. SBM. 1997.   
LIMA, E.L.; CARVALHO, P.C.P. Coordenadas no Plano, Coleção Professor de  Matemática. SBM, 1997.  
 Bibliografia Complementar:  
BEZERRA, M. J. Aritmética. Brasília. FAE, 1994.  
COLEÇÃO FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR. São Paulo. Atual  
Editora.  
GUIDORIZZI,  H.L. Um  Curso  de  Cálculo,   vol. 1,   Livros  Técnicos  e             Científicos  Editora,  Rio  
de  Janeiro,  1997.  
LIMA, E. L. e outros. A Matemática no Ensino Médio. Coleção do Professor de Matemática Sociedade 
Brasileira de Matemática, 1998.  
MACHADO, A. S. Matemática - Temas  e  Metas,   vol. 1  e  2. São  Paulo: Atual Editora, 1998.  
RAMALHO, A. Matemática Básica Introdutória. Campinas. Komedi Editores, 1998.  SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. Revista do Professor de  
Matemática. São Paulo.  
SWOKOWSKI, E.W. Cálculo  com  Geometria  Analítica,  vol. 1,  Makron             Books,  São  Paulo,  
1995.  
 EXA 198- CÁLCULO DIFERENCIAL – 60h  
Bibliografia  Básica:  
EDWUARDS JR, C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica, Vol. I.  Prentice-Hall do Brasil, 
1997.  
LIMA, E. L. Análise Real. Vol. 1, Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro. IMPA.  
RUDIN, W. Princípios de Análise Matemática. Rio de Janeiro. Ao Livro Técnico/Universidade de 
Brasília, 1971.  
Bibliografia Complementar:  
ÁVILA, G. S. S. Cálculo Diferencial e Integral, Livros Técnicos e Científicos  Editora.  
ÁVILA,G. Funções de uma variável.. Rio de Janeiro. LTC, 1994.   
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BOULOS, P.  Introdução ao Cálculo – Vol. II – Editora Edgard Blücher, São Paulo.  
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo – Vol. I –LTC Editora. 1991.   
FIGUEIREDO, D. G. de. Análise I. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos, 1974.  
GOLDBERG, R.R. Methods of Real Analysis. New York: Blaisdell, 1963.  
HUGHES-HALLET, Déborah et al. Cálculo e Aplicações. Tradução de Elza Gomide.  Editora Edgard 
Blücher Ltda, 1999.  
LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. I ,3ª ed. Harbra,1994.  
MACHADO, T. C. Cálculo Diferencial e Integral I – Edição preliminar.  
SIMMONS, G. F. Cálculo e Geometria Analítica, vol. I.. Rio de Janeiro. McGraw-Hill,  1987.  
 EXA 214- CÁLCULO INTEGRAL – 75h  
Bibliografia Básica:  
 GUIDORIZZI,  H.  L.  Um  Curso  de  Cálculo,  vol.  I-2,  LTC, 
 1991.  
EDWUARDS JR, C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica, Vol. I-2. Prentice-Hall do 
Brasil, 1997.   
MACHADO, T. C., Cálculo Diferencial e Integral II.  
Boulos, P. Introdução ao Cálculo – Vol. II – Editora Edgard Blücher.  
Ávila, G. S. S. Cálculo Diferencial e Integral – LTC Editora.  
Swokowski, E. W. Cálculo com Geometria Analítica .  Makron Books.  
 Bibliografia Complementar:  
 ÁVILA,G.  Cálculo  II.  Rio  de  Janeiro:  LTC,  1994.   
BOYCE, W. E DIPRIMA, C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. Rio 
de Janeiro, Guanabara, 1979.  
HUGHES-HALLET, Déborah et al. Cálculo e Aplicações. Tradução de Elza Gomide.   
 Editora  Edgard  Blücher  Ltda.,  1999.  
LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. I , 3ª ed. Harbra,1994. SIMMONS, G. F. Cálculo e 
Geometria Analítica, vol. I. McGraw-Hill, 1987.    
EXA 217- SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS – 75h  
Bibliografia Básica:  
BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de 
Contorno, 5ª ed. Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1994.  
EDWARDS JR., C. H.; PENNEY, D. E.: Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Contorno, 
3ª ed. Prentice-Hall do Brasil, Rio de Janeiro, 1995.  
FIGUEIREDO, D.G. e NEVES, A. J. Equações Diferenciais com aplicações. Coleção  Matemática 
Universitária. Rio de Janeiro. IMPA, 1997.  
KAPLAN, W.: Cálculo Avançado, Vol. 2, 7ª Reimpressão. Edgard Blücher, São Paulo, 1996.  
 Bibliografia Complementar:  
BLANCHARD, P.; DEVANEY, R. L.; HALL, G. R. Differential Equations,  
Preliminary ed. Brooks/Cole, Pacific Grove, 1996.  
SALAS, S. L.; HILLE, E.: Calculus: One and Several Variables, 7th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York, 
1995.  
WOLFRAM, S.: The Mathematica Book, 3rd ed. Wolfram Media/Cambridge University Press, 1996.  
ZILL, D. G.; CULLEN, M. R.: Differential Equations with Boundary-Value Problems, 4th ed. Brooks/Cole, 
Pacific Grove, 1997.  
EXA 219 - CÁLCULO INTEGRAL DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS –  
60h  
Bibliografia Básica:  
ÁVILA,G. Cálculo II e Cálculo III.. Rio de Janeiro. LTC, 1994.  
EDWUARDS JR, C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica, Vol. II e  III. Prentice-Hall do 
Brasil, 1997.  
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, vol. II, LTC, 2001.  
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KAPLAN, W. Cálculo Avançado, Vol. I, Edgard Blücher, 1972  
LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. II, 3ed. Harbra,1994. SIMMONS, G. F. Cálculo e 
Geometria Analítica, vol. II. Rio de Janeiro. McGraw- 
Hill,   
1987.  
 Bibliografia Complementar:  
BOYCE, W. e DIPRIMA, C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. Rio 
de Janeiro: Guanabara, 1979.  
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, III, LTC, 1991.  
GUIDORIZZI, H. Um curso de Cálculo, Vol. 1. Livros Técnicos e Científicos, 5ª. edição, 2001.  
Simmons, G. F., Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 1. Makron Books do Brasil Editora Ltda,1987.  
STEWART, James. Cálculo, Vol. 1. Editora Pioneira, 4ª edição, 2001.  
 EXA 176 - LÓGICA MATEMÁTICA E TEORIA DOS CONJUNTOS – 60h  
Bibliografia Básica:  
ALENCAR FILHO, E., “Iniciação à Lógica Matemática”. Editora Nobel, 1986.   
GIOVANNI, J.R. e outros. Matemática Fundamental. São Paulo:  FTD, 1994.  
Halmos, P.R.. Teoria Ingênua dos Conjuntos. São Paulo: EDUSP - Polígono, 1970.  
SEYMOUR, L. Teoria dos Conjuntos. Coleção Schaum. São Paulo: McGraw-Hill, 1972.  
   
