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Resumo 

 

Com o advento da informática na educação, surgiu uma demanda do uso do 

computador em sala de aula pelas escolas. Esse uso tem sido constantemente 

objeto de pesquisas, devido ao seu baixo índice pelos professores. Para construir 

uma aula, em particular a informatizada, professores mobilizam saberes docentes 

que aprenderam na formação e no cotidiano escolar. Nesse sentido, essa pesquisa 

objetiva identificar e caracterizar esses saberes considerados pelos professores de 

Matemática como determinantes para o uso do computador em situações de ensino-

aprendizagem em Laboratório de Informática, na formação de Curso de Licenciatura 

em Matemática e no exercício docente. Para tanto, recorremos ao diálogo entre a 

teoria dos saberes docentes de Maurice Tardif, das características do 

comportamento e do pensamento cotidiano do professor de Sandra Azzi e da 

escolha do conteúdo e de enfoques para a construção de um software de aula com 

o computador de Judah L. Schwartz. No desenvolvimento da pesquisa construímos 

um procedimento metodológico que utilizou entrevista semi-estruturada com seis 

professores de Matemática de duas escolas da rede particular de ensino, que 

utilizam sistematicamente computadores como recurso para o ensino-aprendizagem. 

Para a construção de tal entrevista, utilizamos as opiniões de oito professores de 

diversas áreas, ordenando-as por um júri de dois professores de Matemática e um 

coordenador de Laboratório de Informática. Além da entrevista, levamos em 

consideração o contexto da relação entre professor e coordenador de Laboratório de 

Informática. Uma análise da (re) construção dos saberes práticos docentes de 

professores de Matemática em ambiente informatizado revela que os saberes 

docentes informáticos vêm amalgamados na prática aos saberes didáticos, 

pedagógicos e disciplinares, preponderantemente. Observamos que os professores, 

ao construírem seu software de aula, descobrem, na prática, os saberes 

informáticos, ausentes em sua formação, e que se sentiriam mais confortáveis se 

dominassem, além dos conteúdos, saberes de programação de software.  

Palavras-Chave: Saberes docentes; Laboratório de Informática; saberes 

informáticos; Educação Matemática; Informática Educacional; software educacional. 
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ABSTRACT 

After the use of computers in education, a great deal of different uses that in the classroom in 

different types of school became part of the everyday practice. That has been the object of 

researches due to the lack of knowledge by teachers in this field. To design a lesson, 

especially a computer besed lesson, teachers in genral try to make use of the knowledge 

acquired along their formal education or along teaching practice.In this sense, this study 

aims at identifying and classfying the type of knowledge maths teachers have which may be 

determinant when dealinh with computers with the purpose of making these teachers 

functional users when teaching that subject in a Teaching Maths Cours. To accomplish this 

study, we made use of theories by Maurice Tardif, especially Teorias dos Saberes Docentes, 

which characterizes teachers´ behaviours, the theory by Sandra Azzi that deals with 

teachers´ everyday thoughts as well as Judah L. Schwartz´s  ideas os how   to develop a 

software that may match these contents. Along the development of this research we applied 

specific methodological procedures that made use of semi-structered interviews among six 

mathematics´ teachers of two private schools  due to the fact these schools use computers 

as additional tools systematically in their everyday practice.To accomplish that, we chose the 

opinions of eight teachers who work in distinct areas , counting on the support of two 

mathematics teachers and a technician on computer science who works in a computer 

laboratory whose duty was that of judging these eight teachers´ performance . Besides the 

interview, we took into consideration the relationship between the teachers and the tecnician 

who works as a coordinator of the mentioned computer laboratiry. An analysis of the practical 

use of the computers as a tool in the teaching and learning process by teachers and students 

showed that it comes  connected  with the process of acquiring knowledge through 

pedagoggical and didctic approaches in general. We could observe that those teachers who 

develop their own software to be used in the classroom find out that in practice, there is a  

lack of technological knowledge they  have concerning their formal education and that brings 

great difficulties to them at the moment they need to develop their own software. It would be 

much more easier if they could count on this type oknowledge besides the regular contents 

of the subject they deal with.  

 

Key-words: Teachers´ knowledge; Computer Science Laboratory; Knowledge on Computer 

Science; Education on Mathematics; Computer Science on Education; Educatinal Software 
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O mundo encontra-se cada vez mais tomado por instrumentos tecnológicos 

que invadem o cotidiano das pessoas. É a senha do banco, o cartão de crédito, as 

notas do desempenho do educando na escola, é a produção de software pelo 

professor, ou mesmo, aquela aula do professor que pode ser acessada pela Internet. 

Todas essas situações exigem do professor um determinado conhecimento 

tecnológico, atingindo tanto o seu lado pessoal, quanto o profissional.  

          Isso exige a reconstrução da própria prática docente na ação, buscando 

conhecimentos, (re) construindo-os, desafiando no cotidiano os seus saberes 

docentes constantemente.  

          Essa realidade atinge a escola em seu modelo histórico conservador, 

mostrando a necessidade desta de possibilitar ao professor e ao seu educando a 

inclusão no mundo digital. No acesso ao computador, o professor busca a melhoria 

do ensino-aprendizagem e sua contribuição para diminuir o nível das dificuldades 

dos alunos em relação aos conceitos científicos. 

          Nesse conjunto curricular, temos aqui a Matemática que, ao longo do tempo, 

tem sido responsabilizada pela exclusão de alunos das escolas, devido ao índice 

alto de repetência e ao baixo desempenho nas avaliações nos âmbitos nacional e 

regional. Isso acontece, mesmo após ser comprovado, estatisticamente, pelo Censo 

2001, a incidência dessa problemática em todas as áreas do currículo escolar.  
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          Nesse meio tempo, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (BRASIL, 

2001), cumprindo o que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental do Conselho Nacional de Educação, orientam as tecnologias 

da comunicação como um dos caminhos para “fazer Matemática” na sala de aula.  

       Mesmo assim, muitos professores de Matemática, embora compreendam o 

computador como proposta alternativa de melhoria da aprendizagem de conceitos 

científicos em situações de ensino e sintam a necessidade de saber fazer 

Matemática com o auxílio do computador, não têm construído e vivenciado situações 

de ensino com os recursos que esse instrumento oferece em sala de aula 

informatizada. 

       A relação que o professor vivencia entre a Matemática e a facilidade que o 

computador oferece para a aplicação do seu conteúdo ainda está vinculada a velhos 

conteúdos e a velhos enfoques, na visão tradicional de instrução segundo Schwartz 

(1995, p.172), relação esta, existente desde o surgimento do livro didático.  

Reconhecer a Matemática como uma ciência de demonstração (D’Ambrósio, 

1996) e a Informática educativa como uma possibilidade de uso de novas 

ferramentas como suporte ensino-aprendizagem é desafiar professores e alunos a 

usar ferramentas diferentes daquelas até então utilizadas, para aplicar conceitos 

matemáticos. Conforme os PCNs: 

  As experiências escolares com o computador também têm 
mostrado que seu uso efetivo pode levar ao estabelecimento de uma 
nova relação professor-aluno, marcada por uma maior proximidade, 
interação e colaboração. (BRASIL, 2001, P.44) 

 

         Ainda, os cursos de formação, há tanto tempo com o método que toma o lápis 

/ papel, impressos e instrumentos próprios da Matemática como apoio didático, 

estão se adaptando, lentamente, à inserção do computador na área de educação. 

Muitos professores de Matemática, hoje no exercício docente, provêm da formação 
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com o uso básico do papel e lápis, impressos, réguas, transferidores e outros 

instrumentos, considerados pelos docentes como essenciais para aplicação de 

conceitos científicos. Mas, o computador, no curso de formação, é usado diversas 

vezes, conforme afirma Castelo-Branco e Gomes: 

[...] geralmente nos cursos de formação de professores 
(colleges of Educacion), há cursos de introdução para aprender a 
usar o computador, contudo, as disciplinas de didáticas de conteúdos 
específicos e metodologias de ensino destes cursos não abordam o 
uso do computador como ferramenta de suporte ao ensino dos 
conceitos visados. Professores aprendem a usar a tecnologia, mas 
não aprendem a como ensinar com elas (2003,p.1).  

 

Ponte, Matos e Abrantes (1998, apud RIBEIRO & PONTE, 2003), em seus 

estudos sobre a presença do computador em sala de aula de educação matemática, 

“atribui às tecnologias da informação e comunicação significativas potencialidades 

de inovação e mudança” na prática docente. No entanto, Ribeiro e Ponte (2003, 

p.01) complementam afirmando que “a integração de novas tecnologias nas práticas 

educativas parece ser um processo algo indefinido, não tanto pela sua lentidão, 

mas, sobretudo, pela falta de rumo”. 

           Essas questões sobre os saberes docentes, necessários à melhoria do 

desempenho dos professores em Matemática, têm sido meu investimento há duas 

décadas e, ultimamente, do computador como suporte à aplicação de seus 

conceitos. Inquieta-me essa relação entre Matemática e Informática, pois meu 

exercício docente concentra-se em curso de formação docente para o ensino da 

Matemática no Ensino Fundamental, provocando a minha continuidade de estudos, 

no sentido de compreender os saberes dos professores licenciados para essa área.  

Essa pesquisa propõe oferecer subsídios para a prática docente em 

Laboratório de Informática, seja na rede pública ou privada e, também, para 

subsidiar a minha própria prática, investigando a (re) construção desses saberes nas 
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situações de ensino dos professores de Matemática com o computador em 

Laboratório de Informática. 

Ao mesmo tempo, é comum na minha prática docente em educação superior, 

em curso de formação docente, buscar opiniões sobre as experiências dos 

formandos com o computador em sala de aula informatizada, idéias essas que 

proporcionam elementos para uma sistematização de questões, que ao serem 

estudadas, fortificam a prática de investigar a própria prática. 

Nesta última década, temos visto projetos da rede pública e o ranking na 

corrida das escolas da rede privada, para implementar na escola um processo de 

democratização do saber, incorporando tecnologias de informação na prática 

docente, tanto na atividade geral das escolas, como nas áreas curriculares e, em 

particular, na disciplina Matemática. Essas atividades têm exigido dos seus 

professores conhecimentos aos quais não tiveram acesso na formação inicial, 

saberes da área da informática, como as ferramentas dos seus programas, base 

para projetar suas aulas com o computador e utilizar softwares para aplicar 

conceitos matemáticos. Como cita Schwartz: 

A responsabilidade dos professores está em desafiar, orientar, 
e acima de tudo educar os estudantes em seus entendimentos e mal 
entendidos, suas perspicácias e suas invenções. Nossa retórica 
sobre magistério, em grande parte, honra este modelo. [...] contudo o 
papel do professor é direcionado ao aprendiz da matéria que ele ou 
ela ensina, deve ser um ouvinte cauteloso das palavras dos 
estudantes.[...] Professores devem ativamente procurar alcançar 
seus próprios conhecimentos e entendimentos da sua matéria (1995, 
p.175).   

 

Essa questão tem sido pauta das preocupações das academias, em 

decorrência da necessidade social de desvendar essa tecnologia. Haja vista, as 

revistas científicas das Universidades, os Congressos e Cursos de Especialização 

nesta área que são veiculados no âmbito educativo.  
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Entretanto, no contexto das práticas de ensinar e aprender Matemática em 

ambiente informatizado, Oliveira & Ponte, chamam a atenção: 

 [...] que o conhecimento na ação e prática diz respeito aos 
saberes específicos que o professor revela quando em ação, 
correspondendo ao saber fazer por oposição ao saber que. Incluem-
se, ainda, nesta área os dilemas e os problemas ligados com a 
tomada de decisões necessárias na prática profissional (2003, p.3).     

 

Portanto, no contexto das tomadas de decisões dos professores de 

Matemática para as construções de sua aulas informatizadas é que investigaremos  

“As reconstruções com o computador dos saberes docentes práticos no ensino-

aprendizagem pelos professores licenciados em Matemática”. 

Para esta pesquisa, entendemos saberes práticos docentes, como: 

 [...] aqueles que os professores produzem no seu cotidiano 
docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, 
mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos 
produzidos por outros educadores. (PIMENTA, 2000, p.20).  

 

Como também, segundo Tardif, ao chamar os saberes práticos como 

experienciais, explica que esses saberes são: 

[...]oriundos da experiência de trabalho cotidiana parecem 
constituir o alicerce da prática e da competência profissionais, pois 
essa experiência é, para o professor, a condição para a aquisição e 
produção de seus próprios saberes profissionais (2002, p.21).  

 

Contudo, acrescenta Charlot (2000, p. 85-86), “chamo relações de saber as 

relações sociais consideradas sob o ponto de vista do aprender e a relação com o 

saber na construção de saberes em relações sociais de saber”. Dessa maneira, 

interpretamos que os saberes docentes práticos se constituem socialmente na 

formação e no cotidiano, relacionando-se com aqueles que formam o conjunto de 

saberes em sua trama para ensinar com computador. 

Consideramos as escolhas sobre os conteúdos e os enfoques dados a eles 

com o computador, nomeando-os em velhos ou novos (Schwartz, 1995, p.172) no 
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momento do professor de Matemática projetar suas aulas e o coordenador do 

Laboratório de Informática implementá-las com o computador em Laboratório de 

Informática. 

Diante dessa tomada de decisão sobre os saberes práticos docentes (re) 

construídos pelos professores de Matemática com o computador, investigamos 

aqueles que são determinantes para a ação docente e para sua implementação de 

aula informatizada. Vale ressaltar, como uma questão da investigação, a dificuldade 

que essa ação representa para o professor devido não ter aprendido a usar o 

computador pedagogicamente na formação inicial, por isso, estar “descobrindo”, em 

exercício docente, as diversas maneiras de utilizá-lo para aplicação dos conceitos 

matemáticos.  

       Confirmamos aqui, que a opção da pesquisa recaiu nos saberes docentes 

práticos dos professores de Matemática em ambiente informatizado, em decorrência 

da escassez de estudos sobre essa dimensão pedagógica, pela contribuição que os 

resultados possam dar para auxiliar os professores em seu exercício docente com o 

computador e, também, por serem os saberes docentes complexos e 

constantemente reconstruídos na prática.  

Não pretendemos na pesquisa eliminar a interdependência do conjunto de 

saberes da formação do conjunto dos saberes da experiência, nem das suas 

diversas naturezas de saberes, como os profissionais, os pedagógicos, os didáticos, 

os informáticos e os disciplinares, que são avaliados e adaptados à realidade dos 

professores em pleno exercício docente, nem do comportamento e do pensamento 

cotidiano do professor ao tomar decisão sobre sua aula com o suporte ensino-

aprendizagem computador. 
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Consideramos na pesquisa a prática letiva docente, por compreendê-la como 

conhecimento em ação. Segundo Oliveira & Ponte (2003, p.12-13), “muito presente 

em educação matemática e que interage com outros domínios da prática profissional 

do professor”, sendo os saberes específicos de referência, revelados no saber 

prático do professor, foco desta pesquisa. 

 Esta investigação apresenta-se estruturada, seguindo uma seqüência de 

pensamento. No capítulo um, há um diálogo entre diversos autores que escreveram 

sobre os saberes docentes e sobre a relação da Informática com a educação 

Matemática. No capítulo dois, listamos os objetivos que guiaram nossa pesquisa. No 

capítulo três, explicitamos a metodologia adotada para a investigação. No quarto 

capítulo, realizamos a análise das etapas de construção da entrevista dirigida. No 

quinto capítulo, realizamos a análise dos dados em Matemática. No capítulo seis, 

discutimos os resultados da investigação. Por fim, as reflexões finais são 

apresentadas no capítulo sétimo, procurando subsidiar algumas discussões em 

ambiente educacional. 
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“[...] vale adicionar um comentário sobre a 
distinção entre ferramentas para fazer coisas 

e ferramentas para ensinar a fazer coisas [...]”. 
( Schwartz, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

__________________________________________________ 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Este primeiro capítulo propõe abordar a trama dos saberes docentes dos 

educadores matemáticos em torno das concepções de saber e a sua complexidade 

na prática docente. Com isso, pretendemos situar o campo teórico em que se 

desenvolverá a investigação sobre a (re) construção dos saberes práticos docentes 

desses professores com uma nova tecnologia, o computador, como suporte ensino-

aprendizagem. 

 

1. Da trama dos saberes docentes de Matemática com o computador 

A tecnologia, atualmente, incorporada à vida do homem, obriga-o a 

reestruturar-se para inserir-se na sociedade digital, e também, inserir sua prática 

docente nessa sociedade.  

O problema reside em decidir “como” educar esse homem 
informático que tem poderosas bases e tão grandes possibilidades e 
que vai se adaptando a uma tecnologia que lhe permite potentes e 
variadas maneiras de agir, porém que lhe exige também diferente 
comportamento e diferente preparação das suas habilidades e 
destrezas. (...) Não se trata de que, ao incorporar à sua maneira de 
viver uma técnica refinada da qual já não poderá prescindir, o 
homem vá se robotizando, passando a ser uma máquina que atue 
por reflexos programados. (SANTALÓ, 1996, p.11). 

 

Acreditamos que sucessivamente o professor reconstrói os seus saberes na 

sua prática docente (VYGOTSKY apud POZO,1998, FREIRE,1993, TARDIF,2002) 

ao longo do seu exercício, descobrindo  saberes ao conscientizar-se da sua prática, 

generalizando-a. Simplifica Paulo Freire (1993) ao referir-se ao docente: 
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Foi reinventando-se a si mesmo, experimentando ou sofrendo a 
tensa relação entre o que herda e o que recebe ou adquire do 
contexto social que cria e o recria, que o ser humano veio se 
tornando este ser que, para ser, tem de estar sendo. Este ser 
histórico e cultural que não pode ser explicado somente pela biologia 
ou pela genética nem tampouco apenas pela cultura. Que não pode 
ser explicado somente por sua consciência como se esta em lugar de 
ter-se constituído socialmente e transformado seu corpo em um 
corpo consciente tivesse sito a criadora todo-poderosa do mundo, 
que o cerca, nem tampouco pode ser explicado como puro resultado 
das transformações que se operam neste mundo. Este ser que vive, 
em si mesmo, a dialética entre o social, sem o que não poderia ser e 
o individual, sem o que se dissolveria no puro social, sem marca e 
sem perfil. ( 1993, p.67)  

 
Para essa pesquisa propomos um saber docente de natureza informático, 

amalgamado aos saberes que os docentes de Matemática utilizam em seu exercício 

com o computador em sala de aula informatizada. Consideraremos os critérios 

criados por eles para construir o seu projeto de aula com o computador, no contexto 

das relações de saberes que faz uso para elaborá-lo, revisitando tanto os saberes 

da formação, como os práticos em Laboratório de Informática.  

 

1.1– Concepção de saberes docentes  

Adquirir saber permite ao professor estar situado no mundo, compreendê-lo, 

vivê-lo em sua diversidade, ainda, ser elemento de construção e disseminação 

desses saberes. Como diz Charlot (2000, p.61), não há saber senão para um sujeito 

“engajado” em uma certa relação com o saber. 

[...] não há saber senão para um sujeito, não há saber senão 
organizado de acordo com relações internas, não há saber senão 
produzido em uma “confrontação interpessoal”. Em outras palavras, a 
idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito com ele 
mesmo (deve desfazer-se do dogmatismo subjetivo), de relação desse 
sujeito com os outros ( que co-constroem, controlam, validam, 
partilham esse saber). (CHARLOT, 2000, p. 61) 

 

Em sua prática docente, os professores de Matemática têm se relacionado 

com inúmeros suportes de ensino-aprendizagem que lhes possibilitam a aplicação 
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dos conceitos nesta área. Entretanto, essa escolha dos instrumentos que irão lhes 

dar esse suporte, só podem ser compreendidos historicamente, em sua 

contemporaneidade. Isto, porque sabemos que, ao longo do tempo,o homem vem 

usando-os conforme a necessidade do conteúdo, ou da época, ou mesmo da 

identificação do professor com esse ou aquele instrumento.  

A realidade é que em Matemática fazemos uso de suportes e que esses têm 

significado um grande aliado dos professores para aplicação de conceitos científicos. 

Essa afirmativa tem importância porque, ao usar didaticamente o computador, 

fazemos uso de saberes didáticos e de informática, que ao mesmo tempo em que 

têm sua especificidade, pertencem a uma trama de saberes docentes, até porque 

entendemos os saberes como: 

a) Formas específicas de se relacionar com o mundo (Charlot, 2000, p.62); 

b) Plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do 

trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de 

fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente (Tardif, 2002, p.18) 

c) Amalgamação de saberes de natureza: pedagógica, curricular, profissional, 

didático, informático e disciplinar; construídos em um processo de tomadas de 

decisões em sua ação, de maneiras: coletiva e pessoal, espontânea ou 

forçada pela temporalidade ou, pela própria profissão e, ainda fazendo uso de 

seus esquemas de ação (Piaget) em constante ruptura e filiação no exercício 

docente. 

Essa visão da trama que envolve o conceito de saberes é bem definida por 

Charlot, ao afirmar que sob forma “intuitiva”: 
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A relação com o saber é o conjunto das relações que um 
sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma 
atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma 
situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., é também relação com a 
linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no mundo e 
sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo 
enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação. 
(2000, p.81) 
 

 Portanto, o contexto em que os saberes docentes se concretizam está em 

constante movimento, sendo estes temporal, cultural e espacial, e podemos 

caracterizar algumas propriedades comuns aos professores neste conjunto de 

relações na docência. 

 

1.1.1 - Saberes docentes em construção permanente 

Na nossa investigação dos saberes docentes práticos, é interessante localizá-

los conceitualmente. Para isso, consideraremos alguns teóricos que têm se dedicado 

a esse estudo em geral, inserindo também, aqueles que abordam essa relação na 

informática, no âmbito do ensino-aprendizagem. 

Inicialmente, em nossa pesquisa, docência se afirma em base epistemológica 

explicitada, nos seguintes termos por Paulo Freire: 

Conhecer não é o ato do qual um sujeito transformado em 
objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que outro lhe dá 
ou lhe impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença 
curiosa do sujeito face ao mundo. Requer sua ação transformadora 
sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica invenção 
e reinvenção (1975, p.27). 

 

Esse processo de conhecer, compreendido para Paulo Freire, em sua 

dialética, exige a apropriação: 
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[...]do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que 
pode, por isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o 
aprendido-apreendido a situações existenciais concretas. Pelo 
contrário, aquele que é ‘enchido’ por outros de conteúdos cuja 
inteligência não percebe, de conteúdos que contradizem a própria 
forma de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende 
(1975, p.27-28). 

 

Para Moran, Masetto & Behrens, o terreno da mediação do sujeito com a 

informação é o primeiro passo para o conhecer, através da comunicação e da 

interiorização que define o ato de conhecer, compreendendo-o: 

Conhecer é relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o 
que vem de fora. Conhecer é saber, é desvendar, é ir além da 
superfície, do previsível, da exterioridade. Conhecer é aprofundar os 
níveis de descoberta, é penetrar mais fundo nas coisas, na realidade, 
no nosso interior. Conhecer é conseguir chegar ao nível da sabedoria, 
da integração total, da percepção da grande síntese, que se consegue 
ao comunicar-se com uma nova visão do mundo, das pessoas e com 
o mergulho profundo no nosso eu. O conhecimento se dá no processo 
rico de interação externo e interno. Pela comunicação aberta e 
confiante desenvolvemos contínuos e inesgotáveis processos de 
aprofundamento dos níveis de conhecimento pessoal, comunitário e 
social (2000, p.25).  

 

Nesse sentido, os saberes docentes (Charlot, 2000, Tardif, 2000, Moran & 

outros, 2000, Freire, 1975) vêm chamando atenção do seu sentido de (re) 

construção na relação, em um movimento exterior-interior, do sujeito enquanto 

indivíduo e coletivo na sociedade.  

A concepção de professor, nessa trama, conforme Tardif, vai além de um 

“trabalhador que se contenta em aplicar meios e que se comporta como um agente 

de uma organização” (2000, p.149). Ele se insere no mundo para compreendê-lo em 

sua complexidade, no sentido de vivê-lo dinâmica e, criticamente, transformando-o, 

expondo-se, fragilizando-se, para renascer continuamente nesse processo de 

construção próprio.  

Ser professor é estar só ao mesmo tempo em que é coletivo, é criar 

condições e (re) construir saídas para a aprendizagem de seus alunos. Na sua 
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intelectualidade, reconstrói, valida, reflete a prática incessantemente. Nesse 

processo faz uso de informação, conhecimento e saberes. Segundo Monteil: 

A informação é um dado exterior ao sujeito, pode ser 
armazenada, estocada, inclusive em um banco de dados; está “sob 
primazia da objetividade”. O conhecimento é o resultado de uma 
experiência pessoal ligada à atividade de um sujeito provido de 
qualidades afetivo-cognitivas; como tal, é intransmissível, está “sob a 
primazia da subjetividade”. Assim como a informação, o saber está 
“sob a primazia da objetividade”; mas, é uma informação de que o 
sujeito se apropria. Desse ponto de vista, é também conhecimento, 
porém desvinculado do “invólucro dogmático no qual a subjetividade 
tende a instalá-lo”. O saber é produzido pelo sujeito confrontado a 
outros sujeitos, é construído em “quadros metodológicos (1985, p.61). 
 

Azzi, ao tentar focar conhecimento e saber, comenta: 

Da diferenciação entre saber e conhecimento emerge a 
importância do saber pedagógico _ enquanto saber construído pelo 
professor no exercício da docência _ como elemento que contribui 
para uma nova leitura da (des) qualificação docente, pois mostra a 
atividade que demanda uma capacidade que vai além da execução, 
uma atividade de grande relevância na condução do processo 
educacional que vise a um ensino de qualidade (2000, p.44-45). 

 

Nesses dois sentidos, o saber é uma relação entre a informação e o 

conhecimento, que tem o saber pedagógico como interlocutor dessa dialética 

freiriana. 

