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O USO DAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA DO PROFESSOR  PARA O  

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE  

THE USE OF TECHNOLOGIES IN TEACHER PRACTICE FOR SPECIALIZED 

EDUCATIONAL SERVICE – AEE 

EL USO DE TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE PARA EL SERVICIO 

EDUCATIVO ESPECIALIZADO - AEE 

 

Fabio da Silva Vilanova 

 

VILANOVA, Fábio da Silva. O uso das tecnologias na prática do professor para o atendimento 

educacional especializado - AEE. Revista International Integralize Scientific. Ed. 11, n.1, p.08-15, 

maio/2022, ISSN/2675-5203. 

 

RESUMO  

O Atendimento Educacional Especializado é um serviço novo que dá condições para o sucesso da inclusão escolar 

dos alunos com deficiência. Portanto, nas salas de AEE os alunos podem aprender o que é diferente do ensino 

comum, adquirindo condições de vencer as barreiras que causam a deficiência. Logo, Tecnologias Assistivas, 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), salas de recursos multifuncionais e Planos de Ensino 

Individualizados (PEI) são estratégias, lugares e ações que podem favorecer inclusões escolares, porém a formação 

docente com o desenvolvimento de autonomia e autoria profissionais é requisito básico para uma escola que inclua 

todas as diferenças e promova aprendizagem de todos, precisamos de bons professores, de especialistas e de 

investimento público financeiro na carreira docente. 

Palavras – Chave: Tecnologias. Prática. Pedagógica. Especializado. Multifuncionais. 

 
ABSTRACT 

Specialized Educational Assistance is a new service that provides conditions for successful school inclusion of 

students with disabilities. Therefore, in AEE classrooms, students can learn what is different from common 

teaching, acquiring conditions to overcome the barriers that cause disability. Therefore, Assistive Technologies, 

Specialized Educational Assistance (AEE), multifunctional resource rooms and Individualized Teaching Plans 

(IEP) are strategies, places and actions that can favor school inclusions, but teacher training with the development 

of professional autonomy and authorship is a requirement. basic for a school that includes all differences and 

promotes learning for all, we need good teachers, specialists and public financial investment in the teaching career. 

Key Words: Technologies. Practice. pedagogical. Skilled. Multifunctional. 

 

ABSTRACTO 

La Asistencia Educativa Especializada es un nuevo servicio que brinda condiciones para la inclusión escolar 

exitosa de estudiantes con discapacidad. Por tanto, en las aulas de la AEE, los alumnos pueden aprender lo diferente 

de la enseñanza común, adquiriendo condiciones para superar las barreras que provocan la discapacidad. Por lo 

tanto, las Tecnologías Auxiliares, la Atención Educativa Especializada (AEE), las salas de recursos 

multifuncionales y los Planes de Enseñanza Individualizados (PEI) son estrategias, espacios y acciones que pueden 

favorecer la inclusión escolar, pero es un requisito básico la formación docente con el desarrollo de la autonomía 

profesional y la autoría. para una escuela que incluya todas las diferencias y promueva el aprendizaje para todos, 

necesitamos buenos docentes, especialistas e inversión financiera pública en la carrera docente. 

Palabras clave: Tecnologías. Práctica. pedagógico. Experto. Multifuncional. 

 

INTRODUÇÃO 

 A perspectiva de Educação Inclusiva defende que o sistema educacional deve se 

organizar para promover respostas pedagógicas aos seus alunos, de acordo com suas 

necessidades educacionais, sem atitudes discriminatórias e seletivas. Nesses termos, por força 

de políticas e leis educacionais observa-se que vem se construindo o entendimento de que a 

Educação Especial deve ser reconfigurada, para atuar como mecanismo complementar à 

educação geral. 
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No documento das Diretrizes Nacionais para Educação Especial (BRASIL, 2001), a 

educação especial consiste em uma modalidade que atravessa transversalmente todo o fluxo de 

escolarização da Educação Básica ao Ensino Superior, com o objetivo de apoiar, suplementar, 

e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, para atender as necessidades 

educacionais especiais dos alunos, por meio de recursos e serviços especializados. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) institui o Atendimento Educacional Especializado – AEE, tornando possível 

a efetivação dos serviços especializados na abrangência do ensino comum. 

O AEE deve ser parte integrante do projeto pedagógico da escola que tem um espaço 

específico para o seu funcionamento chamado de Salas de Recursos Multifuncionais e seu papel 

é importante na medida em que complementa e/ou suplementa a educação e a autonomia do 

aluno. O público alvo destinado a esse atendimento no AEE são alunos diagnosticados com 

deficiências, alunos com transtornos globais e alunos com altas habilidades/superdotação. E, 

para frequentar o AEE, o aluno tem que estar matriculado no ensino comum (BRASIL, 2009). 

Os alunos com deficiência  incluídos na sala comum e que frequentam o AEE devem 

ser atendidos com uma didática específica, exatamente porque cada aluno tem suas 

especificidades no processo de aprendizagem. O trabalho pedagógico deve ser organizado a 

partir do diagnóstico inicial do aluno e deve ocorrer em horário contrário ao das aulas na sala 

de aula comum. 

De acordo com o que foi acima apresentado, enxerga-se que a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a 

inclusão escolar de alunos com deficiência [1], transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Dentro dessa perspectiva, este estudo se propôs a analisar o uso das 

Tecnologias Assistivas  na prática do professor nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 

tendo como ponto de partida  das seguintes reflexões: que alunos são esses; do que eles 

necessitam; como promover a aprendizagem; como os aparatos legais têm sido percebidos pela 

escola básica; as propostas são claras a ponto de se converterem em práticas; quais as 

dificuldades que os professores têm encontrado. 

O atendimento educacional especializado está descrito na Constituição Federal de 

1988, no artigo 208, inciso III, traz na sua redação que o mesmo deve acontecer 

preferencialmente na rede regular de ensino. Diante do exposto, pode-se dizer que o 

“preferencialmente” abriu precedentes, gerando julgamentos subjetivos e díspares no território 

nacional. Que critérios estabelecem a “preferência” pela rede regular? 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96 (BRASIL, 1996), em 

seu parágrafo 2º do Artigo 59, previa o atendimento educacional especializado, indicando que 

seria feito em classes, escolas, ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não fosse possível a sua integração nas turmas regulares de ensino. Tal 

perspectiva assume outras dimensões com os debates mundiais sobre inclusão e não segregação, 

e “as condições específicas dos alunos” deixam de ser o foco da avaliação sobre onde o aluno 

deverá se escolarizar. 

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008), já aqui citada, orienta que 

o lugar de matrícula e acesso à escola é pelo ensino regular, onde o atendimento educacional 

especializado é a oferta de serviço de apoio. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

Sabe-se que o uso das tecnologias na educação é um processo que ocorre em diversos 

países, mesmo que seja de forma desigual. Sabemos que no Brasil, uma grande parcela das 

escolas possui salas de informática, mas, infelizmente, poucas vezes são utilizadas devido à 

falta de recursos técnicos e humanos (RAIÇA, 2008). 