Bibliografia Complementar:  
BENEDITO Castrucci - Elementos da Teoria dos Conjuntos.  
CASTRUCCI, B., “Introdução à lógica matemática”. Editora Nobel, 1973.   
CYRINO, H.F.F.; ARANTES, F. “Lógica Matemática e Lógica Digital”. Editora Papirus, 1984.   
EDGARD de Alencar Filho - Teoria Elementar dos Conjuntos.  
ELLIOTT Mendelson - Álgebra Booleana e Circuitos - Coleção Schaum.  
HALMOS P. Teoria Ingênua dos Conjuntos. Ciência Moderna.   
JACOB Daghlian - Lógica e Álgebra de Boole.  
KURTZ, D. C. Foundations of Abstract MathemaTIC, International Series in Pure and  Applied, 
MathemaTIC. New York. McGraw-Hill, 1992.  
NOLT,J ; ROHATYN, D. “Lógica”. McGraw Hill, 1991.   
 EXA 820 - TEORIA DOS NÚMEROS – 60h  
Bibliografia Básica:  
DOMINGUES, H. H., Fundamentos da Aritmética. São Paulo: Atual, 1991.  
MONTEIRO, L.H. J., Álgebra Moderna, vol. 1-2. São Paulo: Atual, 1991.  
NIVEN, I. Números: Racionais e Irracionais. Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, n.º 6, 
Rio de Janeiro. SBM, 1984.  
Bibliografia Complementar:  
BAUMGART, J.K. Tópicos de história da matemática para uso em sala de aula. São Paulo: Atual.  
FIGUEIREDO, D.G. de, Números irracionais e transcendentes. Coleção Fundamentos de Matemática 
Elementar, n.º 4, Rio de Janeiro. SBM, 1985.  
IFRAH, G. Os números: história de uma grande invenção. 3 ed. São Paulo. Globo, 1989.  
EXA 216 - ESTRUTURAS ALGÉBRICAS – 60h  
Bibliografia Básica:  
DOMINGUES, H.H. e IEZZI, G. Álgebra Moderna. 2 ed., São Paulo. Atual, 1982. GARCIA, A. e LEQUAIN, 
Y. Álgebra: Um curso de Introdução. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA, 1988.  
MONTEIRO, L.H.J., Elementos de Álgebra. IMPA, 1969.  
 Bibliografia Complementar:  
EVES, H. Estúdio de las Geometrias, vol. 2, México. Editora Hispano-Americana, 1969.  
EVES, H. Introdução a História da Matemática, Campinas. Editora da UNICAMP, 1995.  
GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. Projeto Euclides, IMPA, 1979.  
RAMALHO, R. Construções Geométricas com Régua e Compasso, Recife. UFPE, 1984.  
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EXA 220 - ANÁLISE  I M– 60h Bibliografia Básica:  
AVILA, Geraldo. Análise Matemática para Licenciatura. São Paulo: Edgar Blücher. Ltda, 2001.  
DOMINGUES, H. H., Fundamentos da Aritmética, São Paulo. Atual, 1991.  
LIMA, E. L. Análise Real. Vol. 1, Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro. IMPA.  
MONTEIRO, L.H. J., Álgebra Moderna, vol. 1-2.  
RUDIN, W. Princípios de Análise Matemática. Rio de Janeiro. Ao Livro  
Técnico/Universidade de Brasília, 1971.  
 Bibliografia Complementar:  
BAUMGART, J.K. Tópicos de história da matemática para uso em sala de aula. São Paulo. Atual.  
FIGUEIREDO, D.G. de, Números irracionais e transcendentes. Coleção Fundamentos de    Matemática 
Elementar, n.º 4, Rio de Janeiro. SBM, 1985.  
IFRAH, G. Os números: história de uma grande invenção. 3 ed. São Paulo. Globo, 1989.  
NIVEN, I. Números: Racionais e Irracionais. Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, n.º    6, 
Rio de Janeiro. SBM, 1984.  
 EXA 180 - GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I – 90h  
Bibliografia Básica:  
CALLIOLI, C. A. (et al ) Álgebra Linear e aplicações, São Paulo: Atual Editora Ltda., 1991.   
EDWARDS, C. H. Jr., Introdução à Álgebra Linear, Prentice Hall do Brasil, 1998.  
SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica, volume 1. São Paulo. McGrawHill, 1987.  
FEITOSA, M. O. Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. São Paulo. 1981.  
 Bibliografia Complementar:  
HOFFMAN, K. (et al), Linear Álgebra, Englewood, Cliffs, Prentice Hall, 1961.     
JANICH, K. Álgebra Linear, LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S. A.,1998.  
LIPSCHHUTZ, S. Linear Álgebra, Englewood, Cliffs, Prentice Hall, 1991. MONTEIRO, L. H. J. , Álgebra 
Linear, São Paulo, 1962.  
 EXA 215 - GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR II – 90h  
Bibliografia Básica:  
BOLDRINI, J.L. e outros. Álgebra Linear. 3a edição. Harbra-harper & Row do Brasil,  São Paulo, 1984.  
BOULOS , P. Geometria Analítica – Um Tratamento Vetorial, 2ª edição, Makron      Books do Brasil, 
São Paulo , 1987.  
BOULOS, P. e VALENTE, I. Introdução à Geometria Analítica no Espaço. S. Paulo.  Editora Makron 
Books, 1997.  
MELLO , D. A. Vetores e uma iniciação à Geometria Analítica, Book RJ Gráfica e Ed. Ltda. , São Paulo , 
1999.  
STEINBRUCH, A. e WINTERLE, P. Geometria Analítica, São Paulo. Makron Books do Brasil, 1987.  
 Bibliografia Complementar:  
GELFRAND, I. M., Lectures on Linear Algebra, Willey, New York, 1961.  
LIMA, E. L., Álgebra Linear, IMPA, CNPq, Coleção Universitária, 1996.  
CARVALHO, J. P. Introdução à Álgebra Linear. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e  Científicos, 1974.  
DOMINGUES, H. e outros. Álgebra Linear e Aplicações. São Paulo. Atual Editora,  1982.  
HOWARD, A. Álgebra Linear, 3 ed., Rio de Janeiro, 1982.  
. EXA 218 - GEOMETRIA EUCLIDIANA I – 60h  
Bibliografia Básica:  
DOLCE, O. e POMPEO J.N., Geometria Espacial. 5ed. Coleção Fundamentos da matemática 
elementar, vol. 10, São Paulo. Atual, 1993.  
MACHADO, A. Geometria Descritiva, São Paulo. Atual Editora e Projeto Editores Associados, 1985.  
 Bibliografia Complementar:  
CARVALHO, P.C.P. Introdução à Geometria Espacial, Coleção de Professor de Matemática, Rio de 
Janeiro. SBN, 1993.  
EVES, H. A Survey of Geometry, Revised Edition, Allyn and Bacon, Boston, 1974.  
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EVES, H. Introdução à história da matemática, Campinas. Editora da UNICAMP, 1995.  
HERRERO, M.B. Geometria Descritiva Aplicada. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, URMO S.A. 
de Ediciones.  
REZENDE, E.Q.F. & QUEIROZ, M.L.B., Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas. 
Campinas. Editora da UNICAMP, 2000.  
EXA 499 - GEOMETRIA EUCLIDIANA II – 60h  
Bibliografia Básica:  
DOLCE, O. e POMPEO J. N., Geometria Plana. 7ed. Coleção Fundamentos da matemática elementar, 
vol. 09, São Paulo. Atual, 1993.  
LIMA, E.L. Isometrias, Coleção do Professor de Matemática. N.º 12. Rio de Janeiro. S.B.M., 1996.  
MARMO, C. Desenho Geométrico. Vol. 1-4. Rio de Janeiro. Moderna, 1964.  
REZENDE, E.Q.F. e QUEIROZ, M.L.B. Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas. 
Campinas: UNICAMP, 2000.  
 Bibliografia Complementar:  
CASTRUCCI, B., Lições de Geometria Plana, Editora FTD, São Paulo, 1976.  
DOLCE, O Fundamento de Matemática Escolar, 1993.  
MARMO, C. Desenho Geométrico. Vol. 1-4. Rio de Janeiro. Moderna, 1964. LIMA, E.L. Isometrias, 
Coleção do Professor de Matemática. N.º 12. Rio de Janeiro. S.B.M., 1996.  
MOISE, E. E.,  DOWS, F. L.; Elementary Geometry from in advanced stand point, 1971.  
REZENDE, E.Q.F. e QUEIROZ, M.L.B. Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas. 
Campinas. UNICAMP, 2000.  
 FIS 619 - FÍSICA I M – 90h Bibliografia Básica:  
EISBERG, R.M. & LERNER, L.S. - Física - Fundamentos e Aplicações, ed. McGrawHill, S.P., 1990.  
MÁXIMO, A. ALVARENGA, B. Física. São Paulo. Editora Scipione, 1996.  
HALLIDAY – RESNICK – WALKER, Fundamentos de Física – volumes 1, 2.  
L.T.C. – Rio de Janeiro – Brasil – 4a edição – 1996.  
SEARS, F.W. e ZEMANSKY, M.W. Física – Mecânica, calor e acústica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1963.  
 Bibliografia Complementar:  
ALONSO, M. & FINN, E.J. - Física Um Curso Universitário , vol. 1, ed. Edgard Blücher Ltda. , SP, 1994.  
FREDERICK, J. B.;  Física Geral, Coleção Schaum, McGraw-Hill do Brasil, SP, 1990.  
TIPLER, L.T.C. – Rio de Janeiro – Brasil – 3a edição – 1995.  
TIPLER, P.A. - Física vol.1 e 4 , ed. Guanabara Koogan S.A., RJ, 1991.  
 FIS 620 - FÍSICA II  M – 90h  Bibliografia Básica:  
SEARS, F.W. e ZEMANSKY, M.W. Física – Mecânica, calor e acústica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1963.  
MÁXIMO, A. ALVARENGA, B. Física. São Paulo. Editora Scipione, 1996.  
HALLIDAY – RESNICK – WALKER, Fundamentos de Física – volumes 3 e 4.  
L.T.C. – Rio de Janeiro – Brasil – 4a edição – 1996.  
EISBERG, R.M. & LERNER, L.S. - Física - Fundamentos e Aplicações, ed. McGrawHill, S.P., 1990.  
Bibliografia Complementar:  
ALONSO, M. & FINN, E.J. - Física Um Curso Universitário , vol. 1, ed. Edgard Blücher Ltda. , SP, 1994.  
FREDERICK, J. B.;  Física Geral, Coleção Schaum, McGraw-Hill do Brasil, SP, 1990.  
SEARS,F.W.; ZEMANSKY,M.W., YOUNG,H.D. , Física 1, ed. Ao Livro Técnico e  
Científico, RJ, 1992.   
TIPLER, L.T.C. – Rio de Janeiro – Brasil – 3a edição – 1995.  
TIPLER, P.A. - Física vol.1 e 4 , ed. Guanabara Koogan S.A., RJ, 1991.  
 EXA 853 – ANÁLISE COMBINATÓRIA – 45h  
Bibliografia Básica:  
BUSSAB, W.O. & MORETTIN, P.A. Estatística Básica: Métodos quantitativos. 3ed.  São Paulo. Atual, 
1986.  
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DANTAS, C. A. B. Probabilidade: Um curso introdutório. São Paulo. EDUSP, 1997.  