A (re) construção de saberes nessa relação tem como pano de fundo para o 

professor a sua formação docente e as experiências do seu saber-fazer, subsidiando 

as suas constantes tomadas de decisão no exercício docente, seja nos passos para 

o seu planejamento, a execução e a avaliação do seu desempenho e o dos seus 

alunos. Para Tardif (2000, p.149), “o professor é sujeito de seu próprio trabalho e 

ator de sua pedagogia, pois é ele quem modela, quem lhe dá corpo e sentido no 

contato com os alunos (negociando, improvisando, adaptando)”.  

 Na maioria das vezes, o professor envolve-se em dilemas cognitivo-sociais 

durante sua plena atividade em sala de aula, necessitando escolher e tomar 
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decisões para a concretização de uma ação pensada, construída, formulada de 

hipóteses, validadas e repensadas. As relações nessa (re) construção, com base no 

conjunto dos seus saberes, flexibiliza o seu planejamento no momento da ação 

docente com o computador, no Laboratório de informática. 

Como Tardif (2003), cita: 

[...]o principal problema da atividade docente não é provocar 
mudanças causais num mundo objetivo – por exemplo, no cérebro 
dos alunos -, mas obter o empenho dos atores considerando os seus 
motivos, isto é, os seus desejos e os significados que atribuem à sua 
própria atividade de aprendizagem. (p.137). 

 

Na relação de interdependência entre os saberes docentes em Matemática, 

Brousseau faz referência ao processo de comunicar um conhecimento ao aluno, 

chamando atenção de como ele acontece. Para ele, não é somente comunicar: 

[...] seus resultados tal como os obteve, mas os reorganiza, 
lhes dá a forma mais geral possível; realiza uma “didática prática” 
que consiste em dar ao saber uma forma comunicável, 
descontextualizada, despersonalizada, fora de um contexto temporal. 
O professor realiza primeiro o trabalho inverso ao do cientista, uma 
recontextualização do saber: procura situações que dêem sentido 
aos conhecimentos que devem ser ensinados (1996, p.48). 

 

Buscar novas alternativas de comunicar um conhecimento com as tecnologias 

informatizadas constitui mais um desafio para o professor, como um acréscimo ao 

seu papel de minimizador dos problemas de ensino-aprendizagem, agora, em 

formato de atividades implementadas com o computador em Laboratório de 

Informática. Segundo Selma Garrido Pimenta: 

A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-
aprendizagem. Ou seja, é o conhecimento técnico-prático de como 
garantir que a aprendizagem se realize como conseqüência da 
atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do objeto, o 
estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a 
realidade (não aprendizagem) seja transformada, enquanto realidade 
social. Ou seja, a aprendizagem (ou não aprendizagem) precisa ser 
compreendida enquanto determinada em uma realidade histórico-
social (2000, p.83). 

 



 31 

Com isso, os professores, ao planejarem, focalizam a realidade de seus 

alunos ao pensarem em situações de ensino-aprendizagem, sentindo dificuldades 

ao elaborar as aulas com os computadores, segundo Bittar, pelo fato:  

Ora, a inserção de um novo instrumento implica em mudanças 
no planejamento das aulas. É preciso reavaliar todo o processo de 
ensino e aprendizagem, passando por discussões do tipo 
reestruturação dos objetivos da disciplina, como e quando inserir 
atividades com o computador, por que fazê-las com o computador e 
não com o papel e lápis, quais os ganhos ao se usar esta ferramenta, 
e, finalmente, é preciso reavaliar o processo de avaliação (2000, 
p.228). 

 

Ainda, a introdução da informática na aplicação do saber ensinar Matemática, 

segundo Franck Bellemain: 

[...] exige repensar a estrutura de ensino, os tipos de atividade, 
os conteúdos ensinados e o papel do professor. Essa nova 
organização do ensino com a introdução do computador pode apoiar-
se sobre uma gestão do tempo diferente, a possibilidade de 
organizar mais fases individuais e favorecer, de um modo geral, a 
aproximação entre o tempo de aprendizagem e o tempo de ensino. 
Na medida que o computador executa algumas tarefas práticas tais 
como cálculo, construção de figuras, de gráficos,etc..., ele permite a 
organização de mais atividades conceituais (2000, p.201). 

 

Ou ainda, conforme Balacheff & Kaput, que: 

[...] o impacto de novas tecnologias tem mudado algumas 
prioridades dentro dos objetivos educacionais (fazendo um prévio 
currículo parcialmente obsoleto); tem também levado a necessidade 
de novas competências por parte dos professores, na seqüência de 
aproveitar vantagens de novas oportunidades educacionais oferecidas 
por novas tecnologias e melhor entendidas em seu impacto cultural e 
social (1996, p.470). 

 
Confirma, então, que o saber em ação do professor é dinâmico e influenciado 

pelas suas concepções pessoais, profissionais e historicamente (re) construídos no 

lócus da sua formação inicial e permanente. Essas concepções refletirão na 

preparação das aulas, em suas decisões, nas escolhas de tarefas a propor aos 

alunos, como também, na maneira de usar o suporte computador no processo 

ensino-aprendizagem no Laboratório de Informática. 
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Essa concepção de saberes sobre a docência, em construção e reconstrução 

permanente, origina-se bem antes do exercício da profissão docente, enquanto 

aluno na sua relação escola-família. Para Tardif, “antes mesmo de começarem a 

ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas maneiras, o que é o ensino 

por causa de toda a sua história escolar anterior” (2000, p.20). 

Para preparar uma situação de ensino, pois, devem-se exigir os saberes 

práticos docentes do professor como meio de antecipação (suposição) para as suas 

decisões sobre o conteúdo, os efeitos e o caminho a percorrer para projetar sua aula 

com o computador. Isso caracteriza o reflexo dos saberes adquiridos no seu 

processo de formação inicial e permanente, para atingir seu objetivo: aprendizagem 

dos conceitos de Matemática em ação como produção do aluno e a sua própria. 

Assim, para Brousseau: 

Podem ser vistas aqui as duas partes, bastante contraditórias, 
do papel do professor: fazer viver o conhecimento fazê-lo ser 
produzido por parte dos alunos como resposta razoável a uma 
situação familiar e, ainda, transformar essa “resposta razoável” em 
um “fato cognitivo extraordinário”, identificado, reconhecido a partir 
do exterior (1996, p.48-49). 

 

Compreendemos que os saberes do professor de Matemática em ambiente 

informatizado exigem um conjunto de conhecimentos que deve ser aplicado ao 

preparar e executar suas aulas utilizando o computador.  

Esse processo, segundo Azzi: 

[...]“acontece em um espaço e tempo determinados, é 
antecedido e sucedido por outros espaços e ações a que pertence 
como: a formação docente, a avaliação, a cultura do professor, seus 
valores... (2000, p.56). 
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1.1.2 – Saberes práticos docentes 

Em nosso marco teórico, pressupomos uma relação forte de unidade entre os 

saberes docentes, caracterizando-os no exercício docente em saberes práticos, 

incidindo na formação permanente, enquanto a dialética teoria-prática (VÀSQUEZ, 

1968, PIMENTA, 1994). Para isso, torna-se necessário compreender os diversos 

saberes docentes em suas naturezas, que tendem a ser amalgamados. Para isso, 

Tardif (2000, p.36-38) define os saberes em suas naturezas:  

a) SABERES PROFISSIONAIS, como o conjunto de saberes transmitidos 

pelas instituições de formação de professores e de seu exercício docente; 

b) SABERES PEDAGÓGICOS apresentam-se como doutrinas ou 

concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no 

sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a 

sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 

atividade educativa; 

c) SABERES DISCIPLINARES são os saberes que correspondem aos 

diversos campos do conhecimento, transmitidos na formação; 

d) SABERES CURRICULARES correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como 

modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita; 

e) SABERES EXPERIENCIAIS ou PRÁTICOS correspondem aos saberes 

específicos no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio.  

Pimenta (1994), ainda, acrescenta: 



 34 

a) SABER da PRÁTICA exige o posicionamento prévio de objetivos, de 

decisões pedagógicas e políticas a partir dos quais se desenvolve a 

tecnologia que cuida da tradução prática (instrumental) das tarefas (p.100) 

b) PRÁTICA compreendida em quatro aspectos: a intencionalidade da 

prática; a sua natureza que é social; a necessidade da ação conjunta; e a 

sua realização efetiva como trabalho humano (p.95). 

Considerando o contexto da pesquisa, identificamos no exercício docente 

com o computador,  mais dois saberes: 

a) SABERES INFORMÁTICOS correspondem aos saberes sobre as 

ferramentas dos programas do computador para a construção dos 

softwares de aula informatizada. 

b) SABERES DIDÁTICOS INFORMÁTICOS ou SABERES DIDÁTICOS DO 

USO DO COMPUTADOR correspondendo a forma de aproximar o ensino 

da aprendizagem através do uso do computador para aplicar conteúdos 

disciplinares, modelando o software para dar sentido ao conteúdo com os 

enfoques a fim de focalizar a realidade do aluno usuário ou não do 

computador.  

Nesse conjunto, a base conceitual de unidade e de amalgamação dos 

saberes docentes práticos na prática (VÁSQUEZ, 1968; PIMENTA, 1994-2000; 

TARDIF, 2000), proposta e adaptada para essa pesquisa, incide na complexidade 

da reconstrução desses saberes no exercício profissional, implicando: 

- o processo de socialização profissional, 

- a caracterização da objetivação e subjetividade do comportamento e pensamento 

cotidiano; 

- a flexibilização, objetivação e subjetividade dos saberes docentes; 
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- as rupturas e filiações dos saberes docentes em sua trajetória profissional; 

- o desejo expresso no exercício docente durante a realização de situações 

significativas de Matemática em sala de aula com o computador; 

-  a autoformação permanente, atualizando-se continuamente; 

- a existência da prática relacionada à teoria, de forma interdependente 

dialeticamente. 

           Essa relação entre os saberes, amalgamando-se em saberes práticos da 

formação permanente do docente de Matemática, é fundamento para a construção e 

reconstrução dos saberes que referenciam o uso do computador no ensino-

aprendizagem de Matemática em Laboratório de Informática.  

          Em meio aos saberes docentes, Schwartz (1995), projetista de software, 

chama a atenção para as escolhas de conteúdos e a forma de apresentá-los que o 

professor decide ao projetar suas aulas. Aborda que os professores decidem entre 

velhos ou novos conteúdos com novos ou velhos enfoques, idealizando o simples 

uso do computador como sendo aquele de novos enfoques.  Ainda, Schwartz  

confirma que:  

[...] a centelha e o brilho do novo conteúdo pouco faz para 
esconder a pedagogia tradicional nos muito dos novos conteúdos que 
o povo usa. Eles tendem a confundir o uso da nova mídia com novos 
enfoques pedagógicos. Assim, muitos como os tradicionalistas usam o 
computador para questionar e acessar respostas. Outros que são 
igualmente entusiastas sobre a promessa da nova tecnologia, [...] 
abdicam responsabilidade e abandonam alunos para encontrar seus 
próprios caminhos nos tesouros intelectuais eletrônicos a que eles têm 
acesso (1995, p.173). 
 

           Entretanto, para alguns professores, como também para Schwartz (1995), 

novo conteúdo soa assustador para algumas escolas. Nesse caso, o autor sugere 

encontrar o caminho do velho conteúdo com novos enfoques, como preparação para 

a aplicação de novos saberes. 
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 Relacionando conteúdo com ensino, citamos Fiorentini (1995), que caracteriza 

o ensino da Matemática em seis tendências: a formalista clássica, a empírico-ativista, 

a formalista moderna, a tecnicista, a construtivista e a etno-sócio-construtivista. Em 

cada uma dessas, o conteúdo Matemático é compreendido conforme o enfoque que 

as embasa, apresentando-se como velhos ou novos conteúdos e velhos ou novos 

enfoques.  

Essa relação é estabelecida através da escolha realizada pelos professores 

em sua maneira de ensinar Matemática, podendo muitos terem a esperança 

depositada no computador, como suporte que traria novos enfoques e novos 

conteúdos para a sala de aula, evidenciando ou mudando sua tendência de ensinar 

Matemática.  

           Diante dessas idéias expostas até o momento, a chegada dos computadores à 

escola evidencia a necessidade de se refletir sobre uma série de questões dessa 

amalgamação de saberes docentes em exercício. Essa questão sobre a escolha do 

conteúdo é mais evidente pelo prestígio que o professor de Matemática lhe dá e pela 

função de mediação entre novos conhecimentos, quando sua prática docente tem 

como referência uma trama de saberes e as condições em que se desenvolve. 

Portanto, chama-nos a atenção que: 

[...] devemos salientar a instrução, ou seja, o conhecimento 
necessário à organização e condução das aulas. O conhecimento da 
matemática, do currículo e do aluno e da aprendizagem envolvem, 
um importante componente experiencial, mas têm associados 
saberes de referência bem definidos. O conhecimento da instrução 
tem um caráter distinto, sendo muito mais subordinado aos aspectos 
processuais e intuitivos. Requer, por isso, um estudo 
qualitativamente distinto – em estreita ligação com a prática lectiva 
do professor. (OLIVEIRA & PONTE, 2003, p. 11). 
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          Portanto, na prática letiva, o saber-fazer do professor de Matemática no 

Laboratório de Informática, requer análises conceituais da sua prática -pedagógica e, 

acima de tudo, atitudinal, quando: 

[...] as modificações precisam ser profundas, porque envolvem 
uma nova atitude a ser adotada pelos professores, que devem 
abandonar o papel de transmissores do conhecimento e auxiliar os 
estudantes a construir  seu próprio conhecimento. A apresentação 
axiomática da matemática, especialmente para aqueles docentes 
que assumem uma pedagogia tradicional, tem sido a forma mais 
adequada de ensinar um conteúdo, pois os termos são definidos, os 
axiomas aceitos, os teoremas demonstrados e os exemplos e 
problemas reduzidos a um mínimo necessário, apenas para ilustrar o 
conceito (CURY & BAZZO, 2001, p. 31). 

 
Essa mudança recai na formação inicial e permanente, quando se exige um 

posicionamento docente e, na maioria das vezes, esses saberes não fizeram parte 

da formação básica profissional docente, que o seu exercício em ambiente 

informatizado lhe impõe: 

[...] mais importante do que saber os rudimentos do emprego 
de ferramentas computacionais é saber o fazer com elas, pois 
exercer um ofício é “saber reinventá-lo sempre, todo dia, fazendo 
desse saber impulso permanente de mudança. (DEMO, 1998, p. 
205). 
 

Dessa maneira, ao reinventar a situação de ensino proposta ao aluno, ao 

mesmo tempo em que deve estar baseada na realidade, também, insere-se no 

contexto social dos usuários, problematizando-o, estimulando-os, enquanto 

professor e educando como afirma Oliveira & Ponte: 

[...] os professores são adultos e, além disso, são profissionais 
inseridos em sistemas e instituições. Assim, é preciso ter em atenção 
os aspectos ligados à mudança de concepções e atitudes, bem como 
os processos decorrentes da participação em movimentos coletivos e 
da reflexão individual (2003, p.13). 

 

            Para o professor, a busca do computador se traduz como suporte à aplicação 

de conceitos matemáticos, como uma aula mais prazerosa e como um bom visual, 

envolvendo seu uso como apoio ao ensino, como fonte de aprendizagem e como 
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ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. Para o educando, o trabalho 

com o computador pode ensinar a aprender com seus erros e a aprender junto com 

seus colegas, trocando entre si suas produções e comparando-as, na sua 

diversidade representativa. Contudo, Lévy, salienta que: 

Uma técnica não é boa, nem má (isto depende dos contextos, 
dos usos e dos pontos de vista), tampouco neutra (já que é 
condicionante ou restritiva, já que de um lado abre e de outro fecha o 
espectro de possibilidades). Não se trata de avaliar seus “impactos”, 
mas de situar as irreversibilidades às quais um de seus usos nos 
levaria, de formular os projetos que explorariam as virtualidades que 
ela transporta e de decidir o que fazer dela (1999, p.26). 
 

Essas concepções sobre os usos do computador evidenciam o conjunto dos 

desafios nesta pesquisa, ao considerar os saberes docentes práticos dos 

professores de Matemática em ambiente informatizado, como objeto de 

investigação, quando a (re) construção desses saberes promovem articulações e 

representações, tendo como finalidade a própria prática docente. Pois, segundo 

Tardif: 

O objeto do trabalho dos professores são seres humanos 
individualizados e socializados ao mesmo tempo. As relações que 
eles estabelecem com seu objeto de trabalho são, portanto, relações 
humanas, relações individuais e sociais ao mesmo tempo (2002, 
p.12). 

 

A (re) construção dos saberes práticos docentes necessários ao uso do 

computador para aplicar conceitos matemáticos, manifesta-se do interior para o 

exterior e vice-versa. Isso, quando concebo rupturas e filiações de esquemas de 

ação (Piaget), a fim de que esses professores reflitam sobre os saberes da sua 

prática para o ensino de Matemática em Laboratório de Informática.  É perguntar-se 

constantemente por que estão a fazer o que fazem, é pensar sobre as 

conseqüências de seu ensino, com olhar de problematização do seu saber-fazer, ao 

relacionar o objeto do seu ensino com o saber, seja o seu ou do seu aluno. 
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Com isso, segundo Freire & Valente, para entender o computador como uma 

nova maneira de representar o conhecimento, é necessário: 

Usar o computador com essa finalidade requer a análise 
cuidadosa do que significa ensinar e aprender, bem como demanda 
rever o papel do professor nesse contexto. [...] O preparo do 
professor não pode se restringir à passagem de informações, mas 
deve oferecer condições para que ele construa conhecimentos sobre 
técnicas computacionais e entenda como integrar o computador em 
sua prática pedagógica (2001, p.32). 

 

Sobre isso, Schwartz, confirma a citação anterior, ao dizer: 

[...] a promessa do microcomputador não será realizada em 
educação antes de nós superarmos a inércia intelectual daqueles 
que querem manter-se ensinando sempre aquilo que eles queriam 
ensinar[...] (1995, p.173). 

 

                            Entender a construção desse conhecimento em ambiente educacional efetivo 

exige muito mais que o aprendiz e o computador. Para essa teoria da construção 

será necessário, segundo Pimenta: 

                  [...] uma atividade docente sistemática e científica, na medida 
em que toma objetivamente (conhecer) o seu objeto (ensinar e 
aprender) e a atividade prática intencional, não casuísta. (2000, 
p.83). 

 

 

1.2 – Saberes práticos docentes para a informática 

Não intencionamos a substituição dos suportes impressos e papel / lápis, em 

face do surgimento do suporte eletrônico - o computador. Em concordância com 

Bolter (1991), acreditamos que não se trata da substituição de um modo de escrita 

numérica por outro, mas sim, de um processo de deslocamento, uma vez que a 

escrita na tela do computador se constitui uma prática, sem, contudo isso significar o 

fim da escrita no papel.            

A representação do escrito na tela eletrônica do computador modifica a noção 

de simulação, experimentação e validação, contemplando comandos em 
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arquiteturas lógicas que governam e possibilitam movimentos e construções que dão 

acesso ao conceito. O computador possibilita novos questionamentos aos conteúdos 

tradicionais, como afirma Schwartz: 

Muito do que ensinamos é, na verdade, muito ultrapassado ou 
tolice, além disso, é importante repensar, continuamente, o conteúdo 
do que ensinamos e rever se aquele conteúdo reflete a realidade do 
mundo ao nosso redor (1995, p.173). 

 

Essa representação do escrito seja no livro ou no caderno e lápis, 

concomitante ou não com o computador, necessita levar em conta que a atividade 

na tela do computador constitui um espaço com características próprias e, como tal, 

constituído de uma escrita / compreensão / construção diferente do convencional 

lápis / papel. 

 

1.2.1 - O suporte ensino-aprendizagem computador 

A revolução tecnológica atual se sobrepõe às demais, porque não só modifica 

a técnica de produção e reprodução do saber, como também, transforma, 

radicalmente, modos de organização e estruturação do suporte da escrita, do 

cálculo, bem como de consulta e leitura dos comandos, transformando o computador 

em uma nova tecnologia para a escrita e o cálculo. 

             Para Bolter (1991), a tecnologia eletrônica fez surgir uma nova escrita, uma 

vez que a superfície sobre a qual escrevemos e o ritmo com o qual lemos é diferente 

dos anteriormente existentes, o que nos ajuda, inclusive, a compreender a história 

do cálculo numérico.  

Transforma-se a sala de aula, com a incorporação de tecnologias, 

considerando a simultaneidade possível entre construção gráfica bi / tridimensional, 

a conservação do processo de validação e as tarefas de reconstrução de múltiplas 
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operações possíveis, dinâmicas, às quais podem juntar-se sons, imagens, cores e 

movimento.  

Segundo Elias, que se deteve no estudo de uma metodologia para o ensino 

de Língua Portuguesa a Distância: 

Cada tecnologia da escrita ofereceu-nos (e oferece-nos) um 
espaço diferente. (....) Na escrita eletrônica, o espaço é a tela do 
computador, tanto quanto a memória eletrônica na qual o texto é 
armazenado. Esse espaço de escrita é animado e, 
surpreendentemente, maleável nas mãos do escritor leitor. (....) O 
espaço de escrita do livro impresso é um no qual a escrita é estável, 
monumental e controlada, exclusivamente, pelo autor. (....) Já o 
espaço eletrônico é caracterizado por fluidez e relações de 
interatividade entre escritor / leitor (2000, p.31). 

 

    Assim, o computador na sala de aula de Matemática exerce sobre o professor 

uma força propulsora, criativa, ao: 

a) Reorganizar suas situações de ensino com os esquemas de ação, em constante 

elaboração de rupturas e filiações nos conflitos de seus processos de (re) 

construção, quebrando a linearidade ou o encadeamento das tarefas e conteúdos 

em uma seqüência lógica, característica da concepção cartesiana do conhecimento; 

b) Aproximá-lo do aluno para uma nova relação com o conhecimento, alterando 

posições hierárquicas, entrelaçando idéias numa “rede cognitiva” de zonas de 

desenvolvimento proximal (Vygotsky), que assusta a ambos, devido à cultura escolar 

de dominação docente. 

 c) Construir convenções diferentes das da página impressa e do caderno / lápis, 

que seja o rolo na tela, a apresentação ou construção do conhecimento, como a 

saída para o ensino-aprendizagem com o computador. 

Nesse contexto, poderemos investigar os saberes docentes práticos (re) 

construídos pelos professores de Matemática, com o computador no ambiente 
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informatizado, sem perder de vista que a influência do computador nessa disciplina e 

no seu ensino, segundo D’Ambrósio (1986, p.105-115): 

a) “”Têm estimulado pesquisa, recolocando questões para consideração dos 

matemáticos, negligenciadas por um longo tempo, lançando perspectivas para essa 

área; 

 b) Os computadores aumentaram rapidamente nossas possibilidades para 

observação e experimentação em Matemática; 

c) Cálculos que eram outrora impraticáveis na época do livro e papel / lápis, são 

agora facilmente realizados, sendo agora uma questão de elaboração de um plano 

adequado de ação; 

d) A Matemática é uma ciência de demonstração, sendo necessária nova prática 

docente com o uso do computador; 

e) As novas possibilidades exigem adaptações que terão que ser feitas como um 

resultado de novas exigências, às escolhas motivadas pelo estado atual de 

conhecimento e técnica. 

            Inegavelmente o computador vem sendo utilizado no ensino de Matemática, 

exigindo saberes docentes (re) construídos constantemente pelo docente, no seu 

exercício em Laboratório de Informática, pretendendo essa investigação desvelar 

esses saberes práticos docentes. 

 

1.2.2 – (Re) Construção dos saberes práticos docentes  

Investigar sobre como os saberes práticos docentes dos professores de 

Matemática são (re) construídos em ambiente informatizado, é pensar essa 

articulação formação inicial e em serviço (Balacheff & Kaput, 1996) diante das 

situações de ensino não dominadas (Vergnaud, 1986-1994).  
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É descobrir os saberes da formação e os saberes práticos docentes que 

possibilitarão as filiações dos esquemas e sua acomodação de saberes. É pensar, 

também, nos saberes docentes da sua formação e nos amalgamados na experiência 

profissional, como também, na sua preparação para o uso do computador como 

suporte ensino-aprendizagem e nas propostas dos Laboratórios de Informática das 

escolas da educação básica, onde seus saberes estarão sendo desafiados, 

entrando em conflito, sendo (re) construídos para o êxito da aula. 

 Nessa trama, que consideramos em constante movimento, Tardif (2000, 

p.12-16) considera que os saberes dos professores: 

a) ganham sentido somente quando colocados em destaque em relação a uma 

situação coletiva de trabalho; 

b) dependem também daquilo que ele não saiba, daquilo que os outros sabem em 

seu lugar e em seu nome, dos saberes que os outros lhe opõem ou lhe atribuem 

[...]; 

c) manifestam-se através das relações complexas entre o professor e seus alunos; 

d) evoluem com o tempo e causam mudanças sociais; 

e) não são um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, 

mas um processo de construção ao longo de uma carreira profissional; 

f) interiorizam-se por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 

“consciência prática”; 

g) são sociais e ao mesmo tempo, de atores individuais que o possuem e o 

incorporam à sua prática profissional para a ela adaptar-se e para transformá-la; 

h) estão ligados a uma situação de trabalho com outros, ancorados numa tarefa 

complexa, enraizados numa instituição e numa sociedade; 
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i) estão assentados em transações constantes entre o que eles são e o que fazem 

ao ensinar. 

             Segundo Azzi, a resposta que o professor traduz na sua forma de intervir 

com o seu conhecimento no Laboratório de Informática constitui o saber que possui 

sobre o seu trabalho docente, enfocando: 

A percepção que ele tem de seu trabalho, muitas vezes 
superficial, é afetado pelo conhecimento que apresenta sobre este, 
pela capacidade de usar esse conhecimento e pela participação, 
consciente ou não, no processo de produção coletivo do saber 
pedagógico (2000, p.48).   