Mesmo assim, é primordial que os alunos tenham acesso a essa nova ferramenta, pois 

a escola é um ambiente que possui o dever de preparar os alunos para as diversas atividades 

profissionais presentes em um futuro cada vez mais próximo. 

Para que o professor possa utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica, ele 

precisa inicialmente se apropriar do seu uso. Segundo Morin (2005), é preciso adequar a 

formação dos professores para que ela possa atender ao mundo pós-moderno, onde, a cada dia, 

novas ferramentas tecnológicas estão à porta. 

Contudo, a formação do professor deve ir além do domínio da técnica. Araújo adverte: 

O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua aplicação. 

Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma atividade de 

responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da perspectiva progressista, a 

construção do conhecimento, de modo a contemplar o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas que instigam o aluno a refletir e compreender, conforme acessam, armazenam, 

manipulam e analisam as informações que sondam na Internet. (2005, p. 23-24) 

Nesse contexto, é imprescindível que o professor assuma o papel de mediador na 

construção do conhecimento do aluno. Assumir-se como professor mediador requer a clareza 

de muitos aspectos constituintes da missão a ser realizada. É preciso ter metas e objetivos, 

conhecer sobre o que se vai ensinar, mas não se pode perder de vista, um segundo sequer, para 

quem se está ensinando. 

Behrens (2008) afirma que o desafio imposto aos docentes é mudar o eixo do ensinar 

para optar por caminhos que levem ao aprendizado. Na realidade torna-se essencial que 

professores e alunos estejam num permanente processo de aprender a aprender. 

O aprender a aprender implica na necessidade de o indivíduo perceber que é um ser 

incompleto, em constante transformação. Assim, o papel de detentor do saber, assumido pelos 

professores na pedagogia tradicional, cede espaço para o surgimento do professor mediador. 

Esse se coloca na condição de aprendiz, compartilha, colabora, fomenta a autoria e a coautoria, 

ele se dispõe a aprender com as mudanças (SILVA, 2011). 

A partir desse enfoque, pode-se considerar o professor mediador como aquele 

responsável por fomentar a colaboração entre os discentes através de atividades que 

proporcionem uma aprendizagem construída em grupo e com enfoque transdisciplinar. 

Destaca-se que o computador, como qualquer outro recurso tecnológico usado nas 

escolas, por si só, não é capaz de fazer milagres. Ele é ferramenta a ser usada de acordo com 

um planejamento, que norteie a prática docente, sendo indissociável a uma metodologia de 

ensino. 

Dessa forma, exige-se do educador um nível de conscientização e envolvimento 

significativo na efetiva elaboração de um novo fazer pedagógico, a partir da sua prática 

pedagógica antiga, mesmo sob os riscos de se tornar um processo mais demorado e muito mais 

desafiador, porque obriga a inevitáveis rompimentos com situações já acomodadas. Contudo, 

ainda são atuais os desafios apresentados  para os educadores 
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O computador, embora nascido de uma dada civilização e para solucionar dados 

problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A absorção crítica de sua utilização na educação 

deve ser precedida de análises das questões mais radicais que afligem esta dimensão da cultura 

brasileira. Como tarefa dos educadores, cumpre desenvolver uma pedagogia do uso crítico da 

informática na educação. Um desafio. Outro desafio: a difícil questão do equilíbrio entre 

reflexão, competência e tempo. (ALMEIDA, 1998, p. 52) 

É sabido que o uso da tecnologia na educação pode se constituir em estratégia 

importante para aprimorar o ensino, proporcionando fácil acesso ao conhecimento para auxiliar 

o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, poder ser inserida pedagogicamente 

e didaticamente em atividades disciplinares ou interdisciplinares. Registra-se, porém, que 

muitos professores ainda são contrários ao uso da informática aplicada à Educação. 

Isso é recorrente porque, os professores pertencem a um grupo que por sua idade, foi 

alfabetizado culturalmente na tecnologia e formas culturais impressas. A palavra escrita, 

pensamento academicamente textualizado, o cheiro de papel, a biblioteca como cenários do 

saber foram, e são, para uma imensa maioria de professores, o único hábitat da cultura e do 

conhecimento. (2006, p.168). 

Portanto, o que encontramos, no cenário atual, é uma variedade de professores 

desmotivados e que encontram muitas dificuldades em lidar com esses novos recursos 

tecnológicos. Entretanto, mesmo que haja uma parcela de professores que apresentem 

dificuldades nesse novo processo, é necessário que esses professores busquem alternativas para 

obterem conhecimentos relacionados ao uso de recursos tecnológicos na educação, e em 

especial, o computador. 

Valente (1999) expõe que a formação do professor deve prover condições para que ele 

construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, descobrindo a melhor maneira de 

integrar tecnologia e prática pedagógica. 

Aponta a necessidade de não mais  um sistema fragmentado de ensino, mas sim, de 

uma abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas específicos 

do interesse de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições para que o professor saiba 

recontextualizar o aprendizado e a experiência vividas durante a sua formação. (Valente, 1999, 

p.12) 

Nesse sentido, se faz necessário que o professor receba uma formação adequada para 

atuar com estes novos recursos digitais pedagógicos, que o estimule a trabalhar para que o 

processo educacional possa realmente ser renovado e aprimorado. 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – 

SEM  

A Resolução n.4/2009, no Art. 5º aponta que o AEE é realizado, prioritariamente, na 

sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular,  no 

turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 

realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou 

de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 

com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos 

Municípios. 
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Nesses espaços são desenvolvidas atividades a partir de estratégias que visem 

favorecer a construção de conhecimentos do aluno com necessidades educacionais especiais e 

sua participação na vida escolar. Deste modo, a sala de recursos multifuncional é um espaço 

que precisa estar preparado com materiais didáticos pedagógicos, equipamentos e profissionais 

que tenham formação para lidar com as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 Diante do exposto nota-se que a sala de recursos é multifuncional diante das suas 

possibilidades de intervenção, assim como precisa ser “multi” a equipe que promoverá e 

organizará os recursos que nela forem construídos, usados, dependendo das demandas dos 

alunos para ela direcionados. 

É importante destacar que as salas de recursos multifuncionais podem ser uma ideia 

interessante para a efetivação do AEE, mas precisam incorporar a cultura escolar, fazer parte 

dos projetos políticos pedagógicos e contar com mão-de-obra especializada. E, para isto, devem 

ser pensadas e efetivadas como espaços de interlocução sobre o processo de aprendizagem do 

aluno, sobre as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula, e não como responsáveis 

exclusivos por todo o percurso – e por associação com os profissionais que nela atuam. 