FONSECA, J. S., Martins, G.A . – Curso de Estatística – Ed. Atlas - 6°edição – 1997.  

LAPPONI, J. C. – Estatística Usando o Excel – Ed. Lapponi Associados – 1984.  
MEYER. P. Probabilidade e Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro. LTC, 1995.  
MORETTIN, L.G.. Estatística Básica. São Paulo. Makron Books, 1995.  
MURARI, I. T e outros. Análise Combinatória. 2ed. Campinas. Editora da UNICAMP, 1999.  
SPIEGEL, M.R. Estatística. São Paulo. Makron Books, 1993.  
 Bibliografia Complementar:  
CARVALHO, J.B. P. et ali. Análise Combinatória e Probabilidade. Coleção Professor de Matemática. 
Rio de Janeiro. SBM.  
COSTA NETO, P. L. de º - Estatística - Ed. Edgard Blücher Ltda. - 1980.  
DOWNING, D. - Estatística Aplicada - Ed. Saraiva 1998.  
SOARES, José F, Farias, Alfredo A; César Cibele C. - Introdução à Estatística - Ed. Guanabara Koogan 
1995.  
 EXA 221 - PROGRESSÕES E MATEMÁTICA FINANCEIRA – 45h  
Bibliografia Básica:  
ARRUDA, Sérgio Roberto. Matemática Financeira ao Alcance de (Quase) Todos. Porto Alegre: Ed. 
Sagra - DC Luzzato, 1993.   
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 1997.  
AYRES JUNIOR, F. Matemática financeira: resumo da teoria. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1981.  
CRESPO, A. A. Matemática Comercial e Financeira. São Paulo: Saraiva, 11 ed., 1996.  
MILONE, G. Curso de matemática financeira. São Paulo: Atlas, 1993.  
ZIMA, P. Fundamentos de matemática financeira. São Paulo: McGraw-Hill, 1992.  
 Bibliografia Complementar:  
BEZERRA, Manoel João et al. Novo bezerra. São Paulo: Scipione, 1994.  
BONGIOVANNI, Vicenzo et al. Matemática e vida - 2º Grau, v. 1,2. São Paulo: Ática, 1993.   
FRANCISCO, Walter de. Matemática Financeira.  São Paulo: Ed. Atlas.  
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual,1985.  
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. v. 2. Rio de Janeiro: SBM, 1998.  
MORGADO, A. C., et al. Progressões e Matemática Financeira, Coleção do Professor de Matemática. 
Rio de janeiro. SBM, 1993.  
NETO, Alexandre Assaf. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 1994.  
SPINELLI W. Matemática comercial e financeira. São Paulo: Ática, 1992. VERAS, L. L. Matemática 
Financeira. São Paulo: Atlas, 1989.  
 EXA 222 - FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA – 60h  
Bibliografia Básica:  
ÁVILA, Geraldo S. S. Funções de uma Variável Complexa. Livros Técnicos e  
Científicos Editora.  
SPIEGEL, Murray R. Variáveis Complexas. Coleção Schaum. Editora McGraw-Hill do Brasil Ltda.  
SOARES, Márcio. Cálculo em Uma Variável Complexa. 2ª Edição, Publicação IMPA, 2001.  
Bibliografia Complementar:  
ACZEL, A. D. O Último Teorema de Fermat. Coleção Ciência Aberta. Editora Gradiva.  
CARAÇA, B. J. Conceitos Fundamentais da Matemática. Colecção Ciência Aberta. Editora Gradiva.  
NEVES, M. A. F. & BRITO, M. L. C.. Matemática 12ºano, livro de texto-2º vol.. Porto Editora.  
 EXA 223 - EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA – 75h  
Bibliografia Básica:  
AABOE, A.. Episódios da História Antiga da Matemática. SBM. 1984.  
BOYER, C. B. História da Matemática - Tradução Elza F. Gomide. São Paulo. Edgar Blücher, 1974.  
CASTRO, F. M. A Matemática no Brasil. Campinas. Editora da UNICAMP, 1992.  
EVES, H. História da Geometria. São Paulo. Atual, 1992.  
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EVES, H. Introdução à História da Matemática. Campinas. Ed. da UNICAMP,1997. STRUIK, D. J. 
História Concisa das Matemáticas. Gradiva. Lisboa. 1997.  
 Bibliografia Complementar:  
COLEÇÃO HISTÓRIA DO CÁLCULO. Ed. Universidade de Brasília.  
DAVIS, H. T. Tópicos a História da matemática para uso em sala de aula:  computação São Paulo. 
Atual Editora,1992.  
DOMINGUES, H. H. (Trad.). Coleção Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula. São 
Paulo. Atual, 1992.  
PROVIDÊNCIA, N Bebiano da. Mesas, Cadeiras ou Canecas de Cerveja. Coleção O Prazer da 
Matemática. Editora Gradiva, 2000.  
SILVA, Clovis Pereira da, A matemática no Brasil: uma história do seu desenvolvimento. Curitiba: Ed. 
da UFPR), 1992.  
 LET  602 - SISTEMA GEOMÉTRICO DE REPRESENTAÇÃO – 75h  
Bibliografia Básica:  
CARVALHO, Benjamin. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1970/74.  
FRENCH, Thomas E. Desenho Técnico. Tradução de Soveral Ferreira de Souza e Paulo de Barros 
Ferlini. Globo, 1964.  
HSUAN-NA, Tai. Desenho e Organização Bi e Tridimensional da Forma. Goiânia: UCG, 1997.   
MONTENEGRO, Gildo A. A Invenção do Projeto.  Ed. Edgard Blücher :  São Paulo, 1987.  
MONTENEGRO, Gildo A. Geometria Descritiva.  V 1 Ed. Edgard Blücher :  São Paulo, 1991.  
PENTEADO, José de Arruda. Curso de desenho para os cursos de 1. E 2. Graus. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1977.  
PEREIRA, Aldemar. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: F. Alves,1976. 128p.  
PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de Geometria Descritiva , V I e II.  São Paulo: Nobel 1992  
 Bibliografia Complementar:  
BRAGA, Theodoro. Desenho Geométrico Linear. São Paulo: Icone, 1997.  
CARVALHO, Benjamin de A.  Programa de desenho para o primeiro, segundo e terceiro ano do curso 
colegial. 6. Ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1961.  
FONTOURA, Ivens. Decomposição da Forma: Manipulação da forma como instrumento para a 
criação. Coleção Forma & Cor. Itaipu.  
HARNEST, Seep. Aprenda a Fazer Esboços, Croquis, Desenhos. Editora Ediouro: São Paulo, 1970.  
MACHADO, Ardevan. Geometria Descritiva: teoria e exercícios. São Paulo; Rio de Janeiro: Mc Graw- 
Hill do Brasil, 1991.  
PINHEIRO, Virgílio Athayde. Noções de Geometria descritiva: poliedros, seções planas, interseções. 
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1965 – 1990.  
 EDU 116 - ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL –  
60h  
Bibliografia Básica:  
BRASIL, Lei n.º 9394 de dezembro de 1996. Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, DF: MEC 1996.  
BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Plano decenal de educação para todos. Brasília DF: 
SENEB, 1990.  
BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Plano nacional de educação. Brasília, DF: MEC, 2001  
BRZEZINSKI, Iria. (org.) LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 1997.  
BOBBIO, N. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra 2000.  
FERREIRA, Naura Syria ; AGUIAR, Márcia Ângela da S. Aguiar (orgs.). Gestão da Educação: impasses, 
perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2001.  
DAVIES, Nicholas. O FUNDEF e o orçamento da educação: desvendando a caixa preta. Campinas São 
Paulo: Autores Associados, 1999.  
LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, José Ferreira: TOSCHI Mirza Seabra. Educação escolar: Políticas, 
estrutura e organizações. São Pulo: Cort4ez, 2003  