 

Ainda, Azzi (2000, p.51-53) caracteriza o conhecimento, a subjetividade do 

saber e o pensamento cotidiano do professor, conforme: 

a) a espontaneidade, um comportamento não reflexivo, é a expressão pela 

repetição e pela regularidade da vida cotidiana, acarreta a assimilação pelo 

professor, das exigências sociais e dos modismos; 

b) o economicismo das inúmeras funções das atividades docentes envolve um 

menor esforço de energia e de pensamento criativo, acarretando o 

conservadorismo e o imediatismo da ação docente, dificultando o 

desenvolvimento de novos comportamentos mais econômicos; 

c) o pragmatismo expressando o pensamento das idéias necessárias à 

cotidianidade sem elevar-se a teoria que as embasa, afastando-se do nível da 

práxis; 

d)  a heterogeneidade da vida cotidiana faz com que o homem aja de forma 

probalística, sem a precisão científica das conseqüências possíveis da sua 

ação; 
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e)  a imitação de ações, a evocativa e a do comportamento conduz o particular a 

produzir sempre a mesma coisa, apropriando-se do modelo coletivo ou 

particular; 

f) a analogia pela semelhança e diferença dos conhecimentos produzidos pelos 

professores; 

g) a ultrageneralização de âmbito cognoscitivo, provisória pela antecipação de 

atividade e pela provação da prática a ser confirmada ou não pelos seus 

resultados, contém aspectos que dificultam o enfrentamento de situações 

novas, pois dirige-se a uma simples conservação da vida cotidiana, quando 

ela demandar uma modificação e, às vezes, a suspensão dos juízos 

preconcebidos. 

Nesse conjunto interligado do pensamento cotidiano do professor, adaptamos 

Charlot (2000, p.66-67), colocando que não se esgotam as “figuras do aprender” 

(referências) de que os professores usam, quando olhamos epistemologicamente o 

mundo presente, através de : 

a) objetos-saberes, isto é, objetos aos quais um saber está incorporado: 

livros, anotações (na lousa, no caderno, na tela),... 

b) objetos cujo uso deve ser aprendido: o computador, ... 

c) atividades a serem dominadas, de estatuto variado: projetar, 

implementar, responder com as ferramentas de um programa,... 

d) dispositivos relacionais nos quais há de entrar e formas relacionais das 

quais se devem apropriar.  

Considerando o exposto acima, compreendemos o conhecimento como um 

agir e transformar sobre o objeto de estudo, inserindo-o num sistema dinâmico de 

relações entre diversos saberes, amalgamados no exercício docente.  
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Essa abordagem sobre a (re) construção dos saberes práticos docentes com 

os instrumentos de ensino da Matemática demonstra a existência de diversas 

tendências em sua utilização, bem como, uma reação cognitiva do docente como 

resposta às exigências profissionais. Esse contexto de saberes docentes 

amalgamados, portanto, acontece em suas relações sociais e epistêmicas (Charlot, 

2000), sendo esse, o pano de fundo da nossa investigação. 

 Assim, temos como espaço da (re) construção dos saberes práticos docentes 

a sua natureza da formação e da prática docente. Esse conjunto nem sempre em 

harmonia, pois, periodicamente, é colocado em desequilíbrio diante do novo, seja 

um conteúdo ou um instrumento que revoluciona sua prática, como no caso, o 

computador em ambiente informatizado de ensino-aprendizagem.  

 

1.2.3 – Contexto dos ambientes informatizados 

          Reforçando a convicção de Papert (1996), com o advento da Informática, 

entramos numa “fase de não-retorno” à prática pedagógica anterior ao acesso do 

computador na escola. Esse, no entanto, não aparece como único suporte ao 

ensino-aprendizagem. Sabemos que, durante nossa investigação, poderemos 

encontrar seu uso conjunto com outros instrumentos da cultura escolar e da cultura 

da Matemática. 

         Entretanto, entendemos que não basta à entrada do computador na escola 

para reconhecer nela um ambiente educacional informatizado. Estamos defendendo 

a integração dos professores e coordenadores do Laboratório de Informática durante 

todo o processo do ensino-aprendizagem, construção do projeto e sua 

implementação, desde o planejamento – execução – auto-avaliação, tanto quanto a 

sua dependência a um projeto institucional para a Informática escolar. 
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           Para se chegar a esse nível de participação e organização da Informática na 

escola, vários problemas tiveram que ser superados pelos professores de 

Matemática, dentre eles, segundo Borba & Penteado (2003, p.23-25): 

a) a forma “desvalorativa” de como a Informática é coordenada nas escolas; 

b) a sub-utilização da sala de Informática na escola; 

c) o excesso de normas para alunos e professores utilizarem o Laboratório de 

Informática; 

d) a exigência de um plano de trabalho sobre cada atividade que será desenvolvida 

nos computadores; 

e) a responsabilidade do professor por qualquer dano causado nas máquinas 

durante sua aula; 

f) o acesso difícil à chave, ou a pessoa responsável da escola pelo espaço, a 

senha do servidor da rede inacessível ou a capacidade inadequada da conexão à 

Internet; 

g) a dificuldade imposta pela localização e espaço físico das salas ambientes 

informáticos; 

h) a infra-estrutura para comportar os computadores e todos os alunos no período 

de aula no Laboratório de Informática; 

i) ausência do apoio de um técnico de Informática, do quadro de funcionários da 

escola; 

j) conflitos de configuração na rede, ataque de vírus; entre outros. 

Além desses específicos com o uso do computador, precisamos superar 

outros que são pertinentes à função docente. Aqui, Hernández (1998, 9-10) 

apresenta algumas atitudes dos professores: 

a) refugiar-se diante do considerado impossível, utópico para ele; 
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b) bloquear-se diante do desconforto do novo ao reconhecer o não 

aprendido e pelo medo de ser tratado como escolar; 

c) desistir de fazer por acreditar não estar fazendo o certo ao revisar a 

prática sem resolver o problema; 

d) refugiar-se no que já sabe com receio de que aprender ameaçaria sua 

identidade; 

e) separar o fundamento da prática na ação letiva. 

  Para a superação das dificuldades existentes na (re) construção dos saberes 

docentes práticos dos professores de Matemática para o uso do computador em 

suas aulas, muitas resistências tiveram que ser vencidas. Destacamos, entre elas, 

segundo Borba e Penteado ( 2003, p.11):  

a) o aluno só aperta tecla e obedece a comandos dados pela máquina; 

b) o “computador” é apontado pelo professor como uma solução para os problemas 

educacionais; 

c) o medo do professor de ser substituído pelo computador, tornando-se obsoleto 

no processo ensino-aprendizagem. 

Sabemos, também, que o professor de Matemática ao propor a utilização do 

computador como suporte ensino aprendizagem, poderá ter como referência os 

seguintes modelos de situação de ensino: 

a) para fazer demonstrações ou / e animações do conteúdo a ser transmitido na 

aula informatizada de Matemática; 

b) para estimular o aluno a buscar informações, organizá-las, estudá-las, conforme 

sua necessidade; 

c) para confrontar concepções dos alunos, colocando-as a prova, a fim de 

aperfeiçoá-las, validá-las ou para construir novas concepções; 
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d) para possibilitar a realização de atividades que seriam difíceis de realizar de 

outro modo, isto é, tradicionalmente, com papel e lápis. 

Dificilmente um professor de Matemática utiliza somente um modelo. Seus 

saberes práticos docentes sobre o uso de suportes ensino-aprendizagem, sobre a 

projeção do seu conteúdo em situação de ensino, como os saberes sobre as 

possibilidades que o programa do computador lhe oferece, envolvem 

conhecimentos, que interferem na produção final das suas aulas.  

Isso inquieta o professor de Matemática em seu trabalho em Laboratório de 

Informática, quando nem os alunos e nem ele, têm regular acesso, em casa, aos 

softwares da escola.  

Acreditamos poder encontrar um saber prático docente explícito através de 

tomadas de decisões dos professores, quanto ao uso do computador nas situações 

de ensino, quando planejam e executam esse planejamento em sala de aula 

informatizada. Também, quando mobilizam saberes no cotidiano, determinantes 

para os usos pedagógicos do computador, que lhes proporcionarão “descobrir” mais 

saberes para reconstruir sua prática docente.  

Sabemos que a necessidade de usar o computador no processo ensino-

aprendizagem ameaça a segurança do professor, estabelecida até o momento da 

sua formação com o instrumento livro – lápis e papel.  

Hoje, as novas exigências ao saber-fazer dos professores de Matemática em 

Laboratório de Informática lhes dão a responsabilidade de (re) construir uma 

estratégia de ensino-aprendizagem com o computador, mobilizando diversos 

saberes que até então, estavam seguros consigo. Saberes esses que estão 

desarticulados entre si, e que para se acomodarem necessitam filiar-se em 



 50 

mediações de saberes nas relações no cotidiano da sala de aula informatizada para 

“descobrir” aqueles saberes que lhes darão nova segurança na sua prática. 

 

2. Dos saberes docentes da formação em Matemática aos saberes informáticos 

na prática docente 

Falamos, anteriormente, sobre os conceitos que fundamentam essa pesquisa 

e os instrumentos como suporte ensino-aprendizagem que atualmente convivem em 

ambiente educativo de Matemática: lápis / papel, livro impresso e o computador. 

Vimos que os instrumentos fazem parte da história do ensino de Matemática. 

Enfatizamos, porém, que o computador constitui um desafio social e epistêmico para 

os professores e os seus saberes, pelas suas características e, portanto, exige um 

repensar sobre a (re) construção desses saberes. Como diz Schwartz: 

Tratar um velho material em novos caminhos pressionará 
professores a repensar os seus próprios entendimentos ou aquilo 
que eles estão ensinando. [...] estarão introduzindo novos tópicos e 
matérias com entusiasmo e novidade. O valor para estudantes e para 
a sociedade, de um modo geral, é o professor modelando este 
comportamento, não será subestimado (1995, p.173-174). 

 

          Dessa maneira, por um lado, o professor vê-se forçado a repensar sua prática 

diante dessa nova ferramenta e encontra-se diante da necessidade de saber utilizá-

la para manter-se no mercado de trabalho ou para responder à necessidade do 

aluno de desvendar as informações contidas em seus programas.  

Por outro, saber utilizá-lo para si não corresponde à complexidade de utilizá-lo 

como suporte ensino-aprendizagem em sala de aula informatizada.  E ainda, ao 

buscar respostas em sua formação inicial e não encontrá-las, o docente tende a 

“uma nítida tendência a desvalorizar sua própria formação profissional, associando-a 

a “pedagogia e às teorias abstratas dos formadores universitários””(TARDIF, 2000, 

p.41). 
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Para isso, defendemos os saberes da formação e o da experiência docente, 

em que: 

a) a formação docente pré-serviço e em serviço interferem na prática de 

ensino da Matemática; 

b) a sociedade penaliza a vítima quando responsabiliza o professor pelo seu 

desconforto diante da aplicação de conceitos matemáticos com o 

computador;  

c) o professor “descobre” em exercício docente as maneiras de usar o 

computador, reconstruindo metodologias, realizando ações condizentes 

com a sua formação e com as exigências profissionais e;  

d) a Matemática aplicada nas escolas está caracterizada por dois 

paradigmas em conflito no exercício docente, sendo um defendido na 

nossa concepção de ensino, aquele que permite uma dinamicidade, uma 

plasticidade, tida como a ciência das relações e, o outro formado no 

paradigma euclidiano. 

Nesta última, conforme explica Cury & Bazzo,  

[...] os matemáticos ainda têm muito presente a ”matriz 
“platônica que coloca esta ciência em um pedestal, acrescida do 
formalismo e rigor que nela se estabeleceram nos séculos XVIII e 
XIX”(2001, p.30).  

 

2.1 – Saberes docentes da formação 

   Sendo o estudo da formação docente do professor licenciado em Matemática 

o foco desse capítulo, construímos e apresentamos nosso conceito de formação, ao 

compreendê-la: 

a) impregnada das concepções adquiridas em sua escolaridade, nas 

relações estabelecidas de prestígio ou não com seus professores; 
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b) resultante das inter-relações dos saberes teóricos e práticos docentes do 

pré-serviço e em serviço, considerados em estado permanente de 

reconstrução e contextualização profissional com seus pares ou 

instituições; 

c) inerente ao sujeito histórico, reflexivo e construtor de sua própria prática 

de ensino. 

Compreendemos ainda, que: 

a) os saberes docentes explícitos na prática profissional com os 

computadores relacionam-se com as oportunidades de formação que os 

professores  dispuseram ao longo da sua formação em pré-serviço e em 

serviço, caracterizando um movimento de fora para dentro; 

b) por outro lado, a idéia de desenvolvimento profissional do professor de 

Matemática está associada a sua trajetória da formação até o seu estágio 

atual, como um movimento do interno ao externo do sujeito, oriundo dos 

seus esquemas de ação (Piaget) 

Portanto, como diz Ponte: 

[...] o desenvolvimento profissional processa-se através de 
múltiplas formas e processos, que incluem a freqüência de cursos, 
mas também outras atividades, como projetos, troca de experiências, 
leituras, reflexões [...]. Na formação, o movimento é essencialmente 
de fora para dentro, cabendo-lhe absorver os conhecimentos e a 
informação que lhe são transmitidos, com o desenvolvimento 
profissional está-se a pensar num movimento de dentro para fora, à 
medida que toma as decisões fundamentais [...] (1996, p.194). 
 

Acreditando nesse movimento contínuo, em que existam momentos em que 

um se sobressaia mais que o outro e em sua interdependência é que discutiremos 

aqui a formação docente do professor de Matemática. 

Destacamos, ainda, que este conceito que defendemos não acompanhou 

sempre os fundamentos dos cursos de Licenciatura em Matemática ao longo da sua 
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existência, prevalecendo em muitos momentos a técnica, a teoria fragmentada, a 

reificação do academicismo, em detrimento da contextualização, da interligação da 

teoria e prática.  

 

2.1.1 – Composição dos cursos de formação do professor de Matemática 

          Os cursos de licenciatura em Matemática, ao longo do tempo, foram 

compostos de quatro anos, nos quais o formando habilitava-se nos conteúdos 

relativos à Matemática e nos conteúdos específicos para a docência. A diferença 

entre a oferta desses cursos ocorria, quanto à parte específica para o magistério, 

desenvolvia-se: ao longo do curso, ao final do curso ou ainda, em separado, em 

centros de educação, com carga horária bem menor da parte destinada aos saberes 

da Matemática. 

Para Cury & Bazzo: 

O ensino de Matemática em curso de graduação nas IES 
brasileiras (e não nos parece que a situação seja muito diferente em 
outros países) ainda é muito tradicional, livresco (ou, o que é pior, às 
vezes “apostilesco”) preocupado com fórmulas, com regras, com 
tabelas (2001, p.33).        

  

Nesse contexto em que a maioria dos docentes, em atual exercício, foram 

formados, localizamos duas formações sem relação uma com a outra, a de 

conceitos matemáticos e a de conceitos pedagógicos, em hierarquia. Isso quer dizer 

que a maioria dos professores em exercício docente hoje, provém do modelo 

platônico, teórico e fragmentado de curso de licenciatura em Matemática. Tardif  

relaciona essa separação de saberes e as propostas institucionais de curso a um 

formato estatal, hierarquizado, refletindo na formação docente: 

Os saberes relativos à formação profissional dos professores 
dependem, por sua vez, da universidade e de seu corpo de 
formadores, bem como do Estado e de seu corpo de agentes de 
decisão e de execução. (2000, p.41) 
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        Bittar (2000), em sua pesquisa sobre a Informática na Educação e Formação 

de Professor, demonstrou que não há muita diferença entre os cursos de licenciatura 

em Matemática no Brasil. Também, que o currículo não contempla uma disciplina 

que enfoque o uso do computador com fins pedagógicos, não significando que este 

tema não seja tratado em outra disciplina. Afirma que, muitas vezes, quando existe 

uma disciplina de “Informática aplicada à educação”, esta pertence ao Departamento 

de Computação. 

   O processo de formação do professor de Matemática para usar o computador 

como suporte ensino-aprendizagem era “reflexo de uma escolha do professor e não 

de uma orientação oficial do programa”, segundo Bittar (2000, p.225).  

 Ribeiro & Ponte, afirmam que: 

[...] a influência da experiência prática nas concepções dos 
professores adquire, aqui, significativa relevância. Com isso, 
enfatizam que o domínio técnico do computador não basta para usá-
lo, mas que para se adquirir um nível profundo, como “um meio para a 
construção de conhecimento em novos moldes”, seja necessário 
oportunizar seu uso didático atrelado a objetivos matemáticos (2003, 
p.3-4). 

 

   Perspectivando as saídas para essas questões, atualmente, os cursos estão 

implementando uma outra proposta de currículo, de âmbito nacional, que orienta a 

incorporação a este, do uso de novas tecnologias educacionais. No entanto, a 

situação exige um olhar crítico sobre a própria orientação oficial, quando não está 

claro se a competência para o uso da Informática no ensino-aprendizagem ficará a 

cargo de uma disciplina, das didáticas ou metodologia de ensino, ou ainda, das 

práticas pedagógicas, ou se perpassará ao longo do currículo do curso.  

        Essa situação envolve, ainda, a adaptação física e humana a essa proposta, 

pois, conforme a observação de projetos institucionais para o uso dos Laboratórios 
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de Informática, somente sua chegada não tem garantido o seu efetivo uso em sala 

de aula pelos professores.  

  Usar o computador como suporte ensino-aprendizagem não é limitá-lo 

somente aos programas do Office ou à Internet, mas ampliá-lo aos programas de 

software destinados aos conceitos matemáticos e à construção e implementação de 

situações de ensino. Schwartz amplia mais ainda esse projeto de formação, ao 

pensar sobre seu alcance ao: 

 [...] software para dizer algo endereçado a uma extensão de 
interesse curricular, [...] projetar software que tenha amplo domínio e 
utilidade independente, [...] ferramenta para construir outras 
ferramentas, [...] leque de especificação de verdades gerais, causará 
um grande impacto na educação (1995, p.174). 

 
Iniciativa essa, esperada tanto para aulas de Matemática como também, para  

disciplinas da formação docente, oportunizando o saber utilizar o computador, 

também, no ensino fundamental e médio, quando em exercício docente. Isto exige 

explorá-lo quanto a sua capacidade conceitual, pedagógica e de design de sua aula, 

como também, compete à instituição adequar a capacidade do instrumento às 

necessidades da docência. 

 

2.1.2 – Formação de professores de Matemática para ambiente informatizado 

           A introdução dos computadores na sala de aula informatizada traz a tona à 

discussão sobre o que muda e, se muda alguma coisa na relação ensino-

aprendizagem. Como também, onde achar a saída para o professor de Matemática, 

diante da sua formação com impresso e papel / lápis nessa disciplina “bicho papão”.  

Estudos, na última década, têm demonstrado um permanente desconforto da 

formação docente para as novas tecnologias por parte de educadores. Nesse 

sentido, citamos alguns estudos: 
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� Even (1993) coloca o despreparo conceitual de Matemática pelos professores 

como um obstáculo para o uso do computador em sala de aula. 

� Hurst (1994) afirma que a falta de experiência do professor na utilização dos 

programas, aliada à complexidade de manipulação desses, leva muitos cursos de 

formação a optarem somente pela formação no uso restrito do computador. 

� Da Ponte (1995) afirma que os computadores podem ser usados para apoiar 

a aprendizagem de tópicos específicos de Matemática em uma relação interativa e 

colaborativa entre professor-aluno, tendo uma visão de professor como uma pessoa 

em constante formação. 

� Sadovsky (1997) parte da Didática da Matemática para refletir sobre a 

formação dos professores, sugerindo utilizar a dialética entre a didática e a didática 

da Matemática para melhorar a qualidade do conhecimento dos professores em 

formação, colocando na pauta de discussões os recursos alheios à Matemática e 

sua concepção. 

� Brousseau (1997) parte da teoria das situações didáticas para a formação dos 

professores sugerindo o caminho para institucionalizar o conhecimento e retornar as 

situações aos alunos. Sugere a escolha de um problema e de uma situação “a-

didática”, como determinações das variáveis didáticas, de modo a se por em jogo o 

conhecimento pretendido pelo professor de Matemática. 

� Lerner (1997) chama a atenção das condições de trabalho e das condições 

didáticas que precisam ser cumpridas para a dificuldade da profissão professor, por 

não entendê-lo mais como transmissor de conhecimento e sim, fazer os educandos 

construtores do seu conhecimento. 

� Panel on Education Techonology (1997) onde diversos autores colocaram a 

tônica das atividades de formação dos professores relativamente às novas 
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tecnologias no aprofundamento e apoio ao seu trabalho, não só no aspecto técnico 

como no pedagógico, em que inclui a observação de usos bem sucedidos da 

tecnologia na sala de aula, a comunicação permanente com outros professores que 

defrontam desafios semelhantes e a consulta a especialistas. 

� Swetman e Baird (1998) referiram como fundamentais para aumentar a 

confiança dos professores, o apoio sustentado durante um período de pelo menos 

três anos, tendo disponível hardware e software, como também, o acesso a 

mentores com experiência, a realização de encontros regulares para troca de 

experiências e a disponibilidade de tempo. 

� Mc Laughlin (1998) afirma que uma das dificuldades dos professores com o 

suporte computador no processo ensino-aprendizagem está na ausência da sua 

contribuição para a aprendizagem no curso de formação, repercutindo na prática do 

formando. 

� Sampson (1998) não concorda que usar a tecnologia é desempenhar velhas 

tarefas de forma eficiente, mas sim de forma diferente, ajudando professores e 

educandos a aprender a aprender. 

� Canôas, Cunha, Magina & Campos (1998) demonstraram em seus estudos a 

fragilidade dos conhecimentos matemáticos no que se refere à formação dos 

professores. 

� Koch (1998) aponta estudos que indicam um bom desempenho dos 

professores nas questões matemáticas, porém revela dificuldades no campo 

metodológico. 

� Ponte & Santos (1999) referem que, para que os professores criem tarefas de 

aprendizagem congruentes com as novas orientações curriculares, há necessidade 

de se envolverem em projetos de investigação em que possam experimentar a 
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vontade, novas alternativas, assumindo, eles próprios, como protagonistas dos seus 

projetos de investigação-ação. 

� Canário (1999), refere-se à escola como ambiente formador, onde, não 

apenas os professores aprendem, como aprendem, aliás, aquilo que é 

verdadeiramente essencial: aprendem a sua profissão. Asseguram assim, a 

diversidade, a contextualização e a pertinência dos processos e ofertas de formação. 

� Bittar (2000) afirma que usar informática em sala de aula para ensinar um 

conteúdo específico da disciplina é diferente de usar os instrumentos anteriores ao 

computador, pois requer reflexões diferentes, ao discutir com os alunos condições e 

possibilidades do uso da informática em sua prática pedagógica. 

� Penteado (2000) afirma que a formação na área de Informática é mais do que 

simplesmente proporcionar aos professores o contato com a tecnologia. É preciso 

que esta seja explorada no contexto de Matemática, é preciso que ele conheça 

softwares a serem utilizados no ensino de diferentes tópicos e que ele seja capaz de 

reorganizar a seqüência de conteúdos e metodologias apropriadas para o trabalho 

com a tecnologia informática em uso.  

� Cury & Bazzo (2001) afirmam que muitos cursos ainda estão estruturados 

segundo as normas vigentes até 1997, ano em que houve um chamamento às 

Instituições de Ensino Superior para que apresentassem propostas de diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação a serem sistematizadas pelas Comissões 

de Especialistas de cada área. 

� Alonso (2001), refere-se às reformas educacionais, afirmando que “são 

operações de maquilagem” que deixam inalterados os aspectos fundamentais do 

ensino e os conteúdos transmitidos, envolvidos no currículo, como: a desconstrução 

ou contextualização do instrumento usado juntamente com a atividade didática, a 



 59 

sensibilidade às experiências extra-escolares dos alunos, o rompimento com o 

academicismo; para uma cultura científica / técnica e a avaliação das 

aprendizagens, para legitimação das práticas escolares. 

� Roca (2001) afirma que há necessidade de uma mudança importante no 

papel do professor para as novas tecnologias síncronas e assíncronas, portanto, é 

necessária uma formação específica nesse sentido; pois as organizações 

encarregadas da formação de professores ainda não passaram de tímidas iniciativas 

nessa área, valendo mais a vivência pessoal do que uma formação planejada e 

estruturada. 

� Ponte (2002), um curso de formação inicial de Licenciatura deve ser pensado 

e estruturado em princípios, sendo um deles, a formação pessoal, social e cultural 

dos futuros docentes, permitindo-lhe o desenvolvimento de capacidades de reflexão, 

autonomia, cooperação e participação, a interiorização de valores deontológicos, as 

capacidades de percepção de princípios, de relação interpessoal e de abertura às 

diversas formas da cultura contemporânea, todos eles proporcionando o 

desenvolvimento de capacidades e valores essenciais ao exercício da profissão. 

� Abranches (2003), defende o paradigma de um processo de mudanças na 

educação, necessitando para isso “formar” novos professores, profissionais que 

estejam desvinculados do paradigma anterior e abertos a uma forma de entender o 

conhecimento de maneira dialógico, crítico. 

� Ribeiro & Ponte (2003) recomenda que a formação: (i) forneça perspectivas 

sobre as razões educacionais e didáticas que aconselha o seu uso; (ii) se prolongue 

para a sala de aula, proporcionando situações de reflexão; (iii) esteja atenta às 

necessidades individuais dos formandos e das escolas.  