A Resolução n.4/2009 estabelece as funções do docente do AEE da seguinte maneira: 

 
Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando 

a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola;   

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

Destaca-se aqui a individualização do ensino como uma atribuição importante, porém 

temos pouca experiência nesta ação, é preciso saber individualizar o ensino, sem torná-lo 

excludente ou segregativo, um recurso para favorecer essa ação é o Plano de Ensino 

Individualizado (PEI). 

Dentro dessa conjuntura, a Tecnologia Assistiva surge como recurso pedagógico para 

facilitar o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Segundos os estudos de Galvão Filho 2009 o termo Tecnologia Assistiva, é uma 

expressão nova, que se refere a um conceito ainda em pleno processo de construção e 

sistematização. 

Para este autor, a utilização dos recursos das Tecnologia Assistiva, entretanto, remonta 

aos primórdios da história da humanidade ou até mesmo da pré-história. Qualquer pedaço de 
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pau utilizado como uma bengala improvisada, por exemplo, caracteriza o uso de um recurso de 

Tecnologia Assistiva. Como faz notar Manzini: 

 
[...] Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia. Ora 

eles causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase 

despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de tecnologia assistiva uma 

bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar conforto e segurança no 

momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma 

pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com 

deficiência. (MANZINI, 2005, p. 82). 

 

Pode-se afirmar que existe um número incontável de possibilidades, de recursos 

simples e de baixo custo, que podem e devem ser disponibilizados nas salas de aula inclusivas, 

conforme as necessidades específicas de cada aluno com necessidades educacionais especiais 

presente nessas salas, tais como: suportes para visualização de textos ou livros (foto abaixo); 

fixação do papel ou caderno na mesa com fitas adesivas; engrossadores de lápis ou caneta 

confeccionados com esponjas enroladas e amarradas, ou com punho de bicicleta ou tubos de 

PVC “recheados” com epóxi; substituição da mesa por pranchas de madeira ou acrílico fixadas 

na cadeira de rodas; órteses diversas, e inúmeras outras possibilidades. 

Com muita frequência, a disponibilização de recursos e adaptações bastante simples e 

artesanais, às vezes construídos por seus próprios professores, torna-se a diferença, para 

determinados alunos com deficiência, entre poder ou não estudar e aprender junto com seus 

colegas. 

Em se tratando do contexto educacional, a Tecnologia Assistiva vem se tornando,cada 

vez mais, uma ponte para abertura de novo horizonte nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento de alunos com deficiências até bastante severas. Como faz notar Bersch, 

 
[...] a aplicação da Tecnologia Assistiva na educação vai além de simplesmente 

auxiliar o aluno a ‘fazer’ tarefas pretendidas. Nela encontramos meios de o aluno ‘ser’ 

e atuar de forma construtiva no seu processo de desenvolvimento” (BERSCH, 2006, 

p. 92). 

 

E para Mantoan: 

 
[...] O desenvolvimento de projetos e estudos que resultam em aplicações de natureza 

reabilitacional tratam de incapacidades específicas. Servem para compensar 

dificuldades de adaptação, cobrindo déficits de visão, audição, mobilidade e 

compreensão. Assim sendo, tais aplicações, na maioria das vezes, conseguem reduzir 

as incapacidades, atenuar os déficits: Fazem falar, andar, ouvir, ver, aprender. Mas 

tudo isto só não basta. O que é o falar sem o ensejo e o desejo de nos comunicarmos 

uns com os outros? O que é o andar se não podemos traçar nossos próprios caminhos, 

para buscar o que desejamos, para explorar o mundo que nos cerca? O que é o aprender 

sem uma visão crítica, sem viver a aventura fantástica da construção do 

conhecimento? E criar, aplicar o que sabemos, sem as amarras dos treinos e dos 

condicionamentos? Daí a necessidade de um encontro da tecnologia com a educação, 

entre duas áreas que se propõem a integrar seus propósitos e conhecimentos, buscando 

complementos uma na outra (MANTOAN, 2005). 

 

De acordo com as citações acima pode-se afirmar que  o uso da Tecnologia Assistiva, 

na prática pedagógica do professor  nas salas de recursos multifuncionais é fundamentalmente 

importante para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Pois, se a 
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importância da tecnologia na educação é real em relação a qualquer aluno, muito mais ainda 

em se tratando de alunos com alguma deficiência. 

Corroborando com Radabaugh, (1993) se para as pessoas sem deficiência, a tecnologia 

torna as coisas mais fáceis.Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi aqui abordado, chega-se ao entendimento de que, Tecnologias 

Assistivas, Atendimento Educacional Especializado (AEE), salas de recursos multifuncionais 

e Planos de Ensino Individualizados (PEI) são estratégias, lugares e ações que podem favorecer 

inclusões escolares, porém a formação docente com o desenvolvimento de autonomia e autoria 

profissionais é requisito básico para uma escola que inclua todas as diferenças e promova 

aprendizagem de todos, precisamos de bons professores, de especialistas e de investimento 

público financeiro na carreira docente. 

Evidencia-se que é a necessidade que faz com que o professor da Sala Comum busque 

alternativas para trabalhar com o aluno com deficiência na sala, dentre elas ir à Sala de Recursos 

Multifuncionais, contudo, esta prática parece não fazer parte do seu planejamento. Sem uma 

organização antecipada, entende-se que as atividades vão acontecendo e as adaptações vão 

sendo feitas quando possível, o que inviabiliza a utilização de recursos que exigem uma 

preparação antecipada, impossibilitando a adaptação das atividades que dependem destes 

recursos. Desta forma, o trabalho do professor da SRM, não atinge seu objetivo, pois os recursos 

e adaptações ficam restritos ao atendimento. 

Aponta-se que os professores do Atendimento Educacional Especializado ainda têm 

um longo caminho a percorrer para que o serviço realizado provoque, através da formação dos 

professores e da didática aplicada, melhorias significativas junto aos alunos com deficiência e, 

também, que a inclusão se torne uma realidade concreta na educação brasileira. 

Assim, ademais dos aparatos e condições pedagógicas individualizadas, vale, nesse 

contexto, a compreensão de que os profissionais responsáveis devem orientar suas opções e 

ações didáticas pela reflexão crítica e situada do ato pedagógico, para que esse seja constituído 

de sentido e comprometido com o bem comum. 
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RESUMO 

É incontestável a importância do professor para a aprendizagem dos alunos, visto que ele pode influenciar seu 

aprendiz acerca de suas concepções e conhecimento. Para que a aprendizagem na área matemática se desenrole é 

necessário que o raciocínio lógico esteja baseado em ferramentas cognitivas bem estruturadas. O professor de 

matemática é quem acaba revelando as dificuldades de cada indivíduo, apontando os seus pontos negativos em 

relação ao conhecimento adquirido. Existe a necessidade de oportunizar a todos os docentes, principalmente os de 

matemática, conhecimentos que possam auxiliá-los nessa trajetória, por meio de cursos de aperfeiçoamento e 

aprimoramento que propiciem uma maior aprimoração e a atualização de como repassar estes conhecimentos 

adquiridos para seus alunos. O docente é uma pessoa com possibilidades e limitações e sua profissão é um desafio 

constante. Há a necessidade de possibilitar ao professor conhecimento e habilidades que possam aprimorá-los 

nessa trajetória, através de cursos de aperfeiçoamento e formação continuada, vislumbrando um repasse de 

conhecimentos adquiridos para seus alunos. Optou-se por realizar uma metodologia de pesquisa bibliográfica com 

abordagem qualitativa, cujo objeto de estudo encontra-se ancorado em métodos adequados para o assunto de ordem 

social, tornando a pesquisa relevante e apropriada. O estudo apresenta como objetivo identificar as concepções 

dos professores de matemática acerca de seus conhecimentos para a prática pedagógica. Há de se repensar no papel 

do professor no sentido de treiná-lo auxiliando-o no difícil propósito de tornar o ensino mais interessante e 

envolvente, usufruindo de todos os benefícios que as novas ferramentas de ensino possam oferecer.   