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MARTINS, Ângela Maria. Autonomia da Escola a ( ex) tensão do tema política Públicas, São Paulo: 
Cortez. 2002.  
MELCHIOR, José Carlos de Araújo. Mudanças no Financiamento da Educação no Brasil. Campinas São 
Paulo: Autores Associados, 1997.  
MENEZES, João Gualberto de Carvalho et. al. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. São 
Paulo Pioneira:1998.  
OLIVEIRA, Cleilton de et al. Municipalização do ensino no Brasil, Belo Horizonte:  
Autêntica,!999  
ROMÂO , José E. (orgs.) Autonomia da Escola: princípios e propostas. São Paulo: Cortez ,1997  
SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, São Paulo: 
Autores Associados, 1997.  
SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes; EVALEGLISTA, Olinda. Política educacional.  
Rio de Janeiro; DP&A, 2002.  
TOMMAZI, L. de & WARDE, M. J. O banco mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 
1996.  
VIEIRA, Alexandre Thomaz; ALMEIDA, Maria Elizabeth Biaconcini; MYRTES Alonso. Gestão 
Educacional e Tecnologia, São Paulo: Avercamp, 2203.  
VIEIRA, Sofia Lerche. Política Educacional em tempos de transição( !9985/1995) . Brasília: Plano: 
2000.  
 Bibliografia Complementar:  
AZEVEDO, Janete Lins de. A educação como política pública. Campinas, São Paulo: Autores 
Associados, 1997.  
CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 1997.  
GENTILI, Pablo A. A. SILVA, Tomaz Tadeu ( orgs.) Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação: Visões 
críticas . Petrópolis: Vozes 1995.  
MAZZOOTA, Marcos José Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas pública. São Paulo: 
Cortez, 1996.  
RIBEIRO, João Ubaldo. Política, quem manda, por que manda, como manda. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 1998.  
 RIBEIRO, M. Luiza S. História da educação brasileira. A organização escolar. São Paulo, Cortez & 
Moraes, 1978  
 ROMANELLI, Otaiza de  O .  História da e Educação no Brasil: 1930- 1973. Petrópolis: Vozes, 1978.  
TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1977.  
 EDU 425 – DIDÁTICA M – 60h  
Bibliografia Básica:  
CARVALHO, Ana Maria Pessoa de & CASTRO, Amélia Domingues de. Ensinar a ensinar: Didática para 
escola fundamental e média. Rio de Janeiro: DP & A, 2002.  
DANTE, Luiz Roberto. Didática na resolução de problemas de matemática, São Paulo: Ática, 1996.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 2003.  
HOFFMANN, Jussara. Pontos e contrapontos. Porto Alegre: Mediação, 2000.  
MACHADO, Nilson José. Espistemologia e didática. São Paulo: Cortez, 1995.  
MENEGOLLA, M. & SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que planejar? Como planejar?. Petrópoles: Vozes, 
1999.  
OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. Didática: Ruptura, compromisso e pesquisa. Campinas: Papirus, 
1995.  
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.) Repensando a didática, Campinas: Papirus, 1996.  
______ & RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de.  Escola: Espaço de projeto político pedagógico. 
Campinas: Papirus, 2001.  
_______ & FDONSECA, Marília. As dimensões do projeto político pedagógico. Campinas: Papirus, 
2001.  
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Bibliografia Complementar:  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo, Paz e Terra, 1999.  
GHIRALDELI JR, Paulo. Didática e as teorias educacionais. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.  
GASPARIN, José Luiz. Comênio: a arte de ensinar tudo a todos. Campinas: Papirus, 1996.  
MIZUKAMI, Maria das graças Nicolleti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.  
MORETO, Vasco Pedro. Prova: um momento privilegiado de estudo ou um acerto de contas? Rio de 
Janeiro: DP & A, 2003.  
SILVA, Luiz Heron da (org.). A escola cidadã no contexto da globalização. etrópoles: Vozes, 1999.  
 EDU 631 - PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I M – 60h  
Bibliografia Básica:  
ANTUNES, Celso. Vygotsky, quem diria?!: Em minha sala de aula. Petrópolis – RJ, Vozes, 2002.  
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.  
COLL, César. PALACIOS, Jesús. MARCHESI, Álvaro. (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e educação: 
Psicologia da Educação. V. 1,2,3. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  
COLL, César. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  
COUTINHO, Maria Teresa da C. MOREIRA, Mercia. Psicologia da Educação: um estudo dos processos 
psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltados para a educação: ênfase na 
abordagem construtivista. Belo Horizonte – MG: Ed. Lê, 1997.  
CUNHA, Marcus Vinicius da. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro, DP&A, 2002.  
FERREIRO, Emília. Atualidade de Jean Piaget. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.  
FIGUEIREDO, Mirela. Piaget, Vygotsky e Wallon: a trajetória de três construtivistas. In: Cadernos de 
Educação. Ano 1; jan./jun.,1998. - Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana/ 
Departamento de Educação, 1998.  
FONSECA, Vitor da. Aprender a aprender: a educabilidade cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
GOMES, Cristiano Mauro Assis. Feuerstein e a construção mediada do conhecimento. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.  
MACIEL, Ira Maria. (Org.) Psicologia e Educação: novos caminhos para a formação. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2001.  
MOLL, Luis C. Vygotsky e a Educação: implicações pedagógicas da psicologia sóciohistórica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996.  
MOREIRA, Marco A . MASINI, Elcie F. S. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São 
Paulo: Centauro, 2001.  
OLIVEIRA, Marta K. de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-histórico. São 
Paulo: Ed. Scipione, 1997.  
VAN DER VEER, René. VALSINER, Jaan. Vygotsky: uma síntese. São Paulo: Edições Loyola, 2001.  
VYGOTSKY, L. S. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ______. A Formação social 
da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
 Bibliografia Complementar:  
BOCK, Ana Mercês Bahia. FURTADO, Odair. TEIXEIRA, Maria de Lourdes T.  
Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São Pulo: Ed. Saraiva, 1999.  
COLL, César. (et al.) O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ed. Ática, 1996.  
FREITAS, Maria Teresa de A. Vygotsky e Bakhtin – Psicologia e educação: um intertexto. São Paulo: 
Ed. Ática, 1996.  
 A TAILLE, Yves de. OLIVEIRA, Marta Kohl de. DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópoli, RJ: 
Vozes, 1995.  
 EDU 632 - PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO II  M – 60h  
Bibliografia Básica:  
ALMEIDA, Ana Rita Silva. A emoção na sala de aula. Campinas, SP: Papirus, 1999.  