               Esse, ainda, ao explicar sua afirmação recomenda que: 
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[...] para a integração das novas tecnologias nas práticas 
letivas dos professores de Matemática, numa perspectiva congruente 
com as atuais orientações curriculares, parece ser necessário que as 
oportunidades de formação sejam capazes de contemplar não só o 
domínio técnico de cada tecnologia ou software e as suas 
potencialidades relativamente aos tópicos de Matemática mas 
também o modo como essas ferramentas podem ser usadas na sala 
de aula e o modo como criar na escola as condições organizacionais 
adequadas à sua efetiva utilização. Estas condições organizacionais 
envolvem tanto a logística (equipamentos e sua manutenção, 
espaços, condições de acesso por professores e alunos) como os 
projetos educativos que orientam a sua utilização e permitem detectar 
dificuldades e perspectivar novas soluções (RIBEIRO & PONTE, 
2003, P.20). 

             

Valente já dizia: 

[...] A formação do professor envolve muito mais do que provê-
lo com conhecimento técnico sobre computadores. Ela deve criar 
condições para o professor construir conhecimento sobre os aspectos 
computacionais; compreender as perspectivas educacionais 
subjacentes aos softwares em uso, isto é, as noções de ensino, 
aprendizagem e conhecimento explícito no software, e entender por 
que e como integrar o computador na sua prática pedagógica (1999, 
p.23). 

 

Para Pimenta: 

Um curso de formação estará dando conta do aspecto prático 
da profissão na medida em que possibilite o treinamento, em 
situações experimentais, de determinadas habilidades consideradas a 
priori como necessárias ao bom desempenho do docente (1994, p.55). 

 

Como pudemos ver, os estudos apresentados sobre a formação demonstram 

um quadro de preocupações que direcionam intervenções desde a aquisição dos 

conteúdos matemáticos, a metodologia e didática aplicada ao conhecimento que o 

professor possui do seu aluno e do seu papel no ensino-aprendizagem, ao 

conhecimento técnico-pedagógico do computador, dentre tantos. É fazer repensar 

sobre o novo curso de licenciatura implementado pós-reforma da educação superior. 
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Os professores ao reportarem-se a sua Licenciatura, avaliam-na, tiram 

conclusões sobre os saberes adquiridos em seu curso, refletindo se esse ampliou ou 

limitou suas possibilidades de solucionar as questões que lhe surgem no cotidiano 

escolar. Conforme Tardif (2000, p.51) : 

a) a descoberta dos limites provoca a rejeição pura e simples de sua formação 

anterior e a certeza de que o professor é o único responsável pelo seu sucesso; 

b)  provoca uma reavaliação do seu curso, caracterizando-o em útil ou não para 

o seu exercício docente; 

c) suscita julgamentos mais relativos, levantando justificativas pelos pontos 

positivos e negativos da sua contribuição para o seu exercício docente.  

Dessa maneira, as concepções construídas ao longo da sua formação, 

historicamente, na dinâmica da sala de aula ou não, direcionam a construção do seu 

saber e da sua prática, interferindo no seu exercício docente. Segundo Cury & 

Bazzo: 

[...] considera-se que as concepções dos alunos são 
influenciadas pelas de seus mestres que os tomam como modelos 
para suas futuras práticas. Dessa forma, as idéias dos futuros 
licenciados em matemática vão ter uma importância muito grande 
sobre a formação científica dos jovens. [...] em relação às 
conseqüências do uso da tecnologia vão moldar as práticas. [...] 
essas influências vão ter reflexos sobre a sociedade como um todo, 
pela disseminação das idéias assumidas pelos professores (2001, 
p.32-33). 

 

A formação, considerada permanente para o profissional da educação, reflete 

nos saberes docentes práticos, se considerarmos esse saber em sua amalgamação 

aos saberes da disciplina, aos profissionais e aos pedagógicos, em relação ao 

computador em sala de aula. 
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2.2 – Saberes docentes “descobertos” na prática docente 

           Esta pesquisa coloca como hipótese que os saberes práticos docentes 

informáticos são “descobertos” pelos professores através da mediação em seu 

exercício docente no Laboratório de Informática, tendo como problema a ser 

superado, a sua ausência na formação inicial.  

Considerando os saberes docentes, Hernández avalia a ação docente: 

[...] descobriu-se que os docentes não seguiam as pautas 
apresentadas na formação e nos materiais, mas que, na verdade, 
adaptavam-nas, reorientando e transformando as propostas 
recebidas, inclusive aquelas consideradas “à prova”de professores. 
[...] os docentes quando aprendem não tendem a fazê-lo em termos 
de teorias, mas sim vinculando a aprendizagem à sua prática em sala 
de aula, [...] tendem a adaptar a situação que recebem à situação na 
qual se encontram [...] (1998, p.10-12).  

 

Mizucami acrescenta: 

Independente de área específica de conhecimento, linha 
teórica e / ou proposta pedagógica adotada (assumida individual ou 
grupalmente), nível de ensino e, tipo de escola em que atua, o 
professor é o principal mediador entre os conhecimentos socialmente 
construídos e os alunos. É ele, igualmente, fonte de modelos, crenças, 
valores, conceitos e pré-conceitos, atitudes que constituem, ao lado 
do conteúdo específico da disciplina ensinada, outros tipos de 
conteúdos por ele mediados (1996, p.60). 

           

Conforme esses dados, no processo de (re) construção dos saberes práticos 

docentes, damos aos professores uma característica de construtores e 

implementadores de softwares para suas aulas, descobrindo e aprimorando-se, 

buscando, adaptando-se e reformulando seu contexto, procurando romper com seus 

limites. Essa característica nem sempre acompanha todos os professores, pois há 

necessidade de habilidades, tempo e iniciativa para viver o desconforto ao novo. 

Portanto, ao investigarmos nossa hipótese sobre as “descobertas” do 

professor de Matemática em seu exercício docente com o computador, 

consideraremos que só se descobre aquilo que já existe, no entanto, a partir da ação 
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exercida sobre este, quando faz uso de saberes docentes amalgamados e 

reconstruídos sistematicamente na prática. 

 Consideramos que o enfoque dado ao conteúdo não é reconstruído sem a 

relação com o próprio conteúdo a que se aplica e que os novos enfoques devem ser 

buscados na ação construtiva do professor, na ação de reconstruir os próprios 

saberes.  

Para compreender melhor esse complexo sistema de (re) construção de 

saberes práticos docentes, abordamos a concepção de “esquemas de ação” de 

Piaget (1967,1989), em que esquemas ou schémes, constitui uma dinâmica que 

permite aos indivíduos assimilarem aspectos das situações e dialeticamente 

acomodarem-se a esses aspectos (PIAGET & INHELDER, 1989).   

   Nessa dialética de acomodação e desequilibração (PIAGET), o professor 

assimila as exigências sociais da especificidade da Matemática, toma decisões 

probalisticamente para sua ação docente com o computador ao projetar sua aula, e 

ainda, coloca em prática suas situações de ensino, seja por analogia ao seu 

ambiente informático escolar ou por superação do modismo ao avaliá-la. Por outro 

lado, nesse processo de mediação, o professor transforma informação e 

conhecimento em saberes práticos docentes.  

Ponte interpretando Bicudo (1999) faz a distinção: 

[...] a informação é formada pelos dados do mundo objetivo 
exterior ao ser humano, contendo um suporte e uma semântica.[...] o 
conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal com as 
informações, sendo subjetivo e relacionado com as atividades de cada 
um. [...] o saber é individual, mas também interpessoal uma vez que o 
saber individual é confrontado com o saber dos outros. O saber tem 
assim aspectos subjetivos (individuais) e objetivos (sociais). Deste 
modo, o saber inclui informação e conhecimento, mas nele o 
dominante é o lado social. Para que um dado conhecimento seja 
assumido como saber válido é preciso que seja reconhecido por 
outros (ou seja, por um determinado grupo social) (2002, p.104). 
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Portanto, chamamos a atenção dessa (re) construção de saberes práticos 

docentes, da sua objetividade e subjetividade, do fator pessoal e interpessoal, enfim, 

do processo de seleção do que é determinante para o seu sucesso e da 

amalgamação de saberes que o professor realiza diante de uma situação de ensino 

com o computador.  

Definimos ainda, situações de ensino (VERGNAUD, 1986) como sendo 

aquela em que o professor de Matemática não dispõe de todos os saberes 

necessários para usar o computador como suporte ensino-aprendizagem, trazendo-

lhe essa falta um desconforto em seu exercício docente. 

         Esse comportamento docente se expressa na formação inicial e em serviço 

(BALACHEFF & KAPUT,1996), confrontando saberes considerados aprendidos, 

surpreendendo o próprio professor diante dos enfrentamentos no seu cotidiano em 

sala de aula informatizada. Esse é um processo contínuo na (re) construção dos 

seus saberes práticos docentes.  

  Nesse contexto, a necessidade de usar o computador no ensino obriga-o a 

“um tempo de reflexão e exploração, a hesitações, a tentativas frustradas, levando-o 

eventualmente ao sucesso ou ao fracasso” (VERGNAUD, 1994, p.02). Nesse caso, 

“observa-se a sucessiva utilização de vários esquemas, que podem entrar em 

competição e que, para atingir a solução desejada, devem ser acomodados, 

descombinados e recombinados. Este processo é necessariamente acompanhado 

por descobertas” (VERGNAUD, 1994, p.02). 

Com isso, abordamos o saber prático docente em sua relação de (re) 

construção permanente, epistêmica, pois conforme Charlot, “não é o próprio saber 

que é prático, mas, sim, o uso que é feito dele, em uma relação prática com o 

mundo”(2000, p.62). Acrescenta mais: 
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É verdade que a prática mobiliza informações, conhecimentos 
e saberes; e, nesse sentido, é exato dizer-se que há saber nas 
práticas, mas, novamente, isso não quer dizer que sejam um saber. 
Mas, replicar-se-á, existem coisas que se aprendem com a prática e 
que, entretanto, não são sabidas por aqueles que “não têm prática”. 
(CHARLOT, 2000, p.62-63) 
 

            Ainda, Pimenta acrescenta sobre a atividade realizada pelo docente: 

A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-
aprendizagem. Ou seja, é o conhecimento técnico prático de como 
garantir que a aprendizagem se realize como conseqüência da 
atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do objeto, o 
estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a 
realidade (não aprendizagem) seja transformada, enquanto realidade 
social. Ou seja, a aprendizagem (ou não aprendizagem) precisa ser 
compreendida enquanto determinada em uma realidade histórico-
social (1994, p.83).        

              

         Complementando essa visão da relação dos saberes práticos docentes no 

processo ensino-aprendizagem, Tardif e Charlot acrescentam: 

Dizer que o saber dos professores é temporal significa dizer, 
inicialmente, que ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender 
a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do 
trabalho docente. (TARDIF, 2000, p.20) 
 

Aprender é tornar-se capaz de regular essa relação e encontrar 
a distância conveniente entre si e os outros, entre si e si mesmo; e 
isso, em situação. Assim, chamamos esse processo epistêmico 
distanciação – regulação. (CHARLOT, 2000, P.70) 

 

Para Charlot (2000, p.74-75), pode-se, é certo, ampliar a acepção do termo 

saber, até ele englobar tudo quanto é aprendido, ou mesmo dizer que a relação com 

o saber é uma forma específica da relação com o aprender, trata-se na realidade, de 

maneira geral, de uma relação com o aprender. 

                                     Toda relação com o saber comporta uma dimensão epistêmica 
e, em todos os casos, apresenta uma dimensão identitária. A relação 
com o saber, pois, sempre deve ser analisada na dupla dimensão do 
epistêmico e do identitário. (CHARLOT, 2000, P.76) 
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Para Hernández: 

[...] alguém aprende quando está em condições de transferir a 
uma nova situação (por exemplo, à prática docente) o que conheceu 
em uma situação de formação, seja de maneira institucionalizada, nas 
trocas com os colegas, em situações não formais e em experiências 
da vida diária (1998, p.9).  

 

Contudo, Charlot (2000) chamou relação com o saber de: 

“[...] conjunto de imagens, de expectativas e de juízos que 
concernem ao mesmo tempo ao sentido e à função social do saber 
e da escola, à disciplina ensinada, à situação de aprendizado e a 
nós mesmos” (1982, apud 2000, p.80).  
 

Entretanto, ressalva que a relação com o saber vai além do saber-objeto e da 

escola, e o que importa é a inserção deste em uma rede de conceitos. 

Para esses autores, o professor possui o desejo de saber, de sentir atuante 

entre seus pares e entre seus alunos. Não constitui, entretanto, algo criado por ele, 

mas, sim, algo presente que faz parte de suas atribuições como docente. Isto 

articula funções sociais e cognitivas da sua profissão em sua prática docente. 

Quanto a isso Tardif acrescenta: 

[...] os saberes oriundos da experiência de trabalho cotidiana 
parecem constituir o alicerce da prática e da competência 
profissionais, pois essa experiência é, para o professor, a condição 
para a aquisição e produção de seus próprios saberes profissionais. 
Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os 
no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. A 
experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o 
professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do trabalho sobre 
saberes, em suma: reflexividade, retomada, reprodução, reiteração 
daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua 
própria prática profissional (2000, p.21). 
 

   Para nossa hipótese sobre a “descoberta” de saberes práticos docentes 

informáticos, o processo de (re) construção desses saberes amalgamados ao da 

formação, aos disciplinares, aos pedagógicos e aos profissionais, juntam-se a outros 

de natureza particular, que são construídos no sujeito epistêmico, na prática dos 



 67 

professores de Matemática, vivenciados e avaliados em seu exercício no cotidiano 

da sala de aula informatizada. 
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A inteligência não começa nem pelo conhecimento do eu nem pelo 
das coisas enquanto tais, mas pelo de sua interação e, orientando-se 

simultaneamente para os dois pólos dessa interação, a inteligência 
organiza o mundo, organizando-se a si mesma”.  

(Piaget, O homem e sua obra, p.116) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

_________________________________________________________ 
 

 
OBJETIVOS 
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  2.1 – Geral 

 
Investigar a (re) construção com o computador dos saberes práticos docentes 

dos professores licenciados em Matemática no processo ensino-aprendizagem.  
 
 
2.2 - Específicos 

 

� Caracterizar os saberes docentes importantes e relevantes (re) construídos 
na prática de sala de aula informatizada com o computador, conforme as 
tomadas de decisões dos professores para o ensino dos conceitos 
matemáticos. 

 
� Identificar, no processo de (re) construção dos saberes docentes práticos, os 

reflexos do Curso de Formação de Licenciatura de Matemática em relação ao 
uso do computador, como suporte ao ensino-aprendizagem dos conceitos 
científicos de Matemática. 

 
� Relacionar os saberes docentes práticos “descobertos” com o uso dos 

computadores, aos saberes da formação em Matemática. 
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Chegamos assim as actividades de exploração e de investigação 
matemática. Uma investigação é uma viagem até o desconhecido. A 
idéia pode ser ilustrada pela metáfora geográfica de Susan Pirie: “o 

importante é explorar um aspecto da matemática em todas as 
direções. O objetivo é a viagem e não o destino” (1987). Assim, na 

resolução de problema tal como é entendida inicialmente, o objetivo 
é encontrar um caminho para atingir um ponto não imediatamente 

acessível. É um processo convergente. Numa investigação 
matemática, o objetivo é explorar todos os caminhos que surgem 

como interessantes a partir de uma dada situação. É um processo 
divergente. Sabe-se qual é o ponto de partida, mas não se sabe qual 

será o ponto de chegada.  
(Fonseca, Brunheira & Ponte, 2003, p.4-5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3 

 
_________________________________________________________ 

 
PERCURSO METODOLÓGICO 
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O método desta pesquisa será apresentado, neste capítulo, no qual se 

pretende explicitá-lo, juntamente, com o modelo de análise que desenvolveremos 

em nossa investigação. 

Reforçamos, neste momento, as escolhas teóricas que fizemos ao longo de 

nossos estudos, relembrando que a análise será sobre os saberes docentes 

práticos, chamados também de experienciais (TARDIF, 2000), (re) construídos na 

prática através das tomadas de decisões do professor de Matemática em ambiente 

informatizado. Adaptamos diversos métodos de pesquisa a fim de garantir a 

participação dos professores em todo o processo de coleta de dados. 

Defendemos, nesta pesquisa, a opção política do direito de voz do professor e 

reconhecemos a investigação participativa como forma de nos aproximar da prática 

docente.  Isso por acreditarmos que os instrumentos de pesquisa prontos 

introduzem, no contexto, uma interferência que não é desejada numa pesquisa que 

busca investigar a prática como ela é. 

Portanto, a fim de proporcionarmos uma maior participação dos sujeitos na 

pesquisa, cada etapa foi construída com eles, constando de: coleta de informações 

sobre seus saberes docentes, numa primeira fase, através de um questionário; 

atuação de um grupo de jurados formado por professores de Matemática, tendo 

como principal atribuição a construção de uma entrevista dirigida e, por último, 
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aplicação aos professores de Matemática, constituindo os dados, coletados em 

material relevante para essa pesquisa.   

 

3.1 - Processo de construção do método 

Em nossa opção por construir com os sujeitos todo o processo da 

investigação, elaboramos um método próprio, baseando-nos no princípio da 

pesquisa participativa, sem perder os pressupostos teóricos de alguns 

pesquisadores que contribuíram com suas idéias, sendo essas, adaptadas para esta 

investigação. 

Um deles foi L. Thurstone, que ao final da década de 20 do último século, 

utilizou juízes para determinar os pontos relevantes no cotidiano de interesses. 

Explica Richardson que:  

[...] o primeiro passo deste método é a coleta de várias 
dezenas de itens que pareçam expressar diferentes graus de 
interesses positivos e negativos sobre um objeto, instituição ou 
pessoas por um grupo de pessoas que escreva acerca dos 
interesses para com o objeto ou pessoa determinada (1999, p.268-
269).  

 

A primeira etapa de nosso método, portanto, apoiado nessas idéias de 

Thurstone, objetiva identificar os itens que os professores consideravam relevantes 

para sua prática docente no contexto do uso dos computadores. Consideramos, 

dessa forma, estar ampliando o leque de alternativas de respostas, respeitando a 

realidade docente, em paralelo com a generalização da realidade contida na 

literatura, a fim de construir, durante o julgamento, o instrumento para a pesquisa 

propriamente dita, que passou a ser a segunda fase da nossa pesquisa. 

Um outro método que subsidiou a segunda fase da pesquisa foi o de Likert, 

que privilegia, também, uma coleta de dados com os sujeitos da pesquisa. Segundo 
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Richardson, “esses dados são classificados conforme uma escala qualitativa entre 

escores de muito de acordo a muito em desacordo” (1999, p.271) sobre as respostas 

dos entrevistados. Para Richardson, teríamos que dizer que “o método de Likert é 

mais empírico do que o de Thurstone” (1999, p.271), pois nele, os juízes 

estabelecem escores às respostas dadas ao instrumento. No de Likert, os escores 

são dados diretamente pelos entrevistados, ao assinalarem uma escala de cinco 

pontos na resposta.  

Pelo método de Likert, a coleta de uma quantidade representativa de itens 

indica interesses que se caracterizam de positivos a negativos. Para uma pesquisa, 

a indicação negativa não desvaloriza a resposta. As respostas dadas aos itens em 

questão pelos professores são consideradas todas importantes, pois as 

consideramos a expressão da necessidade deles, por serem dados relevantes para 

o processo de (re) construção dos saberes práticos docentes com o computador em 

Laboratório de Informática.  

Partimos do pressuposto de que esses saberes práticos dos professores de 

Matemática (re) constroem-se por “descoberta”, conforme suas rupturas e filiações 

de esquemas de ação (PIAGET, 1967) para a realização da sua prática, 

diferenciando-se e assumindo semelhanças entre si na relação de seus interesses, 

estabelecida na docência, no processo ensino-aprendizagem com o computador. 

  Utilizamos na investigação registros em diário da pesquisadora, em 

decorrência da impossibilidade de filmar e de impedimentos dos professores em 

gravar suas falas. Acrescentamos os registros dos professores nos questionários e 

entrevistas, como também, a participação da pesquisadora em momentos da prática 

docente com os professores de Matemática, a fim de familiarizar-se com o seu 
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exercício no Laboratório de Informática e obter maior aceitação na comunidade 

escolar para a pesquisa. 

Pormenorizando o método da pesquisa, segue seu contorno: 

 

3.2 – Detalhamento do percurso metodológico 

 

3.2.1.- Contextualização dos Laboratórios de Informática 

O início dessa investigação sobre os saberes práticos docentes, relacionados 

aos computadores no processo de ensino-aprendizagem, será realizado a partir de 

conversa informal com os coordenadores do Laboratório de Informática e da análise 

documental do seu Projeto Pedagógico. 

Acreditamos ser necessária essa contextualização do ambiente informatizado, 

porque esse pode interferir tanto na (re) construção dos saberes práticos docentes, 

como na implementação de suas aulas. Os saberes práticos docentes estão 

amalgamados aos saberes profissionais institucionais. 

  Para tanto, sentimos necessidade de saber: 

1 – Quais os programas que vocês disponibilizam para a implementação das 
aulas propostas pelos professores? 

Pretendemos identificar as possibilidades e os limites dos programas para 

implementar aulas com o computador, para determinar se essas condições 

despertam o interesse dos professores em construir novos enfoques para os seus 

conteúdos. 

 

2 – Como se estabelece a relação entre a coordenação e os professores para a 
implementação das aulas informatizadas? 
  Pretendemos caracterizar os saberes estabelecidos na relação entre 

professor e coordenador do Laboratório de Informática, buscando compreender se 
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as qualificações profissionais de ambos interagem, a ponto de haver a troca de 

saberes. 

Nessa relação estabelecida entre pesquisador, coordenador e professor, 

procuramos investigar, nesta fase inicial, se os interesses dos professores, explícitos 

em seus saberes docentes, são influenciados pela proposta de trabalho do 

Laboratório de Informática.  

 

3.2.2 - Mapeamento dos professores nas escolas 

A investigação dos saberes docentes com o uso de informática como 

instrumento didático exigiu de nossa pesquisa, professores - sujeitos que utilizassem 

o Laboratório de Informática, inseridos no projeto pedagógico da escola. Dessa 

forma, num segundo momento foi necessário mapear os possíveis sujeitos para a 

nossa pesquisa, para todas as suas etapas, desde a inicial de levantamento de 

itens, dos juízes, até a entrevista com professores de Matemática. 

O mapeamento de professores e dos Projetos dos Laboratórios de Informática 

foi realizado em duas escolas do centro de Recife, nos anos finais do Ensino 

Fundamental, as quais denominaremos de Alfa e Beta. Todas pertencem à mesma 

rede privada, possuindo o exercício docente do professor de Matemática e de outras 

disciplinas em ambiente informatizado integrado ao seu coordenador.             

Os professores do campo de estudo, enquanto profissionais da instituição, 

foram selecionados conforme alguns critérios: 

• Pertencerem à escola selecionada e utilizar o computador em situações de 

ensino-aprendizagem; 

• Participarem de projeto de trabalho docente integrado com o coordenador do 

Laboratório de Informática; 
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• Conhecerem o Projeto Pedagógico do Laboratório de Informática; 

• Aceitarem ser sujeitos da pesquisa, em seu ambiente escolar, com a garantia do 

anonimato de suas identidades; 

• Estarem em exercício docente nos anos finais do Ensino Fundamental; 

• Terem formação em Licenciatura. 

Para essa fase, foram realizados contatos com os professores, em seu 

horário disponível, no sentido de ser aceita a pesquisa nas Instituições Escolares 

Alfa e Beta e de eles aceitarem ser sujeitos. 

   

3.2.3 – Aplicação do questionário  

Richardson (1999) considera o questionário descritor de características de um 

indivíduo ou grupo, em que podemos combinar perguntas abertas e fechadas. No 

processo de preenchimento do questionário, foi permitida aos professores, pela 

pesquisadora, a liberdade de resposta, poder dialogar, esclarecer a sua própria 

resposta, emitir opinião. Esse trabalho envolveu oito voluntários, durou um período 

de 30 dias úteis, e o contato foi pessoal, em tempo de hora aula vaga, ou recreio e 

outros horários, marcados com antecedência, para o professor não se ausentar da 

sala de aula. Esse procedimento, segundo Cozby (2003, p.143): 

[...] objetiva solicitar às pessoas informações sobre si mesmas – 
suas atitudes e [...] outros fatos além de comportamentos passados 
e previsão de comportamentos futuros.  

 

Nesse primeiro contato com os professores, realizado através de 

questionário, queríamos coletar diversas respostas sobre seus saberes da formação 

e práticas docentes, por acreditar que existam saberes, crenças, características, 

comportamentos comuns aos docentes.  



 77 

A proposta é que essas respostas, dadas pelos diversos professores, se 

transformassem em um outro instrumento, a entrevista, prevista para a última fase 

da pesquisa, que seria aplicada aos professores de Matemática, com 

acompanhamento da pesquisadora e com a possibilidade de os sujeitos justificarem 

as respostas dadas. Chamamos este último instrumento de “entrevista dirigida”, pois, 

ao dar a resposta e ao ser questionado pela pesquisadora a refletir sobre suas 

próprias palavras, estaria o professor disponibilizando informações mais profundas 

sobre as (re) construções dos seus saberes práticos docentes. 

Para esse percurso, primeiramente, levantamos dados através de perguntas 

em questionário (anexo 1) na Escola Alfa, sobre o processo de (re) construção dos 

saberes práticos docentes com o uso do computador, pelos professores voluntários 

nas diversas áreas do currículo. 

Esse questionário foi construído pelos pesquisadores, como um rol de 

questões sobre a temática, organizadas nos blocos temáticos, abaixo descritos: 

 

a) Dados gerais para caracterização dos sujeitos, tendo como questões: 

1- Formação 
Para participar, como sujeito da pesquisa, exigimos curso de Licenciatura na 

disciplina que lecionava no Ensino Fundamental. Buscamos caracterizar sua 

formação inicial e continuada, baseando-se, esta última, nos cursos de Pós-

Graduação e de Extensão na área pedagógica ou de Informática, ou ainda, outras 

que dessem continuidade ao aprofundamento dos seus saberes disciplinares. 