Palavras-chave: Matemática. Professores. Formação continuada. Tecnologias.   

 

ABSTRACT 

The importance of the teacher for student learning is undeniable, since he can influence his apprentice about his 

conceptions and knowledge. For learning in mathematics to take place, logical reasoning must be based on well-

structured cognitive tools. The mathematics teacher is the one who ends up revealing the difficulties of each 

individual, pointing out their negative points in relation to the acquired knowledge. There is a need to provide all 

teachers, especially those in mathematics, with knowledge that can help them in this trajectory, through 

improvement courses that provide further improvement and updating of how to pass on this acquired knowledge 

to their students. The teacher is a person with possibilities and limitations and his profession is a constant challenge. 

There is a need to provide the teacher with knowledge and skills that can improve them in this trajectory, through 

improvement courses and continuing education, envisioning a transfer of acquired knowledge to their students. 

We chose to carry out a bibliographic research methodology with a qualitative approach, whose object of study is 

anchored in adequate methods for the social order, making the research relevant and appropriate. The study aims 

to identify the conceptions of mathematics teachers about their knowledge for pedagogical practice. It is necessary 

to rethink the role of the teacher in order to train him, helping him in the difficult purpose of making teaching more 

interesting and engaging, taking advantage of all the benefits that the new teaching tools can offer. 

Keywords: Mathematics. teachers. Formation. continued. Technologies. 

 

ABSTRACTO 
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La importancia del docente para el aprendizaje de los estudiantes es innegable, ya que puede influir en su 

aprendizaje sobre sus concepciones y conocimientos. Para que el aprendizaje en el área de las matemáticas se 

desarrolle, el razonamiento lógico debe estar basado en herramientas cognitivas bien estructuradas. El profesor de 

matemáticas es quien acaba revelando las dificultades de cada individuo, señalando sus puntos negativos en 

relación a los conocimientos adquiridos. Existe la necesidad de dotar a todos los docentes, especialmente a los de 

matemáticas, de conocimientos que les ayuden en esta trayectoria, a través de cursos de perfeccionamiento que 

brinden una mayor mejora y actualización de cómo transmitir estos conocimientos adquiridos a sus alumnos. El 

docente es una persona con posibilidades y limitaciones y su profesión es un desafío constante. Existe la necesidad 

de dotar al docente de conocimientos y habilidades que lo puedan perfeccionar en esta trayectoria, a través de 

cursos de perfeccionamiento y educación continua, vislumbrando una transferencia de los conocimientos 

adquiridos a sus alumnos. Optamos por realizar una metodología de investigación bibliográfica con enfoque 

cualitativo, cuyo objeto de estudio se ancla en métodos adecuados al orden social, haciendo pertinente y adecuada 

la investigación. El estudio tiene como objetivo identificar las concepciones de los profesores de matemáticas 

sobre sus conocimientos para la práctica pedagógica. Es necesario repensar el papel del docente para capacitarlo, 

ayudándolo en el difícil propósito de hacer la enseñanza más interesante y amena, aprovechando todos los 

beneficios que las nuevas herramientas didácticas pueden ofrecer. 

Palabras clave: Matemáticas. maestros Formación. continuado. Tecnologías. 

 

INTRODUÇÃO 

É incontestável a importância do professor para a aprendizagem dos alunos, visto que 

ele pode influenciar seu aprendiz acerca de suas concepções e conhecimento.  

Para que a aprendizagem na área matemática se desenrole é necessário que o raciocínio 

lógico esteja baseado em ferramentas cognitivas bem estruturadas. No entanto, como é o 

professor quem acaba revelando as dificuldades de cada indivíduo, apontando os seus pontos 

negativos em relação ao conhecimento adquirido, ele é tido como o grande vilão é o único 

responsável pelo fracasso do ensino.  

 

As dificuldades escolares de alunos relacionadas à aprendizagem da matemática 

podem ser atribuídas a diferentes variáveis, entre as quais a principal é a atuação do 

professor, dado que a ação docente pode produzir, cristalizar ou superar essas 

dificuldades. Por sua vez, a principal variável que influencia as possibilidades de 

atuação do professor é a sua formação inicial e continuada (NOGUEIRA et al., p. 15, 

2016).  

 

Observa-se que a transformação junto à prática educacional é de grande complexidade 

e muitos aspectos podem ocasionar dificuldades para que este processo ocorra. Dentre as 

dificuldades encontradas pelos professores de matemática, tem-se, por exemplo, a proposta 

pedagógica da escola, os objetivos do ensino de uma determinada disciplina, o controle da sala 

de aula e a avaliação (SANTOS e BICUDO, 2015). 

O momento atual vem passando por grandes transformações, principalmente na área 

das inovações tecnológicas que surgem apresentando diversas formas de nortear um ensino 

sistematizado. Entretanto, esta mudança exige do profissional docente um constante 

aperfeiçoamento, especialmente no que tange à inserção de recursos tecnológicos utilizados no 

processo de ensino aprendizagem. Desta forma, observa-se a necessidade de professores que 

estejam capacitados e qualificados para esta nova prática educacional (FRIZON et al., 2015). 

Existe uma preocupação constante em torno da esfera educacional, evidenciada pelo 

pensamento contínuo em relação às providências práticas e planejadas, que devem ser exercidas 

com compromisso e responsabilidade profissional (STANGE, 2012). 

A necessidade de oportunizar a todos os docentes, principalmente os de matemática, 

conhecimentos que possam auxiliá-los nessa trajetória, por meio de cursos de aperfeiçoamento 
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e aprimoramento que propiciem uma maior aproximação e a atualização de como repassar estes 

conhecimentos adquiridos para seus alunos é extremamente necessária (STANGE, 2012). 

Assim sendo, salienta-se que as transformações mais significativas junto ao sistema de 

concepções e de renovação dos atos não são tão simples e só ocorrem em face de impactos que 

provocam desequilíbrios no campo das vivências pessoais (SANTOS e BICUDO, 2015). 