435 

ARANTES,  Valéria A. (Org.) Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 
Summus, 2003.  
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.  
COLL, César. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  
_______ et all. Psicologia da aprendizagem no ensino médio. Porto Alegre: Artmed, 2003.  
COUTINHO, Maria Teresa da C. MOREIRA, Mercia. Psicologia da Educação: um estudo dos processos 
psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltados para a educação: ênfase na 
abordagem construtivista. Belo Horizonte – MG: Ed. Lê, 1997.  
MOLL, Luis C. Vygotsky e a Educação: implicações pedagógicas da psicologia sóciohistórica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996.  
PIMENTEL, Susana Couto. Discutindo a formação de conceitos: considerações acerca do papel 
mediador do professor. In: Cadernos de Educação. Ano 4; n.º 5; jul.2001/jun.2002. Feira de Santana: 
Universidade Estadual de Feira de Santana/Departamento de Educação, 2002.  
SISTO, Fermino F.; OLIVEIRA, Gislene de C.: FINI, Lucila D. T. (Orgs.) Leituras de Psicologia para 
formação de professores. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  
VIGOTSKI, L. S. Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ______. Pensamento e 
Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  
 Bibliografia Complementar:  
COLL, César. PALACIOS, Jesús. MARCHESI, Álvaro. (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e educação: 
Psicologia da Educação. V. 1,2,3. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  
FONTANA, Roseli A. C. Mediação Pedagógica na Sala de Aula. Campinas – SP, Editora Autores 
Associados, 1996.  
LURIA, A. R. Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria. Porto Alegre: Artmed,1986.  
POZO, Juan Ignácio. Teorias Cognitivas da Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 6ª ed., Petrópolis – 
RJ: Vozes, 1995.  
EXA 892 - SOFTWARES MATEMÁTICOS – 60h  
Bibliografia Básica:  
ALMEIDA, Fernando José de ; JÚNIOR Fernando Moraes Fonseca. Proinfo: Projetos e Ambientes 
Inovadores. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2000.  
ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Proinfo: Informática e Formação de Professores. Vol.1 e 2. Brasília: 
Ministério da Educação, Seed, 2000.   
BONGIOVANNI, V. & outros. Explorando Conteúdos do Ensino Médio e Fundamental com Cabri-
Géomètre PROEM Editora Ltda. – São Paulo, 1999.  
_____. Descobrindo o Cabri-Géomètre Caderno de atividades. FTD, 1997.  
______. Explorando conceitos de geometria elementar com o software Cabri-gómètre. Educ - São 
Paulo, 1998.   
CANDAU, Vera Maria F. Informática na Educação: um desafio - Trabalho apresentado no Seminário: 
Informática na Educação: Um desafio, promovido pelo Instituto de Engenharia dos Softwares, 
Instituto Latino-Americano de Tecnologia e a IBM do Brasil. Nova Friburgo. RJ, 1989.   
COSCARELLI, Carla Vianna. "O Uso da Informática como Instrumento de EnsinoAprendizagem". 
Presença Pedagógica. Vol. 4 N.º 20 mar./abr. 1998, Texto.   
Parris, R. Winplot. (Phillips Exeter Academy).  
SANGIACOMO, L. & outros. Explorando geometria elementar com o dinamismo do Cabri-Géomètre. 
PROEM Editora Ltda. – São Paulo, 1999.  
SANGIACOMO, L. & outros. Geometria plana com Cabri-Géomètre: diferentes metodologias. PROEM 
Editora Ltda. – São Paulo, 1999.  
 Bibliografia Complementar:  
Araújo, C. C. Números – Dos Naturais aos Complexos. Coleção Matemática para gregos e troianos.  
BEZERRA , Manoel Jairo : Matemática para o ensino médio. Volume Único. Editora Scipione 
http://www.scipione.com.br . São Paulo, 2001.   