 

2 – Há quantos anos você ensina? 
Caracterizando ainda os sujeitos, buscamos a leitura do seu tempo de 

experiência profissional, período esse que (re) construiu os saberes práticos 
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docentes, a fim de identificá-lo como tendo tido experiências em curto, médio ou 

longo tempo em instituições de ensino. 

 

3 - Há quantos anos você utiliza o computador como suporte ensino-
aprendizagem em Laboratório de Informática com seus alunos? 
  Buscamos identificar o tempo de familiaridade do usuário, professor em 

Laboratório de Informática, ao utilizar o computador em suas situações de ensino.  

Com isso, buscamos identificar o tempo em que o professor vem desenvolvendo 

saberes experienciais  quanto ao uso de computadores em sala de aula. 

 

4 – A quais dos itens abaixo você tem acesso fácil? 
Buscamos a correlação entre os recursos impressos e informáticos na 

atividade cotidiana do professor para detectar a incidência de uso, apresentando 

como alguns itens: TV, revista, jornal, Internet, Vídeo, livros, software entre outros. 

 

5 - Que recurso você utiliza mais freqüentemente para se comunicar? 
Objetivamos caracterizar a sua familiarização com instrumentos digitalizados 

para efeito de comunicação, como: e-mail, salas de Chat, ambientes virtuais de 

estudo, telefone fixo, cartas, fax, telefone celular, contato pessoal e o item outros. 

Com isso, procuramos saber se esses usos facilitariam a (re) construção de saberes 

informáticos dos envolvidos no processo comunicativo. 

 

6 - Onde você usa mais o computador? 
Como prosseguimento da caracterização dos docentes da pesquisa inicial, 

buscamos informações sobre a facilidade ou dificuldade do seu acesso ao 

computador e onde acontecia com maior freqüência, identificando o local e 

relacionando-o com o tempo disponível. Para isso, oferecemos como itens a sua 
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casa, o Laboratório de Informática na Escola, outro trabalho, a Biblioteca da Escola 

e o item outros. 

 

7 - Você vivencia alguma atividade no dia-a-dia com o computador? Sim, qual? 
Não, por quê? 

Nessa resposta procuramos complementar as anteriores, caracterizando sua 

relação diária com o computador, buscando identificar seu interesse nessa relação, 

se faz parte do seu cotidiano externo à vida fora do trabalho ou mais internamente 

ao trabalho docente.  

 

b) Informações sobre o uso do computador no processo ensino-aprendizagem 

em Laboratório de Informática no período de formação e da prática docente. 

8 - Especifique as disciplinas do seu curso de formação em que você vivenciou 
alguma atividade de ensino-aprendizagem com diferentes recursos. 

Pretendemos identificar o nível de interferência do Curso de Formação de 

Licenciatura para o uso de suportes ensino-aprendizagem e para aplicar conceitos 

científicos, a fim de localizar em uma fase da formação, o uso do computador. Para 

coletar esses dados apresentamos alguns recursos para assinalarem se haviam 

utilizado na formação inicial ou continuada, como: TV, revista, jornal, Internet, vídeo, 

livros, software e outros recursos, solicitando especificar esse uso.     

 

9 - Que conhecimentos você necessita para dar sua aula com o computador no 
Laboratório de Informática? Especifique onde você aprendeu ou construiu tal 
conhecimento 

Buscamos o levantamento de saberes do interesse do professor no cotidiano 

do Laboratório de Informática. Aquele saber que vem utilizando para dar suas aulas 

no Laboratório de Informática. Partimos do princípio de que esses saberes já foram 

construídos, solicitando que especifique onde os aprendeu, se foi na formação inicial 

ou continuada. Assim, teremos os saberes já construídos na prática. 
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10 - Que conhecimentos da formação inicial foram determinantes e quais 
somente importantes?  

Pretendemos levantar dados dos professores sobre os saberes docentes da 

sua formação inicial que determinaram o uso do computador como suporte ensino-

aprendizagem, compreendendo para essa resposta que determinantes são aqueles 

saberes indispensáveis ao seu exercício docente no Laboratório de Informática e 

que chamamos de importantes, aqueles saberes que eles necessitam ao usá-lo, 

mas que independem ou não para se construir e implementar sua aula com o 

computador. Com isso, obteremos os saberes que sua prática tem demonstrado 

como aqueles indispensáveis em sua formação inicial e continuada. 

 

11 - Que decisões sobre sua prática você necessita utilizar para construir as 
situações de ensino em sua aula com o computador no Laboratório de 
Informática? 

Pretendemos coletar itens de interesse dos professores para suas tomadas 

de decisões sobre sua prática docente, ao construir situações de ensino, em sua 

aula com o computador no Laboratório de Informática. Temos aqui, os saberes 

quanto a sua natureza. 

 

12 - Que conhecimentos adquiridos na sua prática você considera determinantes 
para seu exercício docente em Laboratório de Informática? 

Pretendemos o levantamento de dados sobre os saberes que são construídos 

no exercício docente pela experiência com o computador em sala de aula, focando 

os determinantes, imprescindíveis, isto é, de muita relevância. São os saberes 

obtidos na mediação aluno-professor-conhecimento-suporte computador. 

 

 

 



 81 

13 - Quais os critérios utilizados por você para planejar suas aulas com o 
computador? Como chegou a esses critérios? 

Buscamos o levantamento dos critérios utilizados pelos professores diante do 

planejamento para a construção da sua aula informatizada, seu software 

personalizado, ao ser construído e encaminhado à coordenação do Laboratório de 

Informática. Assim, procuramos identificar seus interesses no momento de explicitar 

seus saberes práticos docentes, disponibilizados nas tomadas de decisão.  

 

14 - Como você dribla a impossibilidade de acessar o proposto para sua aula com 
o computador em Laboratório de Informática? 

Pretendemos levantar dados sobre o comportamento ao não ver atendido o 

proposto no planejado ou mesmo, da impossibilidade de a aula ser realizada no 

Laboratório, conforme o combinado com a turma. Esses dados nos possibilitam 

identificar as saídas encontradas pelos professores diante dos obstáculos, sendo 

esses, parte do comportamento no cotidiano escolar.  

 

15 - Como você avalia seu desempenho docente com o uso do suporte 
convencional ( papel / lápis / livro/ outros) e o uso do computador no processo 
ensino-aprendizagem? 

Pretendemos, com essas respostas, identificar o nível de desconforto e de 

conforto do professor com o uso do computador para aplicar conceitos científicos. 

Decidimos, nessa etapa, coletar dados somente com professores de áreas 

diversas, excluindo Matemática, devido: a) ao número pequeno de professores de 

Matemática encontrado nas escolas, b) por acreditarmos que os professores que 

respondessem ao primeiro instrumento não poderiam participar do segundo e, c) 

pela presença dos professores de Matemática na formação do quadro de juízes, que 

tiveram a liberdade de acrescentar respostas e perguntas, ao ordenar e elaborar a 

entrevista dirigida da última etapa da pesquisa, que foi aplicada, exclusivamente, 

aos professores de Matemática.  
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3.2.4 – Julgamento 

Os itens das questões encaminhados aos jurados foram compostos de 

respostas dadas pelos professores das diversas disciplinas ao questionário (anexo 

2). Nessa etapa do método, compreendemos os jurados – professores de 

Matemática e coordenador do Laboratório de Informática, co-entrevistadores da 

pesquisa. Isso, devido ao processo de reconstrução do instrumento envolver um 

diálogo entre os jurados e a pesquisadora, portanto, à medida que reconstruíam o 

instrumento, iam re-orientando-o a partir da conversa na caminhada. 

Para essa etapa da pesquisa, que durou duas horas, divididas em dois dias, 

encaminhamos como processo para a constituição do grupo jurado: 

• A formação de um grupo de dois professores de Matemática e um 

coordenador do Laboratório de Informática, que no caso era formado em 

Design, voluntários na Escola Beta. Esses professores formaram um grupo 

júri, que recebeu o registro das respostas dadas ao questionário pelos 

professores das diversas disciplinas. Decidiram por acrescentar itens 

referentes à Matemática e excluir aquilo que fugia à objetividade das 

questões. Iniciaram, assim, o processo de reconstrução, de seleção, de 

ordenamento e de (re) elaboração do instrumento.  

• A participação dos pesquisadores para revisão da literatura sobre os saberes 

práticos docentes e sobre o método adotado, a fim de obter dados que se 

integrassem aos coletados nas Escolas Alfa e Beta, ordenando-os, com a 

finalidade de formatar o instrumento de entrevista.  

Na primeira etapa do encontro, foi discutido se teríamos algumas questões a 

serem mantidas e escolhida a manutenção do primeiro bloco, referente à 

caracterização do grupo. Ainda, foi discutido se os dados brutos passariam por 



 83 

alguma alteração, concluindo-se que haveria acréscimo de respostas e retirada de 

outras que não seriam pertinentes à Matemática, para não tornar o instrumento mais 

extenso. Esses dados foram julgados, sabendo-se que seriam utilizados para a 

elaboração de um outro instrumento, similar, tendo como sujeitos professores de 

Matemática das duas escolas do processo de investigação. 

Portanto, na discussão entre pesquisador e co-entrevistadores abordou-se 

quanto às perguntas e respostas, a sua: 

• clareza. Nessa discussão, focou-se o marco conceitual da pesquisa, a fim de 

explicar a diferença dada aos dados que estavam sendo considerados 

importantes e determinantes e ao que é saber da formação e saberes práticos 

docentes.  

• eliminação, acréscimo ou modificação. Algumas respostas foram eliminadas, 

decorrentes dos seguintes argumentos: a) não pertencerem ao universo de 

Matemática e b) serem repetitivas. Outras foram reformuladas ou acrescidas 

em algumas palavras conforme a disciplina ou para melhor coesão textual; 

• a adaptação das escalas do método de Likert para a re-elaboração de 

algumas questões da entrevista dirigida, acrescentando às respostas um 

escore que varia de conceitos positivos, a neutros e a negativos, variando de 

cinco a um,  como: 

a) (5) Necessita muito (4) Necessita  (3) Indeciso  (2) Não necessita  (1) 

Não necessita mesmo 

b) (5) Muito determinante (4) Determinante (3)indeciso (2) Não    

determinante      (1) Não determina mesmo 

c) (5) Muito de acordo  (4)acordo  (3)indeciso  (2)em desacordo  (1)muito 

desacordo 
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Essa escala aprovada no júri tem como argumento Richardson (1999, p.265-

266), que embasa sua aplicação ao instrumento quando a define: 

[...] a escala está baseada em algum tipo de manifestação da 
propriedade mensurada. [...] No caso de observações imediatas, a 
mensuração tem como objetivo avaliar e, no outro caso, pretende 
predizer. O conceito de predição implica duas operações, uma 
destinada a elaborar um instrumento preditivo, e a outra, destinada a 
uma medida de critério a ser prevista, que representa o interesse 
último do pesquisador. 

 

     Durante o julgamento realizado, conforme o conceito de predição, com a 

avaliação do primeiro instrumento, construiu-se um outro destinado a investigar 

os interesses maiores da pesquisa, que eram a (re) construção dos saberes 

práticos docentes dos professores de Matemática, quando foi considerado para 

sua elaboração: 

a) Quanto à formatação e conteúdo: 

• os registros dos professores da Escola Alfa, interpretados como dados a 

serem validados  para a área de Matemática e Informática; 

• os blocos temáticos que delineiam o objetivo da pesquisa, dando-lhe forma e 

conteúdo; 

• o acréscimo de espaços para o entrevistado opinar, justificar, ampliar e 

aprofundar as respostas às questões, escrevendo-as. 

      b) Quanto à liberdade de expressão dos jurados e entrevistados: 

• o acréscimo de linhas para dar liberdade de escrever o que lhe interessasse 

esclarecer para ele e para a pesquisa, devido à impossibilidade de gravar as 

falas dos professores nas discussões, ao responder às perguntas do 

instrumento; 
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• às possibilidades e limites do contexto social e informatizado institucional da 

coleta de dados e o do espaço tempo e físico da aplicação do instrumento 

que estava sendo elaborado; 

 c) Quanto aos saberes docentes e comportamento: 

• a área de Matemática e Informática, com a especificidade dos conceitos a 

serem aplicados com o computador nos anos finais do Ensino Fundamental;  

• os registros dos professores da Escola Alfa, interpretados como dados que 

absorveram a realidade docente, validados  para a área de Matemática e 

Informática; 

• a caracterização da relação do professor de Matemática com o projetista da 

sua aula informatizada, como situação de ensino implementada com o 

computador. 

    Nesse sentido, os juízes elaboraram esse outro instrumento, com base: 

• no contexto curricular dos professores de Matemática, nos objetivos 

disciplinares, não perdendo de vista o objetivo da pesquisa; 

• na inferência aos dados brutos do primeiro instrumento; 

• na sua experiência ao projetar e implementar aulas com o computador no 

Laboratório de Informática. 

O julgamento satisfez a todos os envolvidos pelas variáveis docentes da 

formação e as práticas docentes mantidas no segundo instrumento, e pelo nível de 

participação, podendo opinar no instrumento que seria aplicado em seu ambiente de 

trabalho. 
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3.2.5 – Piloto  

           Após a configuração da entrevista dirigida, estabelecida pelos pesquisadores, 

aplicamos a mesma a um professor de Matemática, da Escola Alfa que, não 

apresentou nenhuma alteração necessária ao instrumento, suas respostas foram 

acrescidas ao grupo da última fase da pesquisa.  

 

3.2.6 – A pesquisa propriamente dita 

  Tivemos como sujeitos dessa última etapa da pesquisa, três professores 

licenciados em Matemática de cada Escola, Alfa e Beta.  

          Para Richardson (1999), o processo da entrevista dirigida desenvolve-se com 

perguntas ordenadas, estabelecidas previamente, possibilitando maior liberdade que 

o questionário.  

Optamos pela entrevista dirigida ( anexo 3 ) com questões justificadas, para 

que o entrevistado mantivesse o foco da reflexão nas perguntas, dando-lhe 

liberdade de se expor. Isso, devido ao tema da investigação exigir do entrevistado 

uma busca, em seus saberes docentes da formação, daqueles relevantes e 

importantes para o seu atual saber docente prático.  Consideramos que a justificativa 

e o diálogo do momento face a face pudessem ser muito esclarecedores sobre o que 

os professores pensam.  

As questões sobre o uso do computador no processo ensino-aprendizagem 

de Matemática em Laboratório de Informática são: 

Assinale as alternativas abaixo seguindo a numeração. Na sua opinião quais 
desses conhecimentos você necessita para dar sua aula com o computador no 
Laboratório de Informática. Justifique e especifique onde você aprendeu ou 
construiu o conhecimento que assinalou como sendo de muita necessidade. 
(1) Necessita muito (2) Necessita (3) Indeciso (4) Não necessita (5) Não necessita mesmo 
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Além do pretendido no questionário, acrescentamos a escala de 1 a 5 para 

identificar, dentre os saberes já construídos, aquele que necessita muito mais do que 

os outros. 

 

Preencha os parênteses com a sigla referente à formação docente. Onde você 
aprendeu esses saberes determinantes para o seu atual desempenho com o 
computador em Laboratório de Informática. Justifique fornecendo elementos de 
como foi utilizado. 
(FI) Formação Inicial  (FC) Formação Continuada  (FIC) Formação Inicial e Continuada 

Pretendemos determinar os saberes da formação pré-serviço e em serviço 

que o professor considera determinante, dando-lhe algumas alternativas de 

resposta. O objetivo continua o mesmo, somente decidimos separar os saberes 

importantes dos saberes determinantes 

 

Quais as contribuições das teorias pedagógicas e psicológicas dadas na 
formação inicial para o ensino-aprendizagem e planejamento das aulas de 
Matemática com o computador em Laboratório de Informática? Justifique. 

Essa questão esteve presente no primeiro instrumento como a resposta dos 

saberes importantes para o uso do computador no processo ensino-aprendizagem. 

Nesta agora, surge solicitando a resposta de qual saber pedagógico o professor faz 

uso ao construir sua aula informatizada. Buscamos dados quanto a sua base teórica, 

saberes esses que acreditamos construídos na formação inicial. 

 

Assinale as alternativas abaixo com os números entre parênteses. Quais os 
conhecimentos da sua prática docente que são determinantes para o seu 
exercício com o computador em Laboratório de Informática. Justifique os 
assinalados muito determinantes. 
(1)Muito determinante (2)Determinante (3)Indeciso (4)Não determinante (5)Não determina 
mesmo 

Pretendemos além dos saberes necessários que são construídos no exercício 

docente pela experiência com o computador em sala de aula, aqueles mais 

determinantes, inclusive solicitando justificar sua resposta. 
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Ao projetar uma aula com determinados conceitos matemáticos viu-se 
impossibilitado de realizar a atividade com o computador em Laboratório de 
Informática? Respondendo SIM ou NÃO, qual foi a situação de ensino? Explique. 

Pretendemos levantar dados sobre o comportamento do professor de 

Matemática diante da impossibilidade de a aula ser realizada no Laboratório, 

conforme o combinado com a turma, identificando as saídas mais comuns entre 

aquelas já dadas pelos outros professores.  

 

Já vivenciou algum desconforto sobre um conceito matemático ou sobre a 
ferramenta de um programa em plena aula com o computador, em que você não 
sabia o que responder ao aluno? O que fez a respeito? 

Pretendemos investigar se algum saber disciplinar não lhe possibilitou 

construir uma aula com o computador. Também, se em algum momento da 

implementação da aula construída viu-se em desconforto com o construído para a 

aula informatizada.  

 

Que decisões sobre sua prática com os conteúdos você toma para construir as 
situações de ensino para sua aula de Matemática com o computador em 
Laboratório de Informática? Justifique. 

Essa questão foi um desdobramento das respostas sobre os critérios 

respondidos pelos professores das diversas disciplinas, tendo sido a pergunta com o 

maior número de respostas. Diante das respostas, construiu-se no julgamento essa 

questão, com a pretensão de saber aquelas decisões que fazem parte do cotidiano 

dos professores de Matemática. 

 

Ao perguntarmos aos professores sobre os critérios que utilizam para planejar 
suas aulas com o computador, eles citaram os itens abaixo dessa questão. 
Assinale as alternativas abaixo com as siglas que estão nos parênteses. 
(MA) Muito de acordo  (A)acordo  (I)indeciso  (D)em desacordo  (MD)muito desacordo 

Buscamos o levantamento dos critérios utilizados pelos professores nas 

tomadas de decisões do planejamento para sua aula informatizada, seu software 
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personalizado, ao ser construído e encaminhado à coordenação do Laboratório de 

Informática. 

 

Assinale a maneira mais comum de você driblar a impossibilidade de acessar 
com o computador o proposto para sua aula de Matemática em Laboratório de 
Informática? Justifique. 

Mantivemos o objetivo do primeiro instrumento, diferenciado pela oferta de 

respostas para o professor assinalar a que mais se identificava. 

 

Como você avalia seu desempenho docente com o uso do suporte computador 
no processo ensino-aprendizagem? Justifique. 

Buscamos saber o nível de risco e de conforto (Borba e Penteado, 2003) em 

que se sente o professor ao aplicar seus saberes disciplinares em aula 

informatizada. Com isso, obteremos dados sobre se os saberes informáticos para as 

suas necessidades já foram descobertos ou não, repercutindo no seu 

comportamento diante da (re) construção dos saberes docentes.  

 

Como você diferenciaria sua aula com papel / lápis e impressos da com o 
computador? 

 Pretendemos, com essas respostas, identificar se a formação com impressos 

foi determinante ou não para o nível de desconforto e de conforto do professor com 

o uso do computador. 

  Nesse processo de entrevistar, em que geralmente o sujeito pensa alto para 

depois escrever sua resposta, decidimos continuar com o diário do pesquisador e 

registrar algumas falas às questões da entrevista. Isso, devido ao impedimento de 

gravação de suas falas, dado por eles mesmos e à importância da liberdade de 

expressão do entrevistado, que surge durante a entrevista, quando ele comenta sua 

própria resposta. Nesse momento, segundo Cozby (2003, p.165), o “entrevistador 
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pode fazer perguntas adicionais se considerá-las necessárias, para ajudar a 

esclarecer respostas”. 

 

3.3 – Formas de análise e categorias  

 Conforme o método para medir atitudes, proposto por Thurstone e Likert 

(apud Richardson, 1999, p.268-272), que reconhece “como similar às atitudes, os 

interesses referentes às preferências com respeito a atividades de uma pessoa”, 

durante todo o processo de investigação, buscamos: 

a) identificar os saberes docentes da formação e da experiência dos 

professores de Matemática que lhe interessavam como relevantes ou 

importantes para o uso do computador no processo ensino-aprendizagem; 

b) caracterizar os saberes docentes demonstrados pelos professores de 

Matemática conforme a natureza da construção desses, baseando-se 

naqueles da formação ou naqueles de interesse em sua experiência; 

c) relacionar os saberes docentes da formação, aos saberes que lhe 

interessam na experiência, sendo  esses escalados de relevantes a 

importantes  para os professores de Matemática. 

Segundo Richardson (1999, p.265), ter: 

[...] interesse significa que a pessoa dedica algo de seu 
tempo pensando ou reagindo frente a ele sem levar em conta se os 
pensamentos são positivos ou negativos. 

 

 Portanto, aplicamos nos instrumentos o termo relevante para aqueles 

saberes docentes que os professores compreendem como sendo indispensáveis ao 

seu interesse ao usar o computador no processo ensino-aprendizagem. O termo 

importante aplica-se quando o professor considera o saber de interesse não 

determinante para o seu uso com o computador no processo ensino-aprendizagem. 
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Para tanto, utilizamos como variáveis de análise desses saberes 

demonstrados nos interesses dos professores de Matemática aqueles (re) 

construídos na formação inicial (graduação) e continuada e, aqueles na experiência 

docente (saberes práticos docentes). 

Assim, a análise dos saberes docentes dos professores de diversas áreas e 

os de Matemática interagem na elaboração dos instrumentos. Isso ocorre ao 

analisarmos o próprio método da pesquisa, quando sua construção objetiva a maior 

aproximação possível do contexto da realidade dos docentes de ambas as escolas, 

tanto na linguagem utilizada nos instrumentos como, na importância dada aos dados 

do contexto informático e aos da construção de uma aula informatizada, ainda a 

relação participativa estabelecida entre sujeitos e pesquisadora. 

Portanto, em nossa análise teremos que recorrer à análise do próprio método 

da pesquisa quando localizamos em suas fases a interdependência, o 

encadeamento entre cada etapa, em suas categorias, para responder ao problema 

da pesquisa.  

 

3.3.1 - Na análise dos Laboratórios de Informática 

Nessa fase buscamos como variáveis os indicadores das condições de 

trabalho, como: o acesso às ferramentas e a organização e operacionalização do 

trabalho nos Laboratórios de Informática.   Observamos que essas condições 

refletem nos interesses que os professores sentem ao planejar o uso do computador 

em sala de aula informatizada, em seus interesses no exercício docente, ao buscar 

saberes para construir suas aulas com o computador. Analisaremos as seguintes 

categorias:  

 



 92 

Quadro  01 - Variáveis e Categorias dos Laboratórios de Informática 

Variáveis Categorias Siglas 
Programas do computador Power Point 

Flash 
[PPP] 
[PFH] 

Saberes da relação entre os 
sujeitos construtores e 
implementadores da aula 
informatizada 

Docentes Pedagógicos 
Docentes Informáticos 
Docentes Didáticos 
Específicos 
Docentes Disciplinares 
 

[PD] 
[INF] 

 
[DE] 
[DI] 
 

 

3.3.2 - Na aplicação do questionário e da entrevista dirigida: 

A partir desse tópico, cada fase está encadeada às demais para, no método, 

analisar a (re) construção dos saberes práticos docentes dos professores de 

Matemática com os computadores como suporte ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, as variáveis e as categorias aplicadas para a análise se baseiam nos 

mesmos aspectos.  

No questionário, nas variáveis propostas na pesquisa, categorizamos da 

seguinte maneira as respostas para sua análise: 

• Quanto à caracterização dos professores: curso de formação, 

cursos de aperfeiçoamento, tempo de experiência na docência 

e com o computador no ensino-aprendizagem, instrumentos de 

comunicação em seus usos sociais e no processo ensino-

aprendizagem.  

• Quanto à caracterização dos saberes docentes da formação e 

dos experienciais - práticos (Tardif, 2002, Pimenta, 2000) no 

uso do computador (Borba e Penteado, 2003, Schwartz, 1995) 

no processo ensino-aprendizagem em Laboratório de 

Informática, categorizando-se em saberes de natureza (da 

formação e da experiência) e na natureza do saber 
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(profissional, curricular, pedagógico, disciplinar, informático, 

didático), como também, no comportamento cotidiano e 

pensamento docente (Azzi, 2000).  

     Nesse sentido, segue em quadro abaixo o detalhamento das variáveis e 

categorias evidenciadas nos instrumentos: 

Quadro  02 - Variáveis e Categorias dos Instrumentos 

Caracterização dos Saberes Docentes dos Professores de Matemática 
Anos Finais do Ensino Fundamental das Escolas Alfa e Beta 

Variáveis Categorias Siglas 
Natureza do saber 
docente 
 

Da formação inicial e continuada 
Experiencial – Prático / Cotidiano  
   

[ FI – FC – FIC ] 
[ EX ] 

 
Saber docente de 
Natureza 
 

Curricular  
Pedagógico  
Disciplinar  
Informático  
Profissional 
Didáticos Específicos -> Relações 
com Saberes  
 - Disciplinar Informático 
-  Disciplinar Pedagógico  
- Pedagógico Informático 

[ CR ] 
[ PD ] 
[ DI ] 
[INF ] 
[PF] 
 

[DE] 
[ DE – DI – INF ] 
[ DE – DI – PD ] 
[ DE – PD – INF ] 

 
Comportamento Cotidiano Docente 

Variáveis Categorias Siglas 
Comportamento e 
pensamento cotidiano 
comum entre os 
professores de 
matemática para construir 
suas aulas e implementá-
las no Laboratório. 