Neste cenário, percebe-se a necessidade de que se reflita acerca deste contexto tendo-

se em vista que o docente é uma pessoa com possibilidades e limitações e sua profissão é um 

desafio constante. Sob este aspecto, percebe-se que os pressupostos conceituais que envolvem 

o ensino evidenciam a necessidade de se considerar que o professor carece de cursos de 

atualização e de formação continuada (FIORENTINI e CRECCI, 2017).  

Para a execução desses feitos, optou-se por realizar uma metodologia de pesquisa, cujo 

objeto de estudo encontra-se ancorado em métodos adequados para o assunto de ordem social, 

tornando a pesquisa relevante e apropriada. Diante das informações mencionadas, considera-se 

este estudo justificável, visto que servirá para elucidar dúvidas e consequências a respeito do 

presente tema. 

O estudo apresenta como objetivo identificar as concepções dos professores de 

matemática acerca de seus conhecimentos para a prática pedagógica.  

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO DOCENTE PARA USO DA TIC 

Os desafios enfrentados para o atendimento das necessidades de um mundo cada dia 

mais informatizado são grandes, todavia tanto a escola como os professores são personagens de 

extrema relevância para a formação de um aluno crítico e apto a enfrentar desafios relacionados 

ao já concorrido mercado de trabalho. Deste modo, percebe-se que os professores não podem 

ficar alheios aos avanços tecnológicos e muito menos deixar de fazer parte dessa corrida 

vertiginosa no meio social.   

Sob este aspecto, observa-se a necessidade de possibilitar ao professor conhecimento 

e habilidades que possam aprimorá-los nessa trajetória, através de cursos de aperfeiçoamento e 

formação continuada, vislumbrando um repasse de conhecimentos adquiridos para seus alunos 

(NOGUEIRA e PAVANELLO, 2016).    

Conforme o que trata as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

deve-se assegurar a qualidade e a permanência do aluno na escola. Deste modo, faz-se 

necessário que todas as pessoas envolvidas neste processo estejam propensas à inovação, 

valendo-se do emprego das novas tecnologias (BRASIL, 2013). 

Contudo, verifica-se que as novas competências e habilidades que as TICs requerem 

se apresentam como sendo uma situação desafiadora para a formação dos professores no que 

tange às novas linguagens exigidas nesta área de ensino (ZAIONZ E MOREIRA, 2016).  

Convém salientar-se que um dos entraves encontrados reside no fato de que os cursos 

de formação continuada para uso das TICs oferecido para os docentes ainda esbarram na 

resistência de muitos professores. Entretanto, “mesmo diante das resistências por parte dos 

docentes, há que garantir a qualificação permanente desses profissionais” (ZAIONZ e 

MOREIRA, p. 2, 2016).  

A cultura educacional encontra-se intimamente ligada à formação continuada, à prática 

pedagógica e também à construção de saberes, englobando o professor em todas as 

particularidades do trabalho como docente (Figura 1). 
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    Figura 1 – Constituição da cultura docente 

 
             Fonte: Castro (2016) 

 

Sob este aspecto, constata-se que as inter-relações entre professor e aluno são de vital 

importância para a aquisição do conhecimento, a começar do compartilhamento de ideias e 

vivências no que diz respeito à realidade que os cerca, favorecendo, assim, para o 

desenvolvimento não somente do estudante, mas também da sociedade como um todo 

(CASTRO, 2016).  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa. Durante o 

desenvolvimento da revisão bibliográfica, os materiais usados para a pesquisa envolveram 

trabalhos homólogos, relatórios e periódicos, dentre outros meios de atividades científicas, 

objetivando um melhor embasamento cognitivo essencial ao desenvolvimento das demais 

etapas.  

Entre os principais parâmetros para o levantamento bibliográfico, destaca-se o acervo 

de livros, artigos, monografias, dissertações e obras online obtidas na Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e no Google Acadêmico, utilizando-se os seguintes descritores: 

matemática, professores, formação continuada e novas tecnologias.   

 

 

 

 

 

 
Quadro 1 – Etapas do desenvolvimento do trabalho 

Etapas Desenvolvimento do Trabalho 

1 Escolha do tema 
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2 Elaboração do plano de trabalho 

 

3 

Reconhecimento do conteúdo referente ao 

assunto pesquisado 

4 Localização do material bibliográfico  

 

5 

Anotações dos dados referenciais em 

fichas 

6 Análise dos dados coletados 

7 Interpretação dos dados coletados 

8 Redação 
Fonte: Adaptado de Eco (2020) 

 

Os descritores citados foram utilizados na busca junto às línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola. 

 

RESULTADOS 

O estudo constatou a elaboração de conhecimentos identificados na literatura nacional 

e internacional acerca das novas tecnologias e o ensino da matemática, no período de 2010 a 

2021.  

Os critérios de exclusão estabelecidos para assegurar a coerência com a pergunta da 

pesquisa foram os seguintes: publicações dos últimos 11 anos, artigos escritos nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola e abordagem envolvendo os descritores citados anteriormente. 

A seguir, o Quadro 2 apresenta o processo de busca de dados para seleção dos artigos 

na base SciELO e no Google Acadêmico, com os descritores de matemática, professores, 

formação continuada e novas tecnologias.   

 
Quadro 2 – Busca de artigos 

Base de dados Artigos 

encontrados 

Artigos 

Duplicados 

Artigos 

excluídos 

Artigos 

selecionados 

SciELO 17 2 12 5 

Google 

Acadêmico 

 

12 

 

3 

 

4 

 

8 

Total 29 5 16 13 
Fonte: Autoria própria 

 

Mediante a pesquisa na base de dados, utilizado o filtro, ou seja, os últimos 11 anos e 

línguas investigadas observou-se um total de vinte e nove (29) artigos. Foram excluídos 

dezesseis (16) artigos tomando por base o critério de exclusão e artigos duplicados, logo a 

amostra ficou reduzida a treze (13) artigos.  

 

DISCUSSÃO 

Ensinar e avaliar um aluno requer um trabalho consciente por parte dos professores, 

visto que deve contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais justa (FRANCES 

et al., 2015 e TOZETTO, 2017). 

Deste modo deve existir o comprometimento dos docentes em planejar situações de 

ensino que incluam interações com o conhecimento e que propiciem a transformação de 

informações cotidianas em uma abordagem científico-pedagógica (FRANCEZ et al., 2015).  
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O ensino da matemática é muito mais do que um mero ato de calcular que, muitas 

vezes, não apresenta nenhum significado real para o estudante. Assim, cabe ao professor se 

aperfeiçoar para estar ciente da importância de estimular o aluno a fim de gerar um melhor 

entendimento sobre o conteúdo que está sendo ministrado. Este procedimento é uma situação 

desafiadora para o estudante e o leva a interagir com outros contextos nos quais a matemática 

não é tão notória (COSTA e PRADO, 2015).  