http://www.scipione.com.br/
http://www.scipione.com.br/
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DANTE , Luiz Roberto : Matemática Contexto & Aplicações. Volume 2. Editora Ática 
http://www.atica.com.br e-mail: editora@atica.com.br. São Paulo, 2002.   
Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais / Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.   
Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1998.   
  EDU 360 - PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO DA MATEMÁTICA – 60h  
Bibliografia Básica:  
BASSANEZI, Rodney C. Modelagem como metodologia de ensino de Matemática.  
BAHIA. SEC. Dep. de Ensino. Matemática: diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Salvador, 
1994.  
CASTRO, F. M. de Oliveira. A matemática no Brasil. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 1992.  
CURY, Helena Noronha. Concepções e crenças dos professores de matemática:  
pesquisas realizadas e significados dos termos utilizados. Bolema, ano 12 n.13 pp.29-43, 1999.  
FIORENTINI,D. e MIORIM, M. A. Uma reflexão sobre ouso de materiais concretos e  jogos no ensino 
da matemática. In: Boletim EBEM-SP, 4: 1990.  
DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática. São Paulo: ática. 1995.  
______. Etnomatemática: elo entre as tradições. Belo Horizonte: Autêntica, 2001 (Coleção 
Tendências em Educação Matemática).  
FRANCHI, A. et al. Educação Matemática: uma introdução. São Paulo: EDUC, 1999.  
LIVROS DIDÁTICOS. Matemática do Ensino Fundamental e Médio.  
KLINE, M. O fracasso da Matemática Moderna. Ibrasa, S.P. 1976.  
LUNGARZO, Carlos. O que é lógica 2a. ed. São Paulo: Brasiliense. 1990. col.  
primeiros passos.  
______.O que é matemática. São Paulo: Brasiliense, 1990. col. primeiros passos.  
______. O que é ciência 5a. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. col. primeiros passos.     
MENDONÇA, M. do C. D. Resolução de problemas pede (re)formulação. In: P. Abrantes et al. 
Investigações matemáticas na aula e no currículo. Lisboa: APM, 1999, p. 15-33.  
MENEZES, L. O discurso da aula de matemática. Educação e Matemática. N.44, p. 5-8, 1997.  
NETO, Ernesto Rosa. Didática da Matemática. São Paulo: Ática, 1997.  
ONUCHIC, L. de la Rosa. Ensino-Aprendizagem de matemática através de resolução de problemas. In: 
M. A. V. Bicudo. Pesquisa em Educação Matemática: concepções & perspectivas. São Paulo: UNESP, 
1999, p. 199-218.  
PAIS, L. C. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. Belo Horizonte: Autêntica, 
2001 (Coleção Tendências em Educação Matemática).  
PERELMAN, Y. Matemáticas recreativas 4a ed. Moscou, Mir, 1979.  
______. Aprenda álgebra brincando.(trad. Milton da S. Rodrigues). São Paulo: Hemus, s.d.  
PIRES, M. O professor e o currículo. Educação e Matemática, n.55, p. 3-6, 1999.  
POLYA, G. A arte de resolver problemas (trad. Heitor Lisboa de Araújo). Rio de Janeiro: Interciência, 
1978.  
SÃO PAULO. Sec. de Estado da Educação. CENP. Proposta curricular para o ensino de matemática 10. 
grau 3a. ed. São Paulo, SE/CENP, 1988.  
SKOVSMOSE, O. Educação Matemática Crítica. Campinas: Papirus, 2001.  
THOMPSON, Alba. A relação entre concepções de matemática e de ensino de matemática de 
professores na prática pedagógica. Zetetiké, vol. 5 n. 8 jul-dez/ 97.  
VASCONCELOS, Celso do S. Planejamento. Projeto de Ensino - Aprendizagem e Projeto Político 
Pedagógico. Libertad, São Paulo, 1999.  
Bibliografia Complementar:  
ALENCAR, Paulo de Tarso S./CRISPINO, Luiz Carlos. Brasil 92 A falência da Educação. in ANAIS do X 
Encontro de Física do Norte e Nordeste.  

http://www.atica.com.br/
http://www.atica.com.br/
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BARBOSA, J. C. Modelagem na Educação Matemática: contribuições para o debate teórico. In: 
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 24., 2001, Caxambu. Anais... Caxambu: ANPED, 2001, 1 CD-ROM.  
BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, H. Modelagem Matemática no ensino. São Paulo: Contexto, 2000.  
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 EDU 351 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA  
II – 105h Bibliografia Básica:  
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BORGES, Carloman Carlos. O ensino da matemática. in: Folhetim de Educação Matemática ano 3. 
n.45 1995.  
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professores na prática pedagógica. Zetetiké, vol. 5 n. 8 jul-dez/ 97.  
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 Livros  didáticos  de  matemática  do  Ensino  Fundamental  e 
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VASCONCELOS, Celso do S. Planejamento. Projeto de Ensino - Aprendizagem e Projeto Político 
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  Bibliografia Complementar:  

BASSANEZI, Rodney C. Ensino Aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: Contexto  
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CADERNOS do GEPEM. Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática Universidade Santa 
Úrsula do Rio de Janeiro.  
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PESQUISA. Revista do Programa de Estudos Pós- 

Doutorados em Educação Matemática da PUC-SP  

Folhetim de Educação Matemática (NEMOC- UEFS)  

RABELO, Edmar Henrique. Avaliação. Novos tempos Novas Práticas. Editora Vozes. Petrópolis, 1998.  

SÉRIE REFLEXÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e 
do Mestrado em Educação Matemática da  

Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro.  

TEMAS E DEBATES. Publicações da Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM.  

 ZETETIKÉ. Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática da  

Faculdade de Educação da UNICAMP -(CEMPEM- FE- UNICAMP)  

  

EDU 352 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA  

III – 105h Bibliografia Básica:  
ABRANTES, Paulo. Avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem matemática. In: 

Avaliação e Educação Matemática. Rio de Janeiro. GEPEM, 1995.  
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Livros didáticos de matemática do Médio.  
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RADICE, Lucio Lombardi. A matemática de Pitágoras a Newton (trad. Bárbara M. Costa).Lisboa: Ed. 70, 
1985.   

Revista do Professor de Matemática- Sociedade Brasileira de Matemática . SBM.  

SÉRIE REFLEXÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e 
do Mestrado em Educação Matemática da  

Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro.  

SPIEGEL, M. R. Probabilidade e Estatística. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1978.  

Temas e Debates. Publicações da Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM.  



446 

 ZETETIKÉ. Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática da Faculdade de Educação da 
UNICAMP -(CEMPEM- FE- UNICAMP).  
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA. Sociedade Brasileira de Educação  
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PESQUISA. Revista do Programa de Estudos PósDoutorados em Educação 
Matemática da PUC-SP  
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários às práticas educativas. São Paulo. Paz e 
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REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA- Sociedade Brasileira de  

Matemática. SBM.  

SÉRIE REFLEXÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e 
do Mestrado em Educação Matemática da  

Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro.  
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 ZETETIKÉ. Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática da  

Faculdade de Educação da UNICAMP -(CEMPEM- FE- UNICAMP  

  
  9. ADAPTAÇÃO CURRICULAR  

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA  

Autorizada pelo Decreto Federal No 77.498  de  27/04/76  
Reconhecida pela Portaria Ministerial No  874/86 de 19/1 2/86  

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 18/2005  

  

 Dispõe sobre a desativação do Curso  de  Licenciatura  em Matemática, 

 currículo  314,  e implantação do currículo 318.  