Economicismo Pragmático 
 
Imitação por Analogia 
 
Ultrageneralização na Prática 
 

[EC – PR ] 
 

[ IM – AN ] 
 

[ UL – PT ] 
 

  

a) no julgamento 

         Identificamos como variáveis para essa fase as escolhas que os jurados 

fizeram ao re-elaborar as questões para a entrevista dirigida. São essas: 
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Quadro  03 - Variáveis e Categorias do Julgamento 
 

Variáveis Categorias Siglas 
De acréscimo Saberes Disciplinares 

Saberes Informáticos 
Saberes Pedagógicos 

[ADI] 
[AINF] 
[APD] 

De retirada Saberes Disciplinares 
Saberes Pedagógicos 

[RDI] 
[RPD] 

De modificação Saberes Disciplinares 
Saberes Informáticos 
Saberes Pedagógicos 
Saberes Didáticos Específicos  

[MDI] 
[MINF] 
[MPD] 
[MDE] 

 

         Cada etapa do método tem como proposta de análise os saberes docentes em 

ambiente informatizado. Saberes esses na relação da construção e implementação 

das aulas, nas respostas dadas às perguntas do questionário e da entrevista 

dirigida, como também, no julgamento.       

As variáveis e as categorias construídas para análise, procuram subsidiar a 

reflexão sobre a problematização da (re) construção dos saberes práticos docentes 

com o computador em Laboratório de Informática. 
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Levantamentos fornecem uma  
metodologia   para  solicitar  às  

pessoas que falem de si mesmas. 
(Cozby, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

________________________________________________________ 

ANÁLISE DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DA ENTREVISTA 
DIRIGIDA 
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Este capítulo apresenta os resultados da primeira fase da pesquisa, no qual 

contextualizaremos o ambiente informatizado através da análise do Projeto de 

Laboratório de Informática das Escolas Alfa e Beta. Também, caracterizaremos os 

professores das diversas áreas que responderam ao primeiro instrumento de coleta 

de dados, quanto aos seus saberes docentes. Por fim, analisaremos o julgamento 

para o processo de elaboração do último instrumento da pesquisa propriamente dita, 

a entrevista dirigida.  

 

4.1  –  Caracterização das Escolas   

           As Escolas Alfa e Beta caracterizam-se como confessionais, prestando 

serviços educacionais em todas as etapas da educação básica. Possuem 

características semelhantes de população de classe média, de organização 

curricular em série. Além disso, possuem um Projeto de Laboratório de Informática 

em trabalho colaborativo com os professores e coordenadores, envolvidos, ambos, 

com seus saberes profissionais institucionais ao planejar, executar e avaliar suas 

aulas com o suporte computador. 
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4.2 – Caracterização dos Laboratórios de Informática 

 

4.2.1 – Condições de acesso físico e de material 

A Escola Alfa possui dois Laboratórios, um que atende Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental e outro para os anos finais do Ensino Médio, 

disponibilizando um computador por par de alunos. Possui computadores de última 

geração em rede e softwares comerciais diversos para uso do professor no ensino-

aprendizagem.  

O Laboratório de Informática possui, ainda, um arquivo com todas as aulas 

dos professores, de 2002, até os dias atuais. 

A sala da Coordenação de Informática possui scanner, impressora, dois 

computadores para a construção das aulas dos professores. 

A Escola Beta disponibiliza aos alunos e professores, laboratórios para cada 

etapa da educação básica, próximos das suas salas de aula. Cada laboratório 

possui computadores suficientes para uso por par de alunos. Todos os laboratórios 

dispõem de provedor, computador do coordenador com o software Flash, da 

Macromedia, onde as aulas a serem implementadas com o computador são 

construídas. Para o ano de 2005, a Escola estará utilizando, também, o sistema de 

ferramentas da Conecteeducação, para uso de alunos e professores, em casa ou na 

escola.   

Além dos laboratórios, a Escola possui a sala de Coordenação de Informática, 

equipada com cinco computadores, scanner, impressora, onde todas as atividades 

externas e internas da Escola são vistas e aprovadas para serem testadas e 

aplicadas com os alunos. As aulas construídas fazem parte do acervo personalizado 

da Escola.  
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4.2.2 - Organização e funcionamento do Laboratório  

Na Escola Alfa, os professores agendam, previamente, o horário para suas 

aulas com o apoio do coordenador de Laboratório, através de formulário próprio, 

como também, dispõem de auxílio do setor de Informática para a produção da sua 

aula, para a indicação de programa ou software, ou para acessar a aula no portal e 

para qualquer outra solicitação que esteja a sua disposição pelo Laboratório de 

Informática. Em seu Projeto (2004, p.3): 

As aulas são vivenciadas na aula da disciplina do professor, 
isto é, o calendário é montado, de acordo com a grade de horário das 
disciplinas. Permite o desenvolvimento de projetos, já que o 
professor pode agendar o número de aulas que achar necessário e o 
ensino de programas específicos quando a aula for utilizada para 
produção dos alunos. 

 

Conforme o Projeto do Laboratório de Informática, os objetivos a serem 

atingidos envolvem a utilização do computador como suporte ensino-aprendizagem 

e como introdução à Informática Profissionalizante. No Projeto, o professor é 

orientado da seguinte forma: 

 [...] planeja o material, isto é, se quiser uma aula para ser 
preparada em software de apresentação entregará ao facilitador com 
uma antecedência de 07 dias para que o mesmo possa preparar, e 
se quiser uma aula utilizando um software, site da internet ou 
produção de alunos, escolherá e visualizará com o facilitador para 
que transcorra tudo bem durante a aula. (2004, p.2) 

       

Há uma preocupação institucional em dar condições materiais aos 

professores para a realização de suas aulas, com o suporte computador para o 

ensino-aprendizagem, nas palavras da coordenação geral. 

Na Escola Beta, os professores entregam seu projeto de aula, até uma 

semana antes da sua execução, à equipe de criação do software. Antes da sua 

aplicação, em sala de aula, o professor avalia-o junto à coordenação, estabelecendo 
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critérios como: tempo para o seu desenvolvimento, questões desafiadoras para os 

alunos responderem, com ou sem bloqueio para a resposta seguinte e as possíveis 

dificuldades que poderão surgir na sua aplicação. Essa sistemática está em seu 

projeto, da seguinte maneira: 

Trata-se, portanto, de compreender o computador como um 
forte aliado para desenvolver projetos, para trabalhar temas 
geradores ou qualquer outro tipo de abordagem educativa que o 
Educador queira escolher, promovendo o respeito às particularidades 
de todos os envolvidos no “ato de educar”, criando uma cumplicidade 
e um comprometimento de todos. (2004, p.1) 
 

Da mesma forma que a Escola anterior, antes de ser aplicado com o aluno, o 

software é testado e avaliado pelo coordenador (formado em Design) e, quase 

sempre, pelo professor. 

 

4.2.3 -  O trabalho com os coordenadores 

Na Escola Alfa, a coordenação é composta por três professoras, com curso 

de Pedagogia, duas delas, atuando há dois anos na Escola.   

Uma das coordenadoras de Laboratório de Informática possui sete anos na 

função, tendo vivenciado a atividade no Laboratório de Informática desde o tempo 

em que o serviço era terceirizado. Esta ingressou em curso de Windows, Word, 

PowerPoint e Excel visando adquirir base para trabalhar com o computador. O 

trabalho entre os componentes da coordenação, nesses três anos de convivência, , 

tem demonstrado mais consenso nesse ano, pois, de dois Projetos Pedagógicos e 

da solicitação de idéias dos professores, em 2004, chegaram a um acordo por um 

Projeto Pedagógico único para o Laboratório de Informática. 

A atuação dos coordenadores varia conforme a necessidade do aluno e do 

professor, como apoio: à pesquisa na Internet, a aulões com o data-show, a 

simulados, como também, orientação para leitura em jornal on-line, projetos de 
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disciplinas e interdisciplinares, produções de textos, entre outros da iniciativa da 

comunidade escolar. 

A Escola Beta possui, em sua coordenação geral, dois design de software e 

dois de computação, ambos responsáveis pela elaboração de software para aulas 

informatizadas-personalizadas para os professores. A coordenação geral é formada 

em Design, direcionando os saberes específicos da sua área para a educação. 

A coordenação reúne-se, semanalmente, conversa formal ou informalmente 

com os coordenadores de série e das disciplinas, estando sempre aberto um dos 

Laboratórios, em horário de almoço, para atender alunos, professores, funcionários e 

coordenadores que desejarem navegar ou aprender mais sobre as ferramentas do 

computador. 

 

4.2.4 -  Proposta de trabalho entre professores e coordenadores 

Na Escola Alfa, conforme a fala da coordenação, a maioria dos professores 

demonstra achar importante o uso do computador no ensino-aprendizagem. 

Considera, ainda,  o conhecimento da disciplina, isto é, dos conceitos que irá aplicar 

com o programa que será utilizado pelos alunos, determinante para o uso do 

computador em suas situações de ensino.  

Ao mesmo tempo, os coordenadores acham importante que o professor 

conheça os programas do computador. Embora considere não ser determinante 

esse saber pelo professor, pois ao ser questionado quanto ao professor, se esse lhe 

pergunta sobre o conhecimento de Informática,  ela respondeu que lhe diz: “esse 

deixa comigo”. Explica que “essa divisão de atribuições foi essencial para o 

professor utilizar o Laboratório de Informática”. Segundo eles, também é “importante 
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o professor conhecer os limites e possibilidades dos programas com base nos seus 

saberes didático-pedagógicos”. 

Ainda, em conversa com os coordenadores, eles expressam que “o desejo do 

professor de utilizar o computador como suporte ensino-aprendizagem impulsiona-o 

a dar os primeiros passos, mas esse não é decisivo”. Afirma ainda, “só ele não basta 

para o seu uso nas aulas, há a necessidade de conhecer as ferramentas do 

computador que poderá utilizar para aplicar o conceito da sua disciplina”. Segundo 

uma das coordenadoras: 

 Nas atividades no Laboratório de Informática, o conceito 
pertence ao professor, tanto que ao elaborar sua aula, apresento-lhe, 
fazendo as modificações solicitadas, pois o conhecimento de 
Informática está comigo. Juntamos esses dois conhecimentos para 
construir uma aula. ( Escola Alfa) 

 
Outra maneira, afirma a mesma coordenação, “é quando o professor elabora 

sua aula e solicita à coordenação alguma dinâmica (movimento) para concluí-la”. 

Para a vivência em Laboratório de Informática, o Projeto Institucional orienta: 

Durante a vivência da aula o professor da disciplina explora 
o conteúdo e o facilitador orienta a navegação do software, ensina as 
ferramentas dos programas (quando necessário) e retira dúvidas 
sobre o software / programa utilizado. (2004, p.2) 

 

Segundo a coordenação, ela constrói, apresenta ao professor e avaliam 

juntos, aprovando ou não. Às vezes, a mesma aula sofre alterações para melhor, 

depois de uma aplicação. Outra vez, um outro professor solicita uma aula cujo 

conteúdo já consta do arquivo ou já chega com um referencial sobre uma aula de 

um colega. Ele vê e reformula alguma parte da aula se achar necessário para aplicá-

la em outra turma. 

Na Escola Beta, a atividade desejada pelo professor é entregue ao 

coordenador na forma de um roteiro, chamado de rascunho. Nesse, ele descreve 

como desejaria que fosse o palco (nome dado à tela) da atividade, dando as 
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soluções das questões desafiadoras, para, na montagem do software, a resposta ser 

elemento de reforço ou de descoberta pelo aluno. As atribuições de coordenadores 

e professores, conforme o Projeto Pedagógico do Laboratório de Informática, é 

tornar: 

Aulas ainda mais interessantes.[...] atividades mais criativas 
e interessantes, favorecendo o trabalho interdisciplinar através de 
informações mais significativas para os alunos. [...] pesquisas e 
interações com outros alunos e, através de animações e simulações, 
compreender melhor, os conceitos que estão sendo trabalhados. 
Criação e geração de conteúdo próprio, sendo este um diferencial 
reconhecido pela comunidade escolar, pais e responsáveis.(2004, 
p.2)  

 

Nessa relação, o professor projeta sua aula e essa é implementada pela 

coordenação do Laboratório de Informática, objetivando a sua visualização pelo 

professor antes da turma, embora, na maior parte das vezes, isso ocorra no 

momento da aula. 

 

4.2.5  – Análise contextual dos laboratórios de informática 

O contato entre os coordenadores e a pesquisadora ocorreu em ambientes 

informatizados, em horário previamente marcado, quando lhe foram apresentados a 

organização e o funcionamento dos Laboratórios de Informática. Conforme as falas 

categorizamos: 

 

4.2.5.1 – Disponibilidade de programas de computador 

Após ser perguntado aos coordenadores sobre o acesso dos professores ao 

computador em Laboratório de Informática, analisamos, em suas respostas, que o 

Laboratório de Informática oferece disponibilidade de horário de aula para os 

professores, alternando-se  momentos de congestionamento de pedidos de aula em 

alguns períodos da jornada escolar no ano e momentos de menor procura desse 
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ambiente. A aula informatizada é disponibilizada dentro da grade curricular, 

acompanhando o horário da aula em ambiente regular de ensino.  

Segundo as categorias dessa variável: 

Quadro 04 – Disponibilidade e uso didático de softwares por Escola 
 

Escolas 
 

Alfa 
 

Beta 
 
Software 

Disponibilidade Uso didático Disponibilidade Uso didático 

Ferramentas do Office Sim SIm Sim Não 
Flash Não --------- Sim Sim 
Software Educacional 
(disponíveis no mercado) 

Sim Não Não ------- 

 

A coordenação e os professores da Escola Alfa exploram somente os 

programas de ferramentas do Office, particularmente o software de apresentação 

PowerPoint, para a implementação das aulas informatizadas. A Escola Beta, além 

de disponibilizar as ferramentas do Office, inclui também o software de construção 

de hiperdocumentos denominado de Flash para a implementação das aulas. Porém, 

foi observado uso apenas do Flash. Além dessas ferramentas, utilizam softwares 

educacionais disponíveis no mercado. Todas as aulas em que a pesquisadora 

participou foram aplicados conceitos matemáticos com os softwares produzidos 

pelos professores e implementados pelos coordenadores em ambas as Escolas. 

 

4.2.5.2 – Relação de saberes entre professores e coordenadores 

O uso do computador pelos professores, em ambas as escolas, ocorre pela 

intermediação entre as decisões tomadas no roteiro de aula que constroem e a sua 

implementação pelo coordenador do Laboratório de Informática. Consideramos que 

a relação estabelecida entre os saberes docentes e os saberes dos coordenadores 

proporciona a construção de novos efeitos didáticos para os conteúdos sugeridos 
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para as aulas, caracterizando-se essa interação como elemento provocador de (re) 

construções de saberes. 

O quadro 05 sistematiza as ações de construção (exercida pelo professor) e 

de implementação (exercida pelo coordenador) relacionando-as.  

Quadro 05 - Características da Relação de Ações para a Construção e a 
Implementação das Aulas Informatizadas 

 
Características da Relação  

Categorias Construção Implementação 

DE-PD-INF 
Formato próprio do docente 
para o roteiro / rascunho do 
software 

Aplicação dos programas do Office 
e do Flash 

INF 
Uso do computador como 
suporte ensino-aprendizagem 

Aplicação do software em 
Laboratório de Informática 

DE-DI-NF 
DESIGN 

Conflito entre os saberes 
disciplinares e os informáticos 

Conflito entre os saberes dos 
docentes e os de design 

DE-INF 

Solicitação do registro da 
resposta do aluno impresso ou 
em gravação de disquete, ou 
ainda, em ambos 

Uso das ferramentas do 
computador para o registro dos 
resultados das produções dos 
alunos 

DE-INF-PD 
Descobertas das 
possibilidades didáticas com 
as interfaces do computador 

Novas exigências dos professores 
em novos roteiros 

AN  
  

Socialização dos softwares 
entre os professores da 
mesma disciplina e série 

Socialização dos saberes 
docentes e de design dos 
coordenadores 

Legenda:DE – Didáticos específicos, PD – Pedagógicos, INF – Informáticos, AN – Analogia 
 

Uma análise das ações de construção e de implementação mostra uma 

relação entre os saberes dos docentes e os saberes dos coordenadores que 

modificam esses mesmos saberes. Essa relação de saberes estabelecida entre os 

professores e os coordenadores ocorre quando o roteiro de aula é discutido, 

enfatizando as possibilidades das ferramentas que a escola dispõe, as idéias de 

design, os enfoques que os conteúdos possibilitam, ocasionando novas ações e 

outros saberes docentes para os próximos roteiros. Isso ocorre sistematicamente, 

trazendo para a prática docente a presença de alguns critérios para o roteiro de aula 

apresentado pelos professores aos coordenadores: 
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a) Clareza dos saberes; 

b) Saberes disciplinares e informáticos; 

c) Saberes pedagógicos e informáticos; 

d) Saberes informáticos dos professores; 

e) Saberes de design. 

 

Clareza dos Saberes 

Para ambas as escolas, o roteiro de uma situação de ensino precisa ser claro 

quanto ao que o professor deseja do coordenador. As coordenações acrescentam: 

O professor dá o conteúdo para suas aulas à coordenadora, ela 
constrói e ao aplicá-lo, a coordenadora está presente para retirar as 
dúvidas sobre o programa (Alfa).  

 

O professor dá ao coordenador um roteiro da maneira como 
pensa a sua aula e esse procurará dar os efeitos solicitados. 
Quando não está muito claro, solicitamos explicações. Às vezes 
criamos algo novo, como jogos. Isso faz com que os professores 
sempre solicitem mais efeitos novos (Beta).  

 

Apesar disso, ao ser perguntado às coordenações das escolas se havia um 

modelo de roteiro pré-estabelecido para o professor entregar sua construção de aula 

informatizada à coordenação, a resposta foi negativa, ficando a proposta de roteiro 

aberta ao professor. Essa entrega da produção dos professores deve ocorrer sete 

dias antes da implementação. Na escola Beta, exige-se também relacionar tempo de 

aula às questões desafiadoras apresentadas aos alunos, baseando-se no nível de 

suas dificuldades. 

 O professor ao entregar o seu roteiro de aula já deverá 
prever o tempo que levará para o aluno realizar a atividade. Mesmo 
assim, sempre que nós terminamos de preparar a aula, simulamos 
para ver se o tempo de aula dará para os alunos resolverem as 
dificuldades que terão que transpor com o conteúdo e as 
ferramentas do computador (Coordenadora da Escola Beta). 
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Saberes disciplinares e informáticos 

Nas construções de softwares para as aulas, os saberes da disciplina e de 

Informática surgem ora se complementando, quando o professor constrói sua aula 

conhecendo o programa do computador que será usado para implementá-la; ora se 

individualizando, quando conhece somente o conteúdo que será vivenciado na 

situação de ensino.  

No discurso das coordenações de ambas as escolas, percebemos uma 

contradição quanto ao que defendem sobre os saberes e os atores (professor e 

coordenador de informática). Ora eles defendem que cada um deve possuir um 

saber diferenciado: o coordenador deve saber informática e o professor, o conteúdo 

específico; ora defendem que os professores necessitam dos saberes informáticos.  

Na Escola Alfa, uma professora afirma que “não preciso ter conhecimento 

sobre o computador, pois a Informática faz tudo que eu peço para as minhas aulas”. 

A coordenação confirma quando diz: 

O professor não precisa conhecer o software. É só ele me dizer 
o conteúdo que deseja trabalhar e eu vejo se o software contém 
aquilo que ele deseja para sua aula. No dia da aula, eu explico a 
ferramenta e os comandos e os professores explicam os conceitos 
da sua disciplina (Escola Alfa).  
 

Nesse aspecto, as coordenações, em seu discurso, tentam mostrar aos 

professores que não precisam saber Informática para usar o computador como 

suporte ensino-aprendizagem. Isso porque garantem todo apoio durante as aulas 

aos alunos e aos professores em relação ao conhecimento específico de 

Informática. Consideram esse apoio primordial para o uso do computador pelo 

professor no Laboratório. 
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No entanto, na Escola Beta, a coordenação acrescenta que “um professor 

que conhece os programas facilita mais a montagem da sua aula, pois dialogamos e 

trabalhamos juntos”. Essa relação proporciona uma inquietação epistemológica entre 

os professores e a coordenação, possibilitando revisar constantemente as 

produções dos softwares.  

 

Saberes pedagógicos e informáticos 

Os professores planejam e “rascunham” situações de ensino com os 

conceitos de sua disciplina ao construir a aula que irá implementar com o 

computador. Nessa ação, os seus saberes disciplinares, pedagógicos, didáticos 

específicos e informáticos apresentam-se ora em estado de conforto, ora em estado 

de risco (Borba & Penteado, 2003).  

O risco é sentido na insegurança do produzido, gerada pela ausência de 

saberes que lhe dariam o conforto de produzir um software que correspondesse aos 

fundamentos construtivistas assumidos pelas Escolas Alfa e Beta. Nesse esforço 

para superação do risco, o professor disponibiliza os seus esquemas de ação 

(Piaget, 1967, 1973) ao hipotetizar uma situação de ensino com o computador e ao 

construí-la.  

O professor constrói a situação de ensino (projeto de aula, rascunho) atuando 

com os saberes que disponibiliza, o coordenador (facilitador, equipe de criação) 

implementa a aula com a ferramenta e os programas do computador disponíveis nas 

Escolas, testa, avalia e aplica o software de aula em horário previamente agendado 

pelo professor. Uma  coordenação comenta que: 
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O correto era o professor avaliar o software antes de aplicá-lo 
em ambiente informatizado, mas raramente isso ocorre, deixando 
para conhecê-lo no horário da aula, confiando integralmente no 
coordenador. (Escola Beta) 

 
  Alguns professores não complementam esse circuito, deixando para testar e 

avaliar o software somente durante sua implementação com os alunos.  

 

Saberes de design  

A Escola Beta investiu em profissionais de design e de computação em sua 

equipe de coordenadores do Laboratório de Informática. Esses saberes interagem 

com os saberes docentes disciplinares e pedagógicos, refletindo na construção dos 

softwares de aula.  

O coordenador que participou da pesquisa sentiu necessidade de estudar as 

teorias cognitivas de aprendizagem para compreender a diferença entre questões de 

construção e de reforço de conteúdos disciplinares que usava freqüentemente em 

suas implementações de aulas. Nas questões desafiadoras em que produzia com o 

Flash, algumas reforçavam aprendizagens por prêmio ao prosseguir o exercício ou 

pelo seu bloqueio, outras, ofereciam questões de construção com comandos mais 

livres no palco (tela) de atividades. Essa observação construída na relação 

pesquisadora - coordenador despertou-lhe a curiosidade, levando-nos a testar uma 

reformulação de uma aula de produtos cartesianos. 

Concluímos que essa relação entre coordenadores e professores, ao construir 

e implementar seu software de aula possibilita a aproximação de ambos aos saberes 

profissionais de cada um. Assim, a coordenação direciona seus saberes específicos 

em design para a área de educação e os professores exigem cada vez mais os 

conhecimentos de informática dos coordenadores a partir do momento que 

incorporam saberes de design aos seus planejamentos de software de aula.  
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Os Laboratórios de Informática das Escolas Alfa e Beta possuem uma 

identidade própria, caracterizada pelos programas que utilizam para a construção de 

seus softwares. Por sua vez, esses softwares foram construídos com base nos 

saberes práticos docentes de seus professores e dos saberes dos seus 

coordenadores, em uma relação cíclica, de interação, estabelecida entre o processo 

de construção e de implementação.   

   

4.3. – Quanto à aplicação do questionário  

 

4.3.1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa da primeira fase 

Nesta fase da pesquisa, aplicamos um questionário a oito professores 

voluntários dos anos finais do Ensino Fundamental, de diversas áreas da Escola 

Alfa, que utilizam o computador como suporte ensino-aprendizagem.  

Tabela 01 -  Formação Inicial dos Professores 
 

Cursos Quantidade Ano 

Geografia 1 1997 
Filosofia 1 1987 
Ciências 1 1982 
Artes 1 NR 

Pedagogia 3 1981(a) 
1992 (b) 
1994 (c) 

Ed Física 1 1992 
Legenda: NR – Não respondeu 

 
           Conforme a primeira questão do questionário, todos os professores 

voluntários possuem licenciatura plena, concluída entre o final da década de 80 e 

final de 90, seja em Geografia, Filosofia, Ciência, Educação Física, Artes e 

Pedagogia.  
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Entretanto, desses oito professores com Licenciatura, seis concluíram curso 

de especialização em Educação, sendo as pós-graduações mais procuradas, a fim 

de dar continuidade aos seus saberes, conforme o quadro 06, foram:  

Quadro 06 -  Formação Continuada dos Professores 
 

Graduação Atualização Especialização 
Geografia - - 
Filosofia História Planejamento Escolar 
Ciências Enfermagem Biologia 
Artes - - 

Pedagogia (a) Informática Planejamento Escolar 
Pedagogia (b) Pedagogia Magistério 
Pedagogia (c) Informática Psicoterapia e 

Interdisciplinaridade 
Educação Física Educação Física Administração Escolar 

 

O tempo de experiência docente dos professores que participaram da 

primeira fase do estudo alcança no mínimo cinco anos, ver Tabela 02, possuindo a 

maioria mais de 15 anos. Portanto, os professores têm uma longa experiência de 

profissão, não pertencendo ao grupo de recém formados. 