Ressalta-se que o professor não deve somente se limitar à mera transmissão 

conteudista. Para tal, verifica-se a necessidade de uma formação continuada que valorize a ação 

docente em sua imensidade e complexidade, de um jeito concreto e contínuo (MEDEIROS e 

BEZERRA, 2016, TOZETTO, 2017).  

Sob este aspecto, a formação continuada exerce um papel de destaque para os 

professores de matemática, tendo em vista que possui muito para ofertar nesse processo, pois 

auxilia o aperfeiçoamento do docente. Assim, sua prática pedagógica serve de base para que os 

alunos possam construir seus próprios conhecimentos, colocando de lado o velho e ultrapassado 

papel de acumuladores de informação (FRANÇA, 2018).    

O professor centrado nos modernos paradigmas educacionais sente a necessidade de 

que haja um aperfeiçoamento profissional que contribua para uma transformação junto a sua 

prática de ensino que se encontra relacionado às novas concepções educacionais (COSTA e 

PRADO, 2015; PACHECO e BARROS, 2013). 

Ressalta-se que muitos professores vêm repensados a respeito da relação dos alunos 

com a prática matemática e a importância que os mesmos concedem ao compreender essa 

ciência. Deste modo, a escola deve estar voltada para o emprego dos recursos tecnológicos 

vislumbrando auxiliar o processo de ensino aprendizagem (COSTA e PRADO, 2015; 

MASCHIO e MARTINS, 2013; RIBEIRO e PAZ, 2012). 

Os cursos de formação continuada podem ser compreendidos como sendo um processo 

permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários para a atividade dos 

professores, objetivando certificar um ensino com uma qualidade cada vez melhor para os 

estudantes (CASTRO, 2016; FRANÇA, 2018).  

Neste universo, verifica-se que a formação docente deve levar o profissional a uma 

prática pedagógica crítica e de formação centralizada a fim de que ato de ação-reflexão-ação 

seja algo que incentive a tomada de consciência e de conhecimento por parte do professor 

(MEDEIROS e BEZERRA, 2016).    

A formação continuada do professor pode instituir e redimensionar a relação existente 

entre a sua “prática, o campo teórico e os aspectos que permeiam a construção do seu trabalho, 

como a escola, os alunos e as políticas educacionais”, dentre outros (IMBERNÓN, p. 43, 2010).  

Neste contexto, a formação continuada para docentes é uma estratégia de suma 

importância para o processo de formação, oportunizando aprendizagens, tanto para o educando 

como para o educador. Deste modo, os professores vislumbram, cada vez mais, novas 

oportunidades de estratégias para o sucesso da aquisição do conhecimento (CASTRO, 2016; 

WENGZYNSKI e TOZETTO, 2012). 

Entretanto, eles não devem ser considerados como a grande solução para o problema 

que aflige uma grande quantidade de professores que veem nesta prática a solução para 

minimizar suas insatisfações e inseguranças.   
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[...] normalmente, são oferecidos, aos professores das escolas, cursos de atualização, 

treinamentos em habilidades específicas ou cursos de especialização em conteúdos 

disciplinares, e que são, geralmente, estruturados de acordo com pressupostos 

formativos que privilegiam, fundamentalmente, um saber acadêmico entendido como 

acabado, verdadeiro, cumulativo e descontextualizado. Como na organização dessas 

propostas de formação continuada, pouco se consideram os problemas concretos do 

cotidiano dos professores e o seu conhecimento profissional, o desenvolvimento 

desses cursos aumenta neles a sensação de impotência para resolver os problemas 

profissionais com os quais se defrontam na sua prática pedagógica (RODRIGUES et 

al., p. 415, 2010).  

 

A fim de superar essa realidade, observa-se que a formação continuada deve abranger 

alunos, professores e profissionais que possam formar esses professores junto a procedimentos 

de aprendizagem mútua, a contar do “reconhecimento de suas culturas profissionais enquanto 

saberes práticos de relevância, além da estruturação das atividades de formação como processos 

de pesquisa-ação” (RODRIGUES et al., p. 416, 2010).  

Sendo assim, nota-se que essas ações devem ter como foco o conhecimento contextual 

da sala de aula, a promoção do diálogo e a comparação entre as várias concepções com os 

referenciais teóricos, para que deste modo, possa orientar algumas reformulações junto às 

práticas docentes (RODRIGUES et al., 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebe-se a importância de uma inserção de novos métodos de ensino que promovam 

mudanças nas práticas pedagógicas não somente na área da matemática como também em todo 

o âmbito educacional, tendo em vista a transformação do processo ensino aprendizagem em 

algo mais interessante e atraente para os alunos para que eles possam desenvolver suas 

habilidades e aptidões.  

Ressalta-se que já não bastam somente os conteúdos teóricos presentes nos 

documentos oficiais das instituições de ensino, se os mesmos não se encontrarem inseridos 

junto às questões mais relevantes da prática pedagógica.  

Frente a esta realidade, é de suma importância a implementação de cursos de formação 

continuada para professores de matemática, a fim de se complementar as necessidades 

envolvendo os conhecimentos tecnológicos, com o intuito de maximizar o aperfeiçoamento 

profissional do aluno para enfrentar o já concorrido mercado de trabalho.   

Sendo assim, há de se repensar no papel do professor no sentido de treiná-lo 

auxiliando-o no difícil propósito de tornar o ensino mais interessante e envolvente, usufruindo 

de todos os benefícios que as novas ferramentas de ensino possam oferecer. Neste contexto, 

observa-se a importância da realização de cursos de capacitação para que estes docentes possam 

se sentir à vontade e seguros para motivar o processo de ensino aprendizagem.   
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo, discorrer sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC no 

processo de ensino, pois, como é sabido, as tecnologias produziram revoluções na microeletrônica, nas 

comunicações, na medicina, nos transportes, enfim, em praticamente todas as áreas do saber. Intimamente 

relacionadas, elas facilitam o contato com os acontecimentos mundiais numa velocidade talvez nunca vista antes 

na história da humanidade e viabilizam novas formas produtivas. Com a evolução da tecnologia, estão surgindo 

também novas possibilidades de ensino, que estão dando um novo significado na construção do conhecimento.  

Palavras – Chave: Formação. Tecnologias. Informação. Comunicação. Matemática. 

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss the use of Information and Communication Technologies - ICT in the teaching process, 

because, as is known, technologies have produced revolutions in microelectronics, communications, medicine, 

transport, in short, in practically all the areas of knowledge. Intimately related, they facilitate contact with world 

events at a speed perhaps never seen before in the history of humanity and enable new forms of production. With 

the evolution of technology, new teaching possibilities are also emerging, which are giving new meaning to the 

construction of knowledge. 

Key Words: Training. Technologies. Information. Communication. Math. 

 

ABSTRACTO  

Este artículo tiene como objetivo discutir el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC en 

el proceso de enseñanza, pues, como se sabe, las tecnologías han producido revoluciones en la microelectrónica, 

las comunicaciones, la medicina, el transporte, en fin, en prácticamente todas las áreas del conocimiento. 