                                                                                                                                                                   
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO 
SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições e 
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considerando a aprovação do novo currículo do Curso de Licenciatura em Matemática, ad 
referendum do CONSEPE,   
  

RESOLVE:  
  
Artigo 1º - Implantar em 2004.1 o primeiro semestre do novo currículo do curso de 

Licenciatura em Matemática, procedendo-se, a partir daí, à implantação progressiva por 

semestre.  
 Artigo 2º - Oficializar, a partir do semestre 2004.2, a desativação do currículo 314.  
 Parágrafo Primeiro – A desativação do currículo 314 ocorrerá em conformidade com a 

tabela I que se segue:  
  

TABELA I - DESATIVAÇÃO DO CURRÍCULO Nº. 314 
  

SEMESTRE  SEMESTRE DE DESATIVAÇÃO  

I  2004.1  

II  2005.1  

III  2005.2  

IV  2006.1  

V  2006.2  

VI  2007.1  

VII  2007.2  

VIII  2008.1  

  

 Parágrafo Segundo – Não será permitido o trancamento de disciplina e de curso, bem 

como matrícula institucional, no currículo 314, em semestre de desativação.  
  

Artigo 3º - Não permitir transferências internas e externas para o Curso de 

Licenciatura em Matemática, currículo 314.  
  

Artigo 4º - Permitir aos alunos que ingressaram no curso em semestre anterior 

a 2004.1 requererem por escrito e em semestre anterior à matrícula a 

transferência para o currículo novo, em período a ser fixado pelo Colegiado, 

respeitando-se, para a oferta de disciplinas, o processo de implantação 

progressiva do novo currículo.  
  

Artigo 5º - Só permitir reingresso e/ou reintegração, para efeito de 

integralização do Curso, nos semestres ainda não desativados do currículo 314.  
  

Artigo 6º - As plenificações de curso que se iniciarem a partir do semestre 

letivo de 2004.2 serão realizadas no currículo novo (318).  
  

Parágrafo Único – Não haverá equivalência entre disciplinas de licenciatura 

curta e os componentes curriculares do currículo novo.  
  

Artigo 7º – Oficializar, a partir do semestre 2004.1, a equivalência entre 

disciplinas do currículo 314 e as do currículo 318, visando aproveitamento de 
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estudos para fins de dispensa de disciplinas, destinada a alunos transferidos para 
o currículo novo, conforme tabela II que se segue.  
  

TABELA II - TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS  

  

CÓDIGO  CURRÍCULO ANTIGO  CÓDIGO   CURRÍCULO NOVO  

EXA 144  Cálculo I-A - 90h  EXA 175  

EXA 198  

Pré-Cálculo - 60h  

Cálculo Diferencial - 60h  

EXA 101  Matemática I -75h  EXA 176  Lógica Matemática e Teoria dos Conjuntos 

- 60h  

EDU 114  Política e Gestão Educacional75h  EDU 116  Organização e Políticas Educacionais no 

Brasil - 60h  

LET 601  

LET 605  

Desenho Geométrico-60h 

Geometria Descritiva-75h  

LET 602  Sistema  Geométrico  de  

Representação -75h  

LET 101  Língua Portuguesa I-75h  LET 318  Laboratório de Pesquisa e Produção de 

Textos - 30h   

EXA 129  

EXA 143  

Geometria Analítica-90h  Álgebra 

Linear I-A-60h  

EXA 180  Geometria  Analítica  e  Álgebra  

Linear I - 90h  

EDU 601  Psicologia da Educação I – 

Aprendizagem-60h  

EDU 631  Psicologia e Educação I M- 60h  

EXA 108  Cálculo II-90h  EXA 214  Cálculo Integral -75h  

EXA 129  

EXA 128  

Geometria Analítica-90h Álgebra 

Linear II-60h  

EXA 215  Geometria  Analítica  e  Álgebra  

Linear II - 90h  

EXA 126  Álgebra Elementar I-60h  EXA 216  Estruturas Algébricas - 60h  

EDU 201  Didática-75h  EDU 425  Didática M - 60h  

EDU 602  Psicologia da Educação II – 

Desenvolvimento-60h  

EDU 632  Psicologia e Educação II M - 60h  

EXA 137  Cálculo III-A-90h  EXA 217  Séries e Equações Diferenciais Ordinárias - 

75h   

EXA 120  Fundamentos de Matemática II-

75h  

EXA 218  Geometria Euclidiana I - 60h  

EXA 121  Cálculo IV-75h  EXA 219  Cálculo Integral de Funções de Várias 

Variáveis - 60h  

EXA 124  Análise I-75h  EXA 220  Análise I M - 60h   

EXA 123  Funções de uma Variável 

Complexa I-60h  

EXA 222  Funções de uma Variável Complexa -60h  

EXA 136  Elementos  de 

 Matemática Financeira-

60h  

EXA 221  Progressões  e  Matemática  

Financeira - 45h  

EDU 271  

  

  

Metodologia e Estágio 
Supervisionado de  
Matemática I-105h  

EDU 350  

  

  

Estágio Curricular Supervisionado de 
Matemática I - 105h  
  

EDU 272  Metodologia e Estágio 
Supervisionado de  
Matemática II-105h  

EDU 351  Estágio Curricular Supervisionado de 

Matemática II - 105h  
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EDU 273  Metodologia e Estágio 
Supervisionado de  
Matemática III-105h  

EDU 352  Estágio Curricular Supervisionado de 

Matemática III - 105h  

CHF 801  Metodologia  do  Trabalho  

Científico-60h  

CHF 810  Técnicas de Pesquisa e Produção  

Científica - 60h  

FIS 601  Tópicos  Fundamentais  da  

Física I-90h  

FIS 619  Física I M - 90h  

FIS 202  Tópicos  Fundamentais  da  

Física II-90h  

FIS 620  Física II M - 90h  

EXA 141  Evolução da Matemática I75h  EXA 223  Evolução da Matemática -75h  

  

 Parágrafo Primeiro – O aluno que não mais dispuser de disciplinas do currículo 

antigo, 314, para matricular-se deverá ser automaticamente transferido para o currículo 

novo.  

Artigo 8º - Permitir ao aluno do currículo 314 matricular-se nos 

componentes da Prática, denominados INEM’s, observando-se o número 

de vagas disponíveis, integralizando a carga horária como disciplina 

optativa.  
 Artigo 9º - Após a matrícula, até o final da primeira semana de aula, será permitida a 

transferência do aluno matriculado no currículo 314 para o currículo 318.  
 Artigo 10º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.         
  

Gabinete da Reitoria, 11 de fevereiro de 2005.  
   

JOSÉ ONOFRE GURJÃO BOAVISTA DA CUNHA 

REITOR E PRESIDENTE DO CONSEPE 

  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA  

Autorizada pelo Decreto Federal No 77.498  de  27/04/76  

Reconhecida pela Portaria Ministerial No  874/86 de 19/1 2/86  
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  

  

  RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 11/2005  

 Regulamenta a oferta da Prática como componente curricular no curso de 

Licenciatura em Matemática, currículo 318.  