Tabela 02 - Anos de Experiência Profissional na Docência 
 

Anos Quantidade 
5 a 10 1 
10 a 15 2 

15 a 20 2 

mais que 20 3 
 

Ainda, dentre os oito profissionais,  cinco utilizam o computador a mais de 

cinco anos no processo de ensino-aprendizagem, prevalecendo até o ano 2004 o 

uso de software educacional disponível no mercado. 
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Tabela 03 - Anos de Experiência com o Computador no Processo Ensino-
Aprendizagem 

 
Anos Quantidade 

< 2 1 
2 a 5 2 

>5 5 

 
O período de experiência demonstra que somente um professor possui 

menos de dois anos de experiência com o computador, o restante em torno de cinco 

anos. Consideramos que a exploração das ferramentas do computador tende a 

trazer maior conforto com as possibilidades que oferecem, proporcionando novos 

saberes informáticos ao se tentar aplicar saberes disciplinares em Laboratório de 

Informática. A experiência possibilita a tentativa de propor novos efeitos com os 

velhos conteúdos (Schwartz, 1995). 

Tabela 04 -  Instrumentos de Comunicação do Cotidiano do Professor 
 

Tipo Quantidade 
e-mail 4 

Telefone fixo 4 
Celular 6 

Contato pessoal 3 
Ambiente virtual 2 

Chat 0 
Fax 0 

Cartas 0 

 

O uso se concentra em telefonia celular, principalmente. O computador é 

usado para se comunicar por e-mail e para uso em pequena escala de ambiente 

virtual de ensino.  
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Tabela 05 - Acesso a Instrumentos de Comunicação e Informação no Cotidiano 
 

Tipo Quantidade 
TV 8 

Revistas 7 
Jornal 7 
Internet 7 
Vídeo 7 
Livros 7 

Software 3 

 

A incidência de software como ferramenta de comunicação e informação é de 

37,7% dos participantes do questionário. Somente a televisão alcança o índice de 

100%, ficando os demais no índice de 87,7% conforme seu acesso no cotidiano dos 

professores.  

Tabela 06 - Local de Uso do Computador 
 

Local Quantidade 
Casa 6 

Trabalho 5 

 

O local de maior acesso do computador, conforme a tabela 06, é a residência 

de cada professor, embora a diferença seja mínima entre as respostas. Os dados 

sugerem o uso concomitante em casa e no trabalho.  

Tabela 07 - Uso do Computador no Cotidiano 
 

Atividades Quantidade 
Preparação de aula 3 
Preparação de prova 2 

Digitação 4 
Internet 2 

Publicação portal 1 

 

Os professores ao serem questionados sobre as atividades que desenvolviam 

diariamente com o computador citaram a digitação de exercícios, preparação de aula 

e prova. A pesquisa na Internet, de maior abrangência, surgiu com enfoque à 



 113

publicação de atividades para o portal da escola de acesso somente a um professor. 

Todos vivenciam uma atividade, no mínimo, no computador, diariamente. 

Conforme a formação inicial e continuada dos oito professores que 

participaram dessa fase, os suportes ensino-aprendizagem mais utilizados na 

formação inicial foram os impressos, sendo unânime seu uso. Logo a seguir, em 

seqüência decrescente, temos a revista e o vídeo. Na formação continuada, esse 

universo muda, não havendo concentração em um suporte, mas uma distribuição. 

Obtemos em ordem decrescente de uso a revista, tendo a seguir a televisão, o jornal 

e os livros. A menor incidência na formação continuada foi o uso dos projetores 

multimídia, com somente uma resposta, sendo esse uso nulo na formação inicial. 

Tabela 08  -  Suportes Ensino-Aprendizagem na Formação Inicial e Continuada 
 
Quantidade de Professores Recursos 

 mais usados Formação inicial Formação Continuada 
TV 2 4 

Revista 3 5 
Jornal 2 4 
Internet 1 2 
Vídeo 3 3 
Livros 8 4 

Software 2 3 
Projetor Multimídia - 1 

 

Isto confirma a prevalência dos impressos na formação docente.  

 

4.3.2 – Saberes docentes 

4.3.2.1 - Natureza dos saberes da formação – inicial e continuada 

Nas questões referentes aos saberes docentes necessários ao uso específico 

do computador no ensino-aprendizagem, os professores das diversas áreas da 

Escola Alfa responderam:  
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Tabela 09 - Saberes Docentes Necessários no uso do Computador 
 
 

Categorias 
dos saberes 

ITENS Formação 
Inicial 

Formação 
Continuada 

Recursos do Word e PowerPoint 1 1 
Conhecer as ferramentas que o programa 
me oferece para apresentar o conteúdo e 
para elaborar atividades 

- 1 

Linguagem digital - saber se comunicar - 1 
Construir homepage - 1 

INF 

Informática - 1 
Experiências com programas utilizados - 1 

EX - INF Conhecimentos dos softwares que vou 
utilizar com os alunos (avaliação e a 
potencialidade de construção) 

- 1 

DI Assuntos da disciplina 1 1 
Saber redimensionar o assunto que é dado 
com o quadro, para a tela do computador 

- 1 

Relacionar a aula com site de busca - 1 DE – INF 
Relacionar os saberes do livro com os 
saberes dos sites (veracidade) - 1 

Relação da tarefa na tela com o tempo e o 
conceito para a aplicação 

- 1 DE-(DI – INF 
+ PD – INF) 

Planejamento da aula (roteiro) - 1 
Textos informativos - 1 Conhec. 

Teóricos Leitura de livros 1 1 
Desmistificação 
da informática 

Desmistificar a Internet como verdade 
absoluta - 1 

Despertar a curiosidade do aluno que já 
conhece as ferramentas do computador 

1 1 
Efeitos do uso 
da informática Inserir movimento aos desenhos para 

superar o uso do papel e lápis 
- 1 

Legenda: INF – Informáticos, DI – Didáticos, DE – didáticos específicos, EX – experienciais, 
PD – pedagógicos 

 
 

 

Os dados revelam que os saberes práticos docentes dos professores 

necessários para o uso do computador encontram-se amalgamados entre si, sendo 

construídos em sua maioria na formação continuada, tendo como constante o saber 

informático em união aos saberes didáticos e pedagógicos, integrando-se para a 

experiência em Laboratório de Informática. Encontramos, também, a presença nas 

respostas dos professores de conhecimentos teóricos de Informática, da 
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preocupação em desmistificar a Internet como portadora de conhecimentos 

científicos, como também, pensar em seus efeitos de uso para o aluno. 

Na pergunta a seguir, nesse questionário, explicou-se ao professor que na 

pesquisa se faz uma distinção entre conhecimentos determinantes e importantes 

adquiridos na formação e na prática docente. 

Quanto aos saberes, explicamos que chamamos aqueles da formação inicial, 

os apreendidos nas licenciaturas e aqueles apreendidos na formação continuada, os 

estabelecidos nos cursos realizados após a graduação, em serviço ou por conta 

própria, vividos na trama dos saberes profissionais e pedagógicos.  

Os mesmos professores, ao serem indagados sobre as teorias de ensino-

aprendizagem e de planejamento, se referiram a elas como os saberes docentes 

importantes da formação inicial (tabela 11) para aplicação de conceitos com o 

computador em sala de aula informatizada. Mas, quando perguntados quais seriam 

os saberes docentes determinantes (tabela 10) dessa formação inicial para o uso do 

computador como suporte ensino-aprendizagem, os professores responderam que 

esses seriam: 

Tabela 10 - Conhecimentos da Formação Inicial Determinantes para o uso do 
Computador 

 
Saberes 
categorias 

Itens Quantidade de 
respostas 

DE (DI – INF ) Pesquisar na Internet para preparar a aula 2 
Digitação 1 
Da formação de tabela e gráfico no Word e 
Excel 

1 

De programas do Windows 1 
Gravação em CDRom 1 

INF 

Uso de software 1 
- Nenhuma 3 

Legenda:DE – Didáticos específicos, DI – Disciplinares, INF – Informáticos 

Ainda, focando a formação inicial. 
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Tabela 11 – Conhecimentos da Formação Inicial Importantes para o uso do 
Computador 

 
Saberes 
categorias 

Itens Quantidade 
de 

respostas 
- Nenhum 3 

Teorias sobre ensino-aprendizagem de Psicologia 1 
Teorias de Planejamento 1 PD 
Possibilidade de transformar o homem através da 
educação 

1 

DE (DI – INF ) Pesquisa atualizada na Internet 1 
DE ( DI – PD ) Intercâmbio com outras unidades de ensino 1 
Informativos Informações diversificadas na formação 1 

Legenda: PD – Pedagógicos, DE – Didáticos específicos, INF – Informáticos, DI – 
Disciplinares 
 

Os professores consideraram determinante, segundo a tabela 10, a oferta de 

saberes informáticos e disciplinares nos cursos de formação docente e, importantes, 

segundo a tabela 11, os saberes pedagógicos para a construção de aulas 

informatizadas. Contudo, percebemos pelo discurso dos professores nesta questão 

que a relevância do saber pedagógico tem passado despercebido na prática 

docente, mesmo pressupondo que toda prática supõe uma teoria que a embase. 

  Percebemos isso ao questioná-los sobre as teorias que acham importantes, 

sendo pensado e respondido: sobre ensino-aprendizagem em Psicologia, de 

planejamento e as teorias que possibilitam transformar o homem através da 

educação.  

Comparando a tabela 09 com a 10 e a 11, observamos que os saberes 

necessários para o uso do computador em sala de aula não foram aprendidos na 

formação inicial, demonstrando um distanciamento entre os saberes da formação e a 

necessidade de saberes informáticos que possibilitem o professor usar o 

computador no cotidiano do ambiente informatizado de aula.  

Conforme o ano da formação em curso de licenciatura, a literatura caracteriza 

o saber do docente como sendo difícil a relação entre os saberes disciplinares e os 



 117

saberes informáticos (Even, 1993, Mc Laughlin, 1998), ou ainda, que a ausência na 

formação de experiência do professor na utilização dos programas informáticos, 

aliada à complexidade de manipulação desses, leva muitos professores a optarem 

somente pelo uso restrito (Internet, software de apresentação, digitação) do 

computador nos cursos de formação (Hurst, 1994).  

Essa formação pertence ao modelo de muitos cursos estruturados segundo 

as normas vigentes até 1997, ano em que houve um chamamento às Instituições de 

Ensino Superior para que apresentassem propostas de diretrizes curriculares para 

os cursos de graduação a serem sistematizadas pelas Comissões de Especialistas 

de cada área (Cury & Bazzo, 2001). 

 

4.3.2.2 - Saberes docentes de natureza prática 

       Ao serem perguntados sobre os saberes docentes práticos que são 

determinantes para o seu uso com o computador no Laboratório de Informática, os 

professores apresentaram as seguintes respostas: 

Tabela 12 - Conhecimentos Determinantes Adquiridos na sua Prática ao usar o 
Computador 

 
Saberes 
categorias 

Itens Quantidade 
de 

respostas 
PD Do interesse e satisfação dos alunos 1 

PD - INF Dos recursos que o Laboratório de Informática dispõe 1 

Ajustar o meu conhecimento com o da coordenação do 
Laboratório de Informática 

1 
DE ( DI – INF 

) Como utilizar os programas nos diversos momentos do 
processo ensino-aprendizagem. 

1 

Dominar os recursos dos programas oferecidos com o 
Word e Power Point 

1 

Das ferramentas dos programas 1 
Digitação 1 
Outros programas 1 

INF 

Uso do Power Point, Word e Excel 1 
Legenda: PD – Pedagógicos, INF – Informáticos, DE – Didáticas Específicas, DI – 
Disciplinares, 
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O professor considera, segundo a tabela 12, os saberes informáticos, 

pedagógicos, didáticos e disciplinares determinantes para a sua prática ao usar o 

computador.      

Para aprofundar mais esses saberes docentes práticos, fazendo-o refletir sua 

própria prática, perguntamos que decisões sobre sua prática são necessárias para 

construir situações de ensino com o computador. Levantaram várias decisões, sendo 

estas: 

Quadro 07 - Decisões Necessárias para Construir Situações de Ensino com o 
Computador 

 
Saberes 
categorias 

Itens 

DE ( DI – PD ) Pesquisar 
Selecionar conteúdos 
Formação de grupos 
Falar somente o necessário 
Prever limites e possibilidades 
Prever outra aula caso aconteça um imprevisto 
Permitir que o aluno me supere 
Determinar os meus objetivos antes da aula. 
Passar o comando para os outros 
Fazer uma análise das descobertas 

EX / DE ( DI – PD ) 
 
 

Conhecimento sobre o que vou utilizar para a formação de 
habilidades e a competência que pretendo construir de forma 
significativa para os alunos 
Os movimentos que utilizamos com o Power Point 

PD 
 Experimentar o software antes para não ter problemas na hora 

 

EX / DE ( DI – INF ) 
Planejar com antecedência, conjuntamente com a coordenadora 
de Informática e sua equipe 

Legenda: DE – Didáticos específicos, DI – Disciplinares, PD – Pedagógicos, EX – 
Experienciais, 
 

No quadro 07, os saberes práticos docentes envolvidos nas decisões que os 

professores necessitam tomar para construir situações de ensino com o computador 

recaem sobre os saberes experienciais didáticos específicos e pedagógicos. 

Para essas decisões, os professores ao serem questionados sobre sua 

construção, responderam como critérios: 
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Quadro 08 - Critérios Utilizados para Planejar suas Aulas com o Computador 
 

Saberes 
categorias 

Itens 

CR - INF 
A instituição condiciona o uso como um recurso facilitador e que 
os alunos gostam dando oportunidade para o professor aprender 

EX./ DE ( DI – PD ) Saber o conceito relacionando-o a atividade 
Saber se o programa possui as ferramentas para o que eu quero 
construir para ensinar o aluno a construir 
Extrapolar a sala de aula regular com instrumento que motive EX./ DE ( DI – INF ) 

 
Verificar em que momento do processo de ensino posso utilizar 
essa metodologia com o computador 

UL-PT Observar outros professores e procurar inovar eu mesmo 
Apropriar-se do conhecimento de rede 
Estar sempre atualizado dos recursos que o Laboratório de 
Informática dispõe 

INF 

Verificar a habilidade do aluno com o computador 
Trabalhar mais conteúdos e melhor visão do assunto, 
comparando o livro com a informatização 
Estudar o que estou propondo com o uso do computador, tendo 
os conhecimentos necessários do que posso construir com os 
meus alunos. 

DE ( DI – INF ) 

Verificar se o uso do computador vai contribuir com o conteúdo a 
ser ensinado 

Conhecimento teórico 
Estudar através de cursos, em reuniões, com livros e textos 
informativos. 

Legenda: CR – Curricular, EX – Experienciais, INF – Informáticos, DI – Disciplinares, PD – 
Pedagógicos, DE – Didáticos específicos, UL – Ultrageneralização, PT – Prágmaticos 
 

Conforme esses critérios, os professores sentiram necessidade de alguns 

saberes experienciais, como os didáticos específicos disciplinares, pedagógicos e 

informáticos, mais presentes em suas respostas.   

Quando os professores foram questionados sobre a maneira de driblar os 

eventuais obstáculos que não permitem a aula esperada acontecer, responderam: 
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Quadro 09 - Driblando a Impossibilidade de Acessar o Proposto para a Aula com o 
Computador 

Saberes 
categorias 

Itens 

Retorna-se para a sala para atividades diversas 
EC – PR 

Alternativa de ir para a sala convencional ou para a biblioteca 
DE ( PD – INF ) Preparar a aula em disquete, CD-Rom e em transparências 

UL – PT Fazer uma avaliação do fato e construir alternativas 
IM – NA Voltar à sala de aula e utilizar outro método de ensino 

EX / DE ( DI – PD ) 
Ficar tranqüilo e demonstrar que os imprevistos podem acontecer e 
conjuntamente com os meus alunos tomar decisões da melhor 
forma possível e adequada 

 Substituir por transparências ou formas de trabalho em grupo 

Legenda:EC – Economicismo, PR – Prático, DE – Didáticos específicos, PD – Pedagógicos, 
PD – Pedagógicos, INF – Informáticos, UL – Ultrageneralização, PT – Pragmatismo, IM – 
Imitação,  NA – Analogia. 

 
Consideramos a impossibilidade de implementar o construído pelo professor 

ao lhe perguntar sobre o saber que construiu para driblar essa ocorrência. 

Encontramos um comportamento economicista prático, considerando o 

desprendimento de energia no seu cotidiano para resolver o problema, como outro, 

da imitação ao solucionar a questão conforme um modelo próprio e por analogia, ao 

fazer semelhante ao seu colega. Ao mesmo tempo encontramos saberes 

informáticos e didáticos específicos disciplinares pedagógicos como solução para 

driblar a impossibilidade de implementar sua aula com o software.       

  Perguntando aos professores sobre como avaliaria o seu desempenho com o 

computador em sala de aula, responderam: 
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Quadro 10 -  Auto-Avaliação do seu Desempenho com o Computador em Sala de Aula  
Informatizada 

Comportamento 
categorias 

Itens 

No computador sinto-me inseguro, pois os alunos dominam as 
ferramentas com mais facilidade DESCONFORTO -  

INF 
 

Bom, precisando descobrir mais possibilidades em mim e na 
máquina para melhorar o meu desempenho com o computador 

Bom 
Melhor com a informática. Por ter acesso a Internet, melhor 

visão do assunto, sistema de comparação,etc 
Procuro balancear de forma adequada os recursos que utilizo na 
minha prática educativa. Minha avaliação do uso dos suportes 

convencionais e tecnológicos são satisfatórios. 

 
 
 

CONFORTO - INF 
Papel e lápis uso pouco, livros e revistas uso constantemente e 

o computador é o que mais uso. 
Legenda: INF - Informático 

Os professores ao se auto-avaliarem demonstram insegurança ao constatar 

seu conhecimento em defasagem ao do aluno e ao que desejavam alcançar para 

aplicar os conceitos disciplinares com o computador, mostrando-se em risco, isto é, 

em desconforto informático. Outros já se consideram mais seguros em seus saberes 

informáticos nas aulas com o computador, mostrando-se confortáveis no Laboratório 

de Informática. 

Consideramos que o computador trouxe ao ambiente escolar a reflexão sobre 

a prática docente, ao provocar a reconstrução de situações de ensino-

aprendizagem, envolvendo os conteúdos disciplinares e velhos ou novos enfoques, 

até o momento tido como rotineiros no ambiente de sala de aula. 

 

4.4 – Julgamento - ordenamento e elaboração da entrevista dirigida 

     O objetivo do julgamento é eliminar, acrescentar ou modificar as respostas e 

perguntas, a fim de proporcionar a construção da entrevista dirigida o mais fiel 

possível à realidade dos saberes práticos docentes dos professores de Matemática, 

de forma clara para os docentes. Essa entrevista, elaborada a partir desse 

levantamento empírico das opiniões dos professores sobre os saberes docentes da 
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formação e dos saberes práticos, tende, na sua aplicação, conseguir chegar aos 

níveis de reflexão mais profundos dos interesses dos professores. 

Para o julgamento das respostas dos professores ao primeiro instrumento de 

coleta de dados, procedemos a uma análise da sua coerência com o objeto de 

estudo professores de Matemática e nas variáveis e categorias da pesquisa para a 

elaboração do segundo instrumento.Tal perspectiva foi adotada objetivando não 

desperdiçar as respostas e, ao mesmo tempo, não perder o foco da pesquisa. 

Quadro 11 - Julgamento dos Saberes Docentes 
 

Variáveis Categorias Itens 

De acréscimo 

A (INF) 
A (DI) 
A(INF) 

 
 A(INF) 

- A utilização da planilha eletrônica – Excel 
- O termo “conceito específico” 

- Softwares aplicativos de conceitos e grátis na 
Internet 

-Programas específicos para construção e 
implementação das aulas - Flasch 

De retirada R(INF) - Pesquisa na Internet 

De modificação 
M(PD)  –  M(DE) 

M(PD) 
- Enunciados das questões 

- Justificativa a cada pergunta 
Legenda: INF – Informáticos, DI – Disciplinares, PD – Pedagógicos, DE – Didáticos 
específicos 
 

As questões foram recebidas como realidade do cotidiano. Para o 

coordenador do Laboratório de Informática, alguns termos soaram estranhos, como: 

softwares aplicativos, Word – Power Point – Excel, no lugar de processador de texto 

– software de apresentação – planilha eletrônica. Isso demonstrou uma distância de 

linguagem entre quem constrói e aquele que implementa as aulas informatizadas. 

Buscou-se a clareza nas perguntas e respostas, sem, no entanto, mudar a 

linguagem dos professores, por considerar a manutenção da identidade docente um 

facilitador para as respostas mais reais possíveis. 

Ao final do julgamento, parabenizou-se o resultado final pela seleção de 

respostas e a abrangência das questões, sendo solicitado pelos jurados o 
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acompanhamento do processo de análise e sistematização, interessando-se para 

sua apresentação no início do ano letivo para os professores.    
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“Este era o problema: 
fazer a construção primitiva do software tão simples e  

ao mesmo tempo tão complexa, além disso, nós tínhamos 
que voltar a realizar aquilo que construímos como ferramenta pedagógica para a finalidade 

de aprender e ensinar [...]”. 
(Schwartz, 1995) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

_______________________________________________________________ 

ANÁLISE DOS DADOS EM MATEMÁTICA 
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No capítulo anterior caracterizamos as fases preparatórias para a pesquisa 

propriamente dita. Nesta etapa, teremos como sujeitos seis professores de 

Matemática. Serão analisadas as (re) construções dos saberes práticos docentes 

com base nas entrevistas dirigidas, cujo instrumento foi elaborado pelos jurados. 

 

5.1 – Professores entrevistados 

Os seis professores de Matemática entrevistados, das Escolas Alfa e Beta 

são Licenciados em Matemática, todos exercendo a docência nos anos finais do 

Ensino Fundamental, inclusive, em outras escolas da rede privada. Além disso, dois 

deles também estão em exercício na rede pública. Como podemos ver, na tabela 13, 

os professores / sujeitos licenciaram-se entre os anos 80 e 93. Ainda, excluindo-se 

um professor, os demais têm mais que 15 anos de experiência no ensino-

aprendizagem. Quanto à experiência com o uso do computador, 50% deles 

possuem experiências com o uso do computador na docência entre 2 e 5 anos e os 

outros 50%, há mais de 5 anos. 

Tabela 13 – Tempo da Formação Inicial e Experiência 
 

Sujeito Ano de 
formação 

Tempo que ensina Tempo que usa 
computador como 
recurso didático 

A1 1993 Entre 5 a 10 Mais de 5 
A2 1980 Mais de 20 Entre 2 e 5 
A3 1985 Mais de 20 Entre 2 e 5 
B1 1995 Entre 15 e 20 Mais de 5 
B2 1986 Entre 15 e 20 Entre 2 e 5 
B3 1985 Mais de 20 Mais de 5 
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Além da formação inicial, os professores possuem outras atualizações e 

especializações. Um deles cursou Especialização em Metodologia do Ensino da 

Matemática e Web Design. Dois deles cursaram Especialização em Matemática e 

outro cursou Extensão em Matemática. 

A tabela 14 nos dá uma visão global dos usos que os professores fazem dos 

recursos tecnológicos da informação e da comunicação no seu cotidiano.  

Tabela 14 – Uso dos recursos tecnológicos da informação e da comunicação 
na vida diária 

 
Itens Qt 

E-mail 2 
Telefone fixo 4 
Telefone celular 3 
Salas de Chat 2 
Cartas 3 
Contrato pessoal 4 
Ambientes virtuais de estudo 0 
fax 1 
TV 6 
Revista 4 
Jornal 6 
Internet 3 
Vídeo 4 
Livros 5 
Softwares 1 

 

A tabela 14 nos dá uma informação da freqüência com que os professores 

têm acesso à informação e à comunicação. Podemos perceber que todos têm 

acesso à televisão e ao jornal, diminuindo a quantidade de professores para cinco, 

quando o acesso é a livro. Dos seis que participaram, encontramos quatro deles 

usando instrumentos de telefonia fixa, contato pessoal, revista e vídeo. A metade 

utiliza telefone celular, cartas e Internet, somente dois utilizam e-mail, salas de Chat 

e, em último lugar, fax e software, sendo nulos ambientes virtuais de estudo.  
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Consideramos, com esses dados, que o acesso aos instrumentos 

informáticos para a informação e comunicação não são de maior freqüência de uso 

dos professores de Matemática. 

Apesar da baixa utilização de recursos de computadores e redes Internet, os 

dados (ver tabela 14) mostram que os professores utilizam computadores em seu 

cotidiano, como auxiliar na elaboração de seus trabalhos, demonstrando dessa 

forma, um uso desse recurso.  

Tabela 15 – Atividades Docentes Realizadas com o Computador 
 

Atividades Pouco Muito 
Preparação de Aula 1 4 
Preparação de Prova - 5 
Digitação - 5 
Pesquisa na Internet 1 4 
Publicação de Atividades no 
Portal 

- 1 

Produção de Reuniões - 1 
Cartazes - 1 
Convites - - 
Banners - - 

 

As atividades que os professores mais utilizam com o computador são a 

preparação de provas e de aulas, de digitação em geral e pesquisa na Internet, 

embora dois professores tenham demonstrado pouco uso das mesmas. A ação de 

publicação de atividades em portal, produção de reuniões, de cartazes, convites e 

banners variam de uma a nenhuma realização por parte dos professores.  

O uso maior dos professores direcionou-se à preparação de atividades para 

os alunos, demonstrando uma forte tendência ao uso do computador para digitação, 

isso é, como máquina de escrever, conforme seu discurso, a fim de conferir à 

atividade uma melhor apresentação. 

Os resultados da tabela 15 relacionam-se aos da tabela 16 diante das 

exigências atuais dos profissionais e de sua formação, quando perguntamos aos 
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professores de Matemática sobre os suportes ensino-aprendizagem utilizados em 

sua formação docente. 

Tabela 16 – Suportes Ensino-Aprendizagem Utilizados em Curso de Formação e no 
Trabalho Docente 

 
Situação 

Recursos Formação  
Inicial 

Formação 
Continuada 

Instituição 
de 

 Ensino 
Livro 6 2 - 
Quadro e giz 4 1 - 
Transparência  e 
retroprojetor 

1 3 - 

Televisão 2 1 - 
Vídeo 1 2 - 
microscópio 1 - - 
Jornal 1 1 - 
Computador - 1 5 
Power Point e 
Excel 

- - 1 

 

Podemos perceber, na tabela 16, que a formação inicial dos professores 

caracterizou-se pelo uso de livros, não garantindo o uso do computador para 

construção de aulas.  Quanto à formação continuada, o uso do computador é 

mencionado por apenas um professor. Porém, é destoante quando se olham os 

recursos que aparecem quando se fala do uso do computador na própria instituição.  