Íntimamente relacionados, facilitan el contacto con los acontecimientos mundiales a una velocidad quizás nunca 

antes vista en la historia de la humanidad y posibilitan nuevas formas de producción. Con la evolución de la 

tecnología, también están surgiendo nuevas posibilidades de enseñanza, que están dando un nuevo sentido a la 

construcción del conocimiento. 

Palabras clave: Formación. Tecnologías. Información. Comunicación. Matemáticas. 

 

INTRODUÇÃO 

Parte-se do entendimento de que a escola nas suas múltiplas dimensões age como 

mediadora do planejamento da aprendizagem, exercendo um papel de fundamental importância 

na organização dos trabalhos desenvolvidos por indivíduos que a compõem.  

Como mediadora do processo ensino-aprendizagem sistematizado, a escola 

desenvolve diversas atividades (ações) através dos mais variados agentes para viabilizar meios 

para alcançar esse objetivo, para resolver seus problemas e para administrar seus conflitos de 

natureza político pedagógica. 

O presente estudo justifica-se, por se tratar de uma temática atual, pois ela encontra-se 

sempre presente nas discussões em congressos, seminários, colóquios e etc. Acredita-se que  

pode vir contribuir na e para a melhoria do uso das TIC no ensino da matemática, como também 

no âmbito educacional.  
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Em se tratando de um estudo bibliográfico descritivo, os procedimentos metodológicos 

foram os seguintes: buscamos em artigos, revistas, monografias e literaturas sobre a temática 

abordada. Ancorado nos aportes teóricos de autores que discutem sobre a temática aqui 

apresentada. 

 É necessário que os educadores promovam uma visão da Matemática como uma 

ciência em permanente evolução, que procura responder aos grandes problemas de cada um, 

mas que também cria seus próprios problemas; ou seja, a Matemática precisa ser bem 

compreendida para ser levada para a prática, para as situações do cotidiano dos alunos. Nesse 

sentido, a formação continuada para o uso das TIC deve contribuir para que cada professor 

possa fazer uso em suas respectivas áreas do conhecimento, procurando aptidões que despertam 

a curiosidade dos alunos. 

Dentro dessa lógica, parte do entendimento de que o pensamento humano tem a 

matemática como um aspecto único, e sua história se refere na essência de todas as outras 

histórias. Quando observamos a natureza e as mudanças que o homem sofreu ao longo dos 

séculos, analisamos também os avanços da matemática, que se inclui no longo do caminho 

percorrido pela humanidade desde a Pré-História, interagindo com as transformações que 

ocorrem e que continuam a ocorrer na sociedade e no próprio homem. 

Seguindo essa lógica de pensamento, Neto (2001) afirma que “A matemática foi criada 

e vem sendo desenvolvida pelos homens em função de necessidades sociais”. (p. 07). Nota-se 

portanto que ao longo dos tempos as necessidades sociais fizeram com que o homem buscasse 

novos conhecimentos matemáticos para responder a questionamentos que surgiram com o 

desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, acredita-se que o homem necessita dominar certo 

grau de conhecimento matemático para que ao longo do processo de interação social não sofra 

a exclusão do grupo. 

Pode-se dizer que a matemática é sem dúvida uma das ciências que melhor permite 

analisar o trabalho da mente e desenvolver um raciocínio aplicável ao estudo de qualquer 

assunto ou temática. Neto (2001), afirma ainda que 

 
[...] a matemática é a mais antiga das ciências, uma vez que já caminhou muito, já 

sofreu muitas rupturas e reformas, possuindo um acabamento refinado e formal.  

Caminhou muito, justamente por ser fácil. (NETO, 2001, p. 19). 

 

Contextualmente falando, enxerga-se que a matemática originou-se nas civilizações 

mais antigas, a sua utilização e definição distingue-se da atual, ela representava o universo dos 

povos contribuindo para a formação da imagem finita e plástica do mundo. Diante do exposto, 

acredita-se que ela é uma manifestação cultural de todos os povos em todos os tempos de acordo 

com suas necessidades. 

É sabido que desde o surgimento das civilizações, o ser humano sempre recorreu à 

Matemática para calcular, contar e medir, mesmo sem ter formalizado os conceitos relativos a 

tais assuntos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática apoiam o pensamento que 

para se exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar 

informações estatisticamente. Para tais perceptivas, é necessário: “Falar em formação básica 

para a cidadania significa falar de inserção das pessoas no mundo do trabalho, das relações 

sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira.” (PCNs, 1998, p.29). 
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Atualmente, reconhece-se que não há verdadeira cidadania sem um domínio mínimo 

da Matemática. As relações sociais e comerciais estão imbuídas de linguagem matemática. A 

Matemática é uma das mais importantes ferramentas da sociedade moderna. Apropriar-se de 

conceitos e procedimentos matemáticos básicos contribui para a formação do futuro cidadão 

que se engajaram no mundo do trabalho, das relações sociais, culturais e políticas. A 

compreensão e uso das ideias básicas da Matemática no dia-a-dia é um direito de todos  e não 

apenas de alguns.  

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo, discorrer sobre o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação - TIC na ensino da matemática, pois, como é sabido, as 

tecnologias produziram revoluções na microeletrônica, nas comunicações, na medicina, nos 

transportes, enfim, em praticamente todas as áreas do saber. Intimamente relacionadas, elas 

facilitam o contato com os acontecimentos mundiais numa velocidade talvez nunca vista antes 

na história da humanidade e viabilizam novas formas produtivas. 

No contexto educacional, temos os estudos como os de Pierre Lévy (1993) que, em 

algumas de suas  obras, chamam a atenção para a necessidade de se pensar sobre o uso e a 

influência das tecnologias na sociedade atual. 

A reflexão sobre o tema foi norteada pelo entendimento de que a formação continuada 

de professores para o uso das TIC deve ser compreendida sob a constante articulação entre 

teoria e prática, ou seja, a formação continuada dentro dessa lógica, deve fornecer aos 

professores subsídios necessários para que esses possam incorporar o uso das TIC em suas 

práticas pedagógicas com clareza e em consonância com os conteúdos trabalhados em sala. 

(ARAÚJO, 2004), pois, se os professores recebem uma formação para incorporar e 

implementar o uso de tecnologias da informação e comunicação - TIC - nos processos 

pedagógicos e muitas vezes não o faz, pode-se dizer que esses cursos poderão incorrer para má 

utilização das TIC em sala, podendo reduzi-las a limites estreitos e, consequentemente, suas 

ações não  passarão  de  modismos  completamente  desarticulados e  descontextualizados. 

Justifica-se, por se tratar de uma temática atual, pois ela encontra-se sempre presente 

nas discussões em congressos, seminários, colóquios e etc. Acredita-se que esta pesquisa pode 

vir contribuir na e para a melhoria do uso das TIC no ensino da matemática, como também no 

âmbito educacional. 