              O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente 

do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas 

atribuições e considerando a aprovação do novo currículo do Curso de Licenciatura em 

Matemática, ad referendum do CONSEPE,  

 RESOLVE:  
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 Artigo 1º - Estabelecer, a partir do semestre 2004.1, a oferta da Prática como componente 
curricular para o curso de Licenciatura em Matemática, currículo 318, conforme previsto em 
Resolução CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 2002.  
 Artigo 2º - Implantar progressivamente os componentes da Prática, denominados de INEM 
- Instrumentalização para o Ensino da Matemática, conforme tabela I em anexo.  
  

 TABELA I – IMPLANTAÇÃO DOS INEM’s  
SEMESTRE DE IMPLANTAÇÃO  COMPONENTE – CARGA-HORÁRIA  

I  INEM I – 45h  

II  INEM II – 60h  

III  INEM III – 45h  

IV  INEM IV – 60h  

V  INEM V – 45h  

VI  INEM VI – 45h  

VII  INEM VII – 45h  

VIII  INEM VIII – 60h  

CARGA-HORÁRIA TOTAL  

  

405 HORAS  

  

Artigo 3º - Os INEM’s possuem caráter interdisciplinar e poderão ser propostos e 
desenvolvidos por mais de um professor, inclusive sendo eles de áreas diferentes.  
 Artigo 4º - Os INEM’s deverão ser desenvolvidos de acordo com o exposto no Projeto do 
curso, a partir de temas geradores e objetivos lá definidos.   
 Artigo 5º - Instituir o limite máximo de 20 vagas por turma, para efeito de matrícula em 
cada componente INEM, conforme previsto no Projeto do curso.  
 Artigo 6º - Caberá ao Colegiado do Curso, em período próprio definido por este, solicitar 
aos departamentos de Ciências Exatas e de Educação, representados pelas Áreas de 
Matemática e Prática de Ensino, respectivamente, em cada semestre, projeto para o 
desenvolvimento das atividades pertinentes a esses componentes.  
 Parágrafo Primeiro – O Departamento de Ciências Exatas, representado pelas Áreas de 
Matemática, deverá garantir a oferta dos INEM’s.  
 Parágrafo Segundo – A solicitação de que trata o caput desse artigo deverá estar 
acompanhada do respectivo levantamento de vagas para matrícula.  
 Parágrafo Terceiro – Os projetos de que trata o caput desse artigo deverão conter 
objetivos, competências e habilidades a serem atingidas, metodologia de trabalho com 
programa descrito, avaliação e referências bibliográficas e eletrônicas utilizadas no 
desenvolvimento da referida atividade, conforme previsto no Projeto do curso.  
 Artigo 7º - Caberá ao Colegiado de curso o exame de todas as propostas encaminhadas 
pelos Departamentos, sendo procedida a seleção daquela ou daquelas julgadas 
pertinentes, em atendimento a todo o exposto no projeto do curso.  
  Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.          
  
Gabinete da Reitoria, 21 de janeiro de 2005.  
  

JOSÉ ONOFRE GURJÃO BOAVISTA DA CUNHA 

REITOR E PRESIDENTE DO CONSEPE 

  10.   AVALIAÇÃO  

Avaliação é a ação de avaliar, de atribuir valores, de julgar, de apreciar. Ela destina-se à 
análise da aprendizagem dos futuros professores, no que diz respeito ás competências e o domínio 
dos conteúdos convencionais, sendo de igual importância as competências para o trabalho coletivo 
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e as competências para o trabalho individual. Em um processo de avaliação, pretende-se avaliar o 
conhecimento adquirido, bem como, a capacidade de acioná-lo e de buscar outros para realizar o 
que é proposto. A avaliação destina-se, também, a que o licenciando conheça e reconheça seus 
próprios métodos de pensar, desenvolvendo capacidade de auto regular a própria aprendizagem, 
descobrindo estratégias para diferentes situações, favorecendo, assim, a consciência do futuro 
professor sobre o seu processo de aprendizagem. Através da avaliação podemos aferir os 
resultados alcançados considerando as competências estabelecidas através do perfil profissional, 
de modo a favorecer o percurso do licenciando e regular as ações de sua formação, e certificar sua 
formação profissional. É de suma importância que se avalie constantemente a execução do projeto 
pedagógico para diagnosticar lacunas a serem superadas, identificar mudanças de percurso 
eventualmente necessárias., bem como o próprio projeto, pois ele deve está coerente com as 
necessidades sociais, políticas e educacionais  do momento. Portanto, a avaliação se faz necessária 
como componente do projeto educacional, devendo ser usada num processo contínuo, onde se 
abre as portas das possibilidades de construção progressiva da aquisição do conhecimento. Maria 
Bicudo diz :  “... ela permite destacar a própria mudança de direção da  curva, ou seja, o ponto de 
inflexão do processo. Mediante o fazer analítico , crítico e reflexivo que a materializa , efetua dois 
atos: retroalimenta e alimenta o que está em andamento" ( Bicudo, 15(Formação do Educador e 
avaliação educacional vol.1    371.13(81)). Com o intuito de está sempre interferindo para se 
desenvolver um curso de Licenciatura em Matemática cada dia mais adequado às demandas 
sociais, políticas e educacionais, e formar profissionais com o perfil profissiográfico pretendido,  
desenvolveremos permanentemente avaliação que tenham conseqüências valiosas para o 
replanejamento do processo ensino - aprendizagem e do projeto pedagógico do curso, buscando 
verificar o quanto de suas metas foram atingidas, como as ações foram executadas e, ao lado disso, 
pretendemos também realizar diagnóstico da realidade a fim de constatar  possíveis causas de não 
atingirmos as metas pretendidas. Portanto, os princípios da avaliação deverão estar em coerência 
com o planejamento, a prática, o ensino, a aprendizagem, envolvendo professor, licenciando, 
instituição, metodologias, conteúdos, enfim, todo o projeto pedagógico.  Vale ressaltar que a 
avaliação estará assentada em bases legais, conforme norma regimental da UEFS e orientações 
constantes no item 1.2.4 do Parecer 009/2001. Abaixo relacionamos alguns aspectos que deveram 
ser usados como critérios de avaliação. Freqüência no horário regular das aulas e atividades 
programadas; Estudos realizados a partir das referências bibliográficas e eletrônicas sugeridas; 
Questionamentos e reflexões colocados em sala de aula, fundamentadas nas leituras e nas aulas; 
Produção de textos e apresentação de trabalhos; Entrega de trabalhos nos prazos previstos; 
Preparação, organização e participação nos seminários Temáticos Interdisciplinares e outras 
atividades propostas no currículo; Participação em eventos científicos e culturais, devidamente 
comprovada; Identificação e análise de situações educativas complexas e/ou problemas em uma 
dada realidade; Elaboração de projetos para resolver problemas identificados num contexto 
observado; Elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de indicadores fornecidos pelo 
formador; Definição de intervenções adequadas, alternativas às que forem consideradas 
inadequadas; Planejamento de situações didáticas consoantes com um modelo teórico estudado; 
Reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou  observados em situação de estágio; 
Participação em atividades de simulação; Estabelecimento de prioridades de investimento em 
relação à própria formação.  
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Comparação da carga horária total  
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Carga-Horária por Semestre 
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