Em se tratando de um estudo bibliográfico descritivo, os procedimentos metodológicos 

foram os seguintes: buscamos em artigos, revistas, monografias e literaturas sobre a temática 

abordada. Ancorado nos aportes teóricos de autores que discutem sobre a temática aqui 

apresentada. 

 

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC NO PROCESSO 

DE ENSINO DA MATEMÁTICA. 

Acredita-se que o estudo da Matemática costuma provocar duas sensações 

contraditórias por parte de quem ensina, como também, por parte de quem aprende: de um lado, 

a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; de outro, insatisfação 

diante dos resultados negativos obtidos com frequência em relação à sua aprendizagem. 

Pois, embora a Matemática seja cada vez mais imprescindível às atividades humanas, 

seu ensino, no entanto, apresenta-se hoje como um dos principais em índice de dificuldades de 

aprendizagem pelo alunado, já que, muitas pessoas, mesmo aquelas bem dotadas 
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intelectualmente, depois de estudarem essa disciplina por muitos anos, ainda encontram 

dificuldades nas questões que envolvem noções elementares de Matemática. Dificuldades estas 

que podem levar ao desinteresse pela matéria, a falta de motivação, a uma real falta de 

afetividade com uma disciplina que está presente no nosso dia-a-dia.  

Veiga (2000) aborda, em sua perspectiva teórica sobre o ensino, que a prática do ensino 

envolve tarefas articuladas que necessita da compreensão do processo didático promovendo o 

desenvolvimento profissional do docente. Muitos docentes ainda não compreendem o processo 

didático e o quanto é importante a sua participação nesse processo. Compreender que ensinar é 

complexo e requer a apropriação das teorias do ensino para que esse processo aconteça.  

Com relação à Matemática, as TIC também devem ser levadas em consideração. A 

Matemática ocupa uma posição privilegiada nas escolas, pois é uma disciplina obrigatória no 

currículo nos diversos níveis de instrução em todo mundo (D’AMBRÓSIO, 1993). Isto se deve 

ao fato de ser considerada de grande importância para todos, quase sempre sob a justificativa 

de que ela desenvolve o raciocínio. 

Entende-se que o espaço ocupado pela Matemática nas escolas deve ser bem 

aproveitado e que, nesse sentido, as TIC podem oferecer uma grande contribuição, à medida 

que: i) reforçam o papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação; ii) 

relativizam a importância do cálculo; iii) permitem a manipulação simbólica (PONTE; 

OLIVEIRA; VARANDAS, 2003). 

Pois, entende-se que pensar no uso das tecnologias em sala de aula se tornou 

fundamental, pois considerando que uma das tarefas essenciais da educação é levar o aluno a 

ter o gosto pelo saber, o professor pode se beneficiar de tais recursos para tornar suas aulas mais 

interessantes e participativas. 

Justamente por ter se tornado desinteressante, a aquisição do conhecimento 

matemático se torna uma atividade cada vez menos produtiva,apesar da matemática estar 

presente no cotidiano da criança antes mesmo do ingresso na escola. 

Moran (2009) afirma que "ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade 

espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de 

pesquisa e de comunicação".  

A abordagem tradicional da matemática praticada em sala de aula, vem gerando 

conflitos no processo de ensino e aprendizagem, já que os alunos de hoje convivem diariamente  

com a rapidez e interatividade da tecnologia, são os chamados nativos digitais. Segundo 

Cosenza (2011) esses indivíduos nasceram em uma época na qual as tecnologias digitais fazem 

parte do cotidiano.Insistir no que é desinteressante ao aluno, prejudica e até impede o 

aprendizado. Sendo assim, a incorporação da tecnologia presente no cotidiano do aluno, 

integrando a matemática ao mundo moderno se torna essencial para o sucesso da aprendizagem. 

Com a evolução da tecnologia, estão surgindo também novas possibilidades de ensino, 

em especial para o ensino da matemática que estão dando um novo significado na construção 

do conhecimento.  

Para tanto, a formação continuada de professores para o uso da TIC assume relevante 

papel. Porém, chama-se atenção de que essa formação continuada de professores deve 

constituir-se numa questão psicossocial, em função da multiplicidade de dimensões, devendo 

ser pensada levando em consideração os seguintes pressupostos: 

 



 
Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 

28 

[...] Especialidade – envolvendo a atualização do universo de conhecimentos dos 

professores. Deve ser ancorado na constante reavaliação  do  saber  que deve  ser  

escolarizável  sendo,  por  isso  a dimensão que mais direciona a procura por projetos 

de formação continuada; 

Didática e pedagógica – envolve o desempenho das funções docentes e a prática 

social contextualizada. A prática docente é essencialmente 

uma prática social, historicamente definida pelos valores postos no 

contexto. Isso significa que, por vezes, propostas didáticas poderão se confrontar com 

as experiências, expectativas pessoais ou desejos dos docentes. 

Pessoal e social – envolve a perspectiva da formação pessoal e do autoconhecimento,  

enfocada  pela  necessidade  de  interação  em 

contextos diversos e a necessidade de entender o mundo e a sua inserção profissional 

neste mundo. 

Expressivo-comunicativa – valorização do potencial dos professores, de  sua  

criatividade  e  expressividade  no  processo  de  ensinar  e aprender. É uma busca de 

caráter operacional, técnico. 

Histórico cultural – envolve o conhecimento dos aspectos históricos, econômicos,  

políticos,  sociais  e  culturais,  incluindo  a  história  da 

Educação da Pedagogia e sua relação com as necessidades educativas postas no 

contexto. (GATTI, 2003, p.23). 

 

Como nos aponta Gatti (2003), a formação continuada não pode ser construído 

ignorando o conjunto das dimensões em que estão envolvidas, a natureza e as características 

psicossociais do ato educativo, visto que, os contextos institucionais e sociais que enquadram 

as práticas dos professores são diversos e as demandas por educação se constroem em campos 

bastante diferentes. Desta forma, pensar a formação continuada de professores não se restringe 

à realização de encontros e cursos periódicos, mas à realização de momentos sistemáticos, 

acompanhamento da ação e sistematização tanto do processo da ação quanto da reflexão da 

ação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário que os educadores promovam uma visão da Matemática como uma 

ciência em permanente evolução, que procura responder aos grandes problemas de cada um, 

mas que também cria seus próprios problemas; ou seja, a Matemática precisa ser bem 

compreendida para ser levada para a prática, para as situações do cotidiano dos alunos. Nesse 

sentido, a formação continuada para o uso das TIC deve contribuir para que cada professor 

possa fazer uso em suas respectivas áreas do conhecimento, procurando aptidões que despertam 

a curiosidade dos alunos. É fundamental refletir sobre os princípios metodológicos específicos 

de um trabalho com ensino de Matemática. Para tanto, a escola deve estar sempre atenta para 

que todo esse processo aconteça. 
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