Atualmente, os professores inseriram no seu trabalho docente o computador 

em decorrência das exigências institucionais de ensino. Esse instrumento tornou-se 

ferramenta usual da prática docente para aplicação de alguns conceitos 

matemáticos, fazendo com que os professores busquem na formação inicial (pré-

serviço) e na continuada (em serviço), saberes docentes que subsidiem essa prática.  

Conforme o discurso dos professores entrevistados, encontramos cinco deles 

usando o computador no Laboratório de Informática da Escola e três em casa para 

elaborar atividades docentes. Desses, dois usam em casa e no trabalho e um, 

utiliza-o somente em casa.  
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5.2 – Saberes docentes da formação 

       A análise do cotidiano do docente com o computador nos conduz a 

questionar sobre os saberes que foram construídos durante a formação inicial e 

continuada dos entrevistados e relacioná-los com aqueles que hoje os professores 

consideram necessários existirem no seu fazer docente. 

       Na primeira questão levantada (tabela 17), os professores consideraram 

necessários os saberes informáticos e a socialização de saberes docentes entre 

seus pares, em exercício, para a construção de aulas com o computador. Esses 

conhecimentos, adquiridos em seu exercício docente e formação em serviço nas 

instituições, onde atuam em Laboratório de Informática, são considerados 

determinantes para o seu atual desempenho docente. 

Tabela 17 – Saberes Docentes Necessários para Dar Aula com o Computador 
 

Saberes Itens 
Neces- 
sita 
muito 

Neces- 
sita 

Não 
neces- 
sita 
muito 
 

Não 
neces- 
sita 

Inde-
ciso 

As ferramentas dos 
programas Power Point, 
Excel e Word 

4 2    

Digitação 4 1 1   INF 

Programas 
disponibilizados para 
construção de aula 

6     

EX / IM-AN 
Adquiridos em troca de 
experiência com outros 
professores 

3 3    

DI Conteúdo de matemática 4 2    
Legenda: INF – Informáticos, EX – Experienciais, IM –Imitação, NA – Analogia, DI – 
Disciplinares 
 

Conforme a tabela 17, os saberes docentes informáticos são os mais 

necessários para os professores de Matemática, pois esses lhes dariam condições 

de construir e implementar suas aulas com os conceitos matemáticos e utilizar os 

enfoques informáticos dos programas disponibilizados nos computadores.  
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Ainda, na tabela 17, o modelo de aula adquirido através da troca de 

experiência com outros professores apresenta-se, também, como situação 

necessária para o uso do computador no processo ensino-aprendizagem.  

Continuando com a questão, solicitamos aos professores que justificassem 

suas opções a respeito desses saberes, que marcaram como sendo de muito 

necessidade, para dar aula com o computador no Laboratório de Informática. 

Justificaram que os saberes que consideram muito necessários (tabela 17) para 

construir a aula informatizada lhes darão condições de: 

• A1 – conhecer com detalhes não só o conteúdo de sua disciplina, mas 

também o material didático computador; 

• A2 – de proporcionar segurança na hora da aula e favorecer a 

interdisciplinaridade; 

• A3 – conhecer as ferramentas de digitação, dos programas e do 

conteúdo de Matemática que atendam à necessidade que o professor 

sente de atingir o aluno, afirmando que sem esse conhecimento não 

seria possível; 

• B1 -   acessar mais e melhores recursos; 

• B2 – realizar uma aula com o computador e com o suporte que esse 

oferece, entretanto, essa construção necessita de muito tempo do 

professor e que a sua jornada de trabalho dificulta conhecer mais sobre 

o computador;  

• B3 – trabalhar com o computador em alguns cursos oferecidos pelas 

escolas em que trabalham e, por curiosidade, descobrir coisas novas. 
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Compreendemos que nessas condições citadas pelos professores, estão 

embutidos alguns fatores que facilitam e que dificultam o desempenho docente com 

o computador. 

Quadro 12 – Fatores Facilitadores e Complicadores do Uso do Computador no Ensino 
de Matemática 

 
Professores Facilitadores Complicadores 

A1 Saberes disciplinares 
A relação do saber 
disciplinar com um suporte 
didático que desconhece 

A2 
Segurança que o coordenador do 
Laboratório oferece ao professor na hora 
da aula 

Ausência do coordenador 
antes e na hora da aula 

A3, B1 
Saberes informáticos sobre o programa 
em que a aula será implementada 

Desconhecimento sobre as 
ferramentas necessárias a 
construção da sua aula 

B2 
Tempo para construir e implementar sua 
aula com o auxílio do coordenador 

Ausência de tempo para 
construir seu software de 
aula 

B3 
O estímulo e as condições oferecidas pela 
escola 

Cursos descontextualizados 
das necessidades dos 
professores. 

 
 

Por sua vez, juntando a tabela 17 com o quadro 12, consideramos que, além 

dos saberes docentes necessários à construção e implementação de softwares de 

aula, os professores, em suas justificativas, acrescentaram que as escolas 

contribuem ou não, com sua estrutura, para que a atividade docente tenha êxito em 

Laboratório de Informática. Esses fatores que concorrem ou não para o sucesso são 

apresentados no quadro 12, na forma de facilitadores ou complicadores desse 

processo do fazer docente informatizado. 

Dentre os facilitadores, encontramos os saberes disciplinares e informáticos, 

como também a orientação do coordenador do Laboratório de Informática, o tempo 

do professor destinado para construir sua aula e o incentivo da escola, que deseja a 

existência desse serviço em seu espaço pedagógico. 
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Já, os fatores complicadores, que dificultam o trabalho docente informatizado, 

concentram-se na ausência do saber informático e da sua relação com o saber 

disciplinar, como também na ausência da orientação do coordenador e do tempo 

para o professor construir seu software de aula. Outro fator, também, é o 

oferecimento de cursos aos professores de forma descontextualizada de suas 

necessidades e, em um único nível de saber prévio, os quais não contribuem para a 

(re) construção dos saberes docentes. Os cursos necessitam atingir os professores 

em seus diversos níveis de saberes informáticos, refletindo sobre sua atividade 

docente informatizada em Matemática. 

Perguntamos-lhes que saberes seriam determinantes para seu exercício 

docente com o computador. Aquilo que todos os professores precisariam aprender 

para o seu melhor desempenho em ambiente informatizado, considerando serem 

estes garantidores do processo ensino-aprendizagem com o suporte computador.  

Tabela 18 – Saberes Docentes dos Professores de Matemática Determinantes para o 
seu Exercício com o Computador em Laboratório de Informática 

 

Saberes Itens 
Muito 

Determinante 
 

Deter- 
minante 

Indeciso 
Não 
Deter 
minante 

Das ferramentas dos programas 
Word, Excel e Power Point. 3 3   

De Digitação 3 3   INF 

Sobre os recursos disponibilizados 
na escola para produção de aulas 

3 3   

Do Conhecimento prévio do aluno 
em relação ao computador 

 5  1 
DE-INF 

Da utilização de mais de um 
programa no momento da aula 

1 2 2 1 

Do conhecimento prévio do aluno 
em relação ao conteúdo 

2 4   
DI 

Dos conteúdos de Matemática 3 3   

EX 
Adquiridos em troca de experiências 
com outros professores 

1 3 1  

LEGENDA: INF – Informático, DI – Disciplinar, DE – Didático específico, EX – Experiencial 
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Conforme suas respostas, muito determinantes são os saberes informáticos, 

didáticos e disciplinares. Os saberes informáticos variam do conhecimento que o 

professor possui dos programas do Office, aos conhecimentos do saber que os 

alunos possuem do computador ao como usá-lo.  Surge aí mais uma classe de 

conhecimentos, os que se referem ao didático específico da Informática. No entanto, 

apresenta-se como determinante, o saber sobre os recursos disponibilizados na 

escola e sobre a relação entre dois ou mais programas para criar uma situação de 

ensino.  Os professores se preocupam em saber usar em suas aulas as condições e 

recursos oferecidas pela escola. 

Mesmo os professores garantindo o domínio dos saberes docentes 

disciplinares, consideram-nos muito determinantes para a construção de softwares 

de aulas. Acrescentam, ainda, conforme anexo 4, como elemento importante, o 

interesse do professor pelos saberes didáticos dos coordenadores (A1), 

compreendendo-os como facilitadores do trabalho coletivo. Um dos professores 

considera as aulas com o computador prazerosas para o aluno (A3) e, outro 

professor determina que precisa saber resolver questões matemáticas com o 

computador e que para saber usá-lo necessita saber informática básica (B1).  

Além desses, os professores consideram determinantes os saberes 

pedagógicos e didáticos para construir suas aulas informatizadas, como exigência 

para sua atuação no Laboratório de Informática, na relação mediadora com os 

coordenadores e o aluno. Acrescentam como condições para o uso do computador 

pelo professor, a relação dos seus saberes com os saberes do coordenador, os 

saberes da formação e os saberes adquiridos em serviço, nas instituições escolares. 

Aprofundando mais o nível de reflexão sobre os saberes práticos docentes 

para o uso do computador, perguntamos para os professores o que aprenderam na 
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formação, que subsidia atualmente sua prática e o que se tornou determinante para 

a melhoria do seu desempenho informático em Laboratório de Informática.  

Tabela 19 – Saberes Docentes dos Professores de Matemática Adquiridos na 
Formação como Determinantes para o seu Atual Desempenho com o Computador no 

Ensino-Aprendizagem 
 

Formação 
 

Saberes Itens 

Inicial 
Continu- 
ada 

Inicial  e 
Continu- 
ada 

Digitação  5  
Formação de tabelas e gráficos no Word, Excel e 
Power Point 

 4  

Softwares aplicativos de Matemática 1 4 1 
Busca de software grátis na Internet  1  

INF 

Utilização das ferramentas de cada programa do 
windows 

 5  

DI Domínio de cada conceito matemático 4  2 
PD Construção de um plano de ensino 1 1 2 

DE-(DI-
PD) 

Pesquisar situações significativas de ensino para o 
aluno 

 2 2 

Legenda: INF – Informático, DI – Disciplinar, PD – Pedagógico, DE – Didático específico 
 

As respostas confirmaram a interferência maior da formação continuada para 

a aprendizagem dos saberes informáticos e da formação inicial para os saberes 

disciplinares, reconhecendo, ambas as formações, como espaço da construção dos 

saberes docentes disciplinares e pedagógicos.  Não aparece, porém, a intersecção 

entre os informáticos e os de conteúdos. Na formação inicial, concentra-se o saber 

do conteúdo e, na formação continuada, o saber relativo ao instrumento em si. Não 

é explicitado um saber didático do conteúdo utilizando a informática.  

Ao serem solicitados a justificar sobre suas respostas quanto aos saberes 

pedagógicos e de Informática, conforme anexo 5, acrescentaram que, além do 

espaço de formação inicial e continuada, aprenderam saberes informáticos sozinhos 

(A1, B1), com amigos (B1) e em cursos de Informática em serviço (B3) e 
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independente (B1), surgindo a opção de aquisição desses saberes por iniciativa 

própria.  

Ao aprofundar a reflexão sobre os saberes pedagógicos da formação que 

contribuem para a (re) construção de suas aulas informatizadas, obtivemos como 

resposta uma indefinição de teorias. Percebe-se, inclusive, um conflito teórico e a 

ausência de uma identificação do saber pedagógico que subsidie o fazer docente, 

confirmando a ultrageneralização (Azzi, 2000) dos saberes da docência.   

Entretanto, os professores das diversas disciplinas, no questionário, 

reconheceram as contribuições das teorias pedagógicas dadas na formação inicial 

para o ensino-aprendizagem e o planejamento das aulas com o computador em 

Laboratório de Informática como importantes. Porém, ao perguntarmos aos 

professores de Matemática sobre os saberes pedagógicos aprendidos na formação 

inicial e a aplicação, hoje, em sua prática com o uso do computador, afirmam que as 

contribuições foram: 

Quadro 13 – Saberes Pedagógicos da Formação Inicial que Contribuem para o Ensino-
Aprendizagem e Planejamento das Aulas de Matemática com o suporte Computador 

 

Itens Professor 

Inteligências múltiplas em Fundamentos de Psicologia (Gardner), 
Os estágios de Piaget (o mais forte da formação inicial e continuada) 
Vygotsky (interação). 
De Vergnaud, lembro-me mais da pronúncia do que do conceito. 

A1 

No dia-a-dia vamos adquirindo e descobrindo novas teorias com o 
avanço educacional para o ensino-aprendizagem com o computador, 
a formação acadêmica e profissional do educando. 

A3 

Não me lembro. A2 
Sem relação. B1 
Aplico, mas não sei diferenciar uma teoria da outra. B2 
As teorias são utilizadas, mas não sei identificar qual o teórico é 

aplicado. 
B3 

 

O professor A1 identificou alguns teóricos estudados em sua formação inicial, 

ficando confuso no momento de identificar os conceitos que fundamentassem a 
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teoria. No entanto, os professores A2, A3, B1, B2 e B3 não identificaram teorias 

aprendidas na formação inicial que embasassem sua prática. 

 

5.3 – Saberes práticos docentes 

Os professores ao serem questionados sobre os saberes disciplinares 

matemáticos que costumam utilizar em seus softwares de aula, responderam: 

Quadro 14 – Saberes Disciplinares Matemáticos Aplicados com o Computador 
 

Saberes 
 

Itens Professores 

Muitas vezes, a conversa prévia com os professores de 
Informática resolve esta questão. Vale salientar que é 
necessário que o professor de Informática tenha noção dos 
conteúdos daquela série. 

A1 

Não uso para polinômios, com o papel levaria 5 minutos e no 
computador 20 minutos. Sim para a construção de elementos 
geométricos com medidas dadas e as ferramentas usuais 
sendo substituídas pelo computador. 

A2 

Não uso para razão e proporção, pois não há um programa que 
possibilite explicá-lo. 

A3 

EX / DE-
(DI-INF) 

Aula com roteiro e o Flash satisfaz os conceitos matemáticos. B1 
Sempre o planejamento foi contemplado, só que em alguns 
conteúdos não consigo movimentos para fazer o diferencial da 
sala de aula. 

B2 
EX / DE-
(DI-PD) 

Não tive nenhuma aula que quisesse preparar e não fosse feita. 
B3 

Legenda:EX – Experiencial, DE – Didáticos específicos, DI – Disciplinares, INF – 
Informátcos, PD – Pedagógicos 
 

Os professores A1, A2 e A3 consideram que não são todos os conteúdos que 

possibilitam a construção de aulas informatizadas. Entretanto, o professor B1 afirma 

que o programa Flash satisfaz a construção de aulas com conceitos matemáticos, o 

B2 considera que nem sempre novos enfoques podem ser dados em alguns 

conceitos e, o B3 afirma que não houve nenhum conceito sobre o qual não 

conseguisse construir uma aula com o computador em Laboratório de Informática.  

Portanto, o enfoque dado ao software foi (re) construído relacionando-o ao 

próprio conteúdo a que se aplica. No software, o professor de Matemática aplica um 
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enfoque, buscando mediar a compreensão entre os conteúdos a serem aplicados 

conforme o seu grau de dificuldade, a habilidade com as ferramentas do computador 

e com o conceito a ser aplicado. 

Consideramos que o programa instalado no computador, os saberes do 

implementador da aula construída pelo professor e os saberes do próprio professor 

são determinantes para a produção do software de aula informatizada. 

  Nessa relação de construção e implementação, conforme o quadro 15, os 

professores sentem-se confortáveis em relação aos saberes docentes disciplinares, 

entretanto, sentem-se desconfortáveis com os saberes informáticos. Afirmam que 

esse desconforto diminui, devido à presença do coordenador de informática, no 

Laboratório de Informática tirando as dúvidas sobre as ferramentas. 

Quadro 15 - Desconforto com o Computador em uma Aula de Matemática 
 

Saberes Itens Professor 
Já aconteceram várias vezes no que se refere às ferramentas, 
todavia, isso não causou nenhum desconforto, apenas, chamo a 
professora de Informática. 

A1 

Já, em relação à ferramenta, eu solicitei ajuda à coordenação. A2 
EX / INF 

Sim. Em relação à ferramenta, pois não tenho total domínio. B2 
EX / DE-
(DI-INF) 

Não vivenciei com o Flash. O Cabri, como é muito aberto, pode 
ser possível. 

B1 

- Não A3 
- Não houve. B3 

Legenda: EX – Experienciais, INF – Informáticos, DE – Didáticos Específicos, DI - 
Disciplinares 
 

Os professores de Matemática conservam sua dedicação aos conteúdos pré-

estabelecidos no livro didático, programando as aulas com velhos conteúdos. Mas, 

todos sentem uma preocupação para construir software com novos enfoques. Um 

deles, no entanto, tendo experiência de Web Design, sente-se confortável para 

construir novos enfoques com novos conteúdos. 

Conforme a tabela 20, as decisões na prática docente sobre os conteúdos, para 

construir situações de ensino de Matemática com o computador, concentram-se nos 
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saberes pedagógicos e nos saberes didáticos específicos. Os saberes informáticos 

subsidiam a construção do seu software de aula e nos acertos finais da 

implementação da aula, com o coordenador do Laboratório de Informática.  

Tabela 20 - Decisões na Prática Docente sobre os Conteúdos para Construir 
Situações de Ensino de Matemática com o Computador 

 

Saberes Itens QT 

Pesquisar novos conteúdos com novos enfoques 2 
Pesquisar velhos conteúdos com velhos enfoques 1 
Pesquisar novos conteúdos com velhos enfoques 1 
Pesquisar velhos conteúdos com novos enfoques 6 

EX / DE-(DI-
INF) 
 

Prever limites e possibilidades do software para aquele 
conteúdo 

4 

Expor o assunto falando o necessário 4 EX / DE-(DI-
PD) Permitir que o aluno me supere. Permitir a troca. 1 

Determinar os objetivos a alcançar com aquela aula 6 
Passar o comando da aula para os alunos 1 

EX / PD 
 

Formação de grupos de trabalho 5 

DI 
Fazer uma análise das descobertas conceituais dos 
alunos. 

4 

Evitar os imprevistos com respostas previamente 
estudadas pelo professor 

3 

DE-(DI-PD) Decidir o que vou utilizar para a formação de habilidades 
e a competência que pretendo construir de forma 
significativa com os  alunos. 

4 

DE-(DI-INF) 
Planejar com antecedência e decidir os acertos finais 
conjuntamente com a coordenadora de informática 

6 

LEGENDA: EX – Experiencial, DE – Didáticos específicos, DI – Disciplinares, INF – 
Informáticos, PD – Pedagógicos 
  

As decisões tomadas pelos professores, na prática docente de Matemática 

com os conteúdos na construção de seu software de aula se embasaram, com maior 

freqüência, nos saberes informáticos amalgamados a outros saberes. Isso ocorreu 

ao pesquisar velhos conteúdos com novos enfoques, ao planejar e ajustar os 

acertos finais com a coordenação do Laboratório de Informática, juntamente, ao 

prever os limites e possibilidades do software.  

Nesse processo de “descoberta” do que lhe é importante para a situação de 

ensino, o professor de Matemática exercita a liberdade de escolha e toma decisões 

de maneira prática sobre os enfoques com o computador, buscando um fazer 
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diferente com os conteúdos matemáticos, vinculados esses, às leis matemáticas, 

inacessíveis ao processo de invenção. 

Os saberes pedagógicos, amalgamados a outros saberes, obtiveram maior 

freqüência de respostas dos professores nos objetivos a alcançar com a aula, na 

exposição do assunto falando somente o necessário e na formação de grupos de 

trabalho, dentre outros.  

As justificativas validam a tabela 20, confirmando as escolhas dos professores 

pelos velhos conteúdos e a procura por novos enfoques aos conceitos matemáticos, 

considerando os itens da tabela como um conjunto importante para a construção e 

implementação da aula informatizada. 

Os critérios, conforme a tabela 21, consolidam uma relação entre a natureza 

dos saberes docentes, sendo estes de formação e experienciais; e também as 

relações entre os saberes docentes de natureza profissional, disciplinar, informático, 

didático e didático-específico, para planejar suas aulas com o computador. Isso 

acontece a partir do momento em que os professores classificam os saberes 

docentes determinantes para o uso do computador na docência.  
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Tabela 21 - Critérios Saberes que os Professores de Matemática Utilizam para Planejar 
suas Aulas com o Computador 

 

Saberes Itens MA A I D 
M
D 

INF 
Pesquisar o que os livros dizem sobre aulas com 
o computador 

2 2  1 1 

DI-INF Apropriar-se do conhecimento de rede. 2 4    
Estudar o que estou propondo com o uso do 
computador, tendo os conhecimentos 
necessários do que posso construir com os 
alunos. 

3 2 1   DE-(DI-
INF) 
 

Descobrir em que momento do processo 
metodológico poderá utilizar o computador 

2 3 1   

EX / DE-
(DI-INF) 

Saber o conceito relacionando-o às ferramentas 
disponíveis no computador. 

4 2    

EX./ PD 
Observar outros projetos de aula e procurar criar 
os seus projetos. 

5 1    

Legenda: MA – Muito de Acordo, A – Acordo, I – Indeciso, D –Desacordo, MD – Muito 
Desacordo 
 

Os professores assinalaram a maior parte dos itens nas alternativas muito de 

acordo e de acordo, concordando, dessa maneira, com todos os itens apresentados 

na tabela 21. Os itens que registraram algum professor em desacordo ou indeciso, 

são: pesquisa em livros sobre informática e estudos sobre o uso do computador no 

ensino-aprendizagem, geralmente presentes na formação inicial e continuada, como 

também, a descoberta, no momento de uso, de metodologias para ambientes 

informatizados, geralmente presentes no  exercício docente.  

Um outro item chama-nos a atenção, quando os professores de Matemática 

apresentam um comportamento por analogia, ao considerarem os modelos de aula 

possíveis com as ferramentas que a escola disponibiliza em ambiente informatizado 

de aula. Esse comportamento surge na resposta dada ao último item da tabela 21: 

“Observar outros projetos de aula e procurar criar os seus projetos”, resposta dada 

ao primeiro instrumento e mantida no julgamento para a construção dessa 

entrevista.  
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No entanto, dentre os critérios selecionados, alguns itens assumiram a 

característica de condição, que favorecem a (re) construção de saberes docentes, 

diante do discurso do professor. 

Tabela 22 - Critérios Condições que os Professores de Matemática Utilizam para 
Planejar suas Aulas com o Computador 

Critérios 
Saberes 

Condições MA A I D 
M
D 

CR-INF 

A orientação institucional que condiciona o 
uso, como um recurso facilitador, em que os 
alunos gostam, dando oportunidade de 
aprendizagem para o professor. 

4 2    

EX / PD Tempo para preparar e avaliar aulas 4 2    

INF 
Alunos monitores que conhecem mais 
informática que o professor 

1 2 3   

INF Técnico em computação 3 3    
EC Estrutura física de fácil acesso 4 2    

EX / INF 
Experimentar o software / disquete antes de 
iniciar a aula para não ter problemas na hora. 

4 2    

Legenda: MA – Muito de Acordo, A – Acordo, I – Indeciso, D –Desacordo, MD – Muito 
Desacordo / CR – Curricular, INF – Informático, EX – Experienciais, PD – Pedagógicos, EC 
– Economicista. 

Dentre os professores entrevistados, no anexo 6, quatro complementaram 

suas respostas (A1, A2, B1 e B3) ao considerar muito de acordo o projeto de 

Informática Educacional na Escola como norteador de uma prática docente em 

Laboratório de Informática, expondo esse como uma condição para o trabalho 

escolar. Acrescentam, porém, que só esse não basta, sendo necessário: o técnico 

para orientá-los, uma estrutura física de fácil acesso para os alunos e tempo para 

planejar, construir, executar e avaliar seu software de aula. 

Esses critérios condições foram percebidos em suas justificativas (anexo 6), 

ao perguntarmos aos professores sobre os critérios que utilizam para planejar suas 

aulas com o computador. Em suas justificativas, os saberes pedagógicos 

apresentam-se no discurso de todos os professores, seguidos dos saberes 

informáticos. 

Considerando o contexto da exigência institucional para o uso de Laboratório 

de Informática nas escolas pesquisadas, o desejo dos alunos em usar o computador 
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e a necessidade do professor em construir seus softwares de aula procurando novos 

enfoques para os conteúdos, é que se questionou a maneira de driblar a 

impossibilidade de implementar sua aula construída para o ambiente informatizado.  

Em seus saberes práticos docentes, conforme a tabela 23, os professores de 

Matemática tentam driblar a frustração da impossibilidade de implementar a aula 

informatizada, ao improvisar sobre o planejado ou mesmo aplicar uma outra 

atividade, com ou sem relação com aquela que seria aplicada no Laboratório de 

Informática, conforme suas respostas abaixo. 

Tabela 23 - Maneira mais Comum de o Professor de Matemática Driblar a 
Impossibilidade de Acessar com o Computador o Proposto para a sua Aula 

 

Itens QT 

Retornar para a sala de aula regular para atividades diversas 2 

Alternativa de ir para a sala convencional ou biblioteca - 
Preparar a aula em dois disquetes, CD-Rom e em 
transparência 

2 

Fazer uma avaliação do fato e construir alternativas; 5 

Voltar à sala de aula e utilizar outro método de ensino; 5 

 

Os professores, ao responderem os itens da tabela 23 sobre a maneira mais 

comum de driblar a impossibilidade de acessar, com o computador, o proposto para 

sua aula de Matemática, em Laboratório de Informática, consideraram os saberes 

docentes experienciais para construir as alternativas mais comuns: a avaliação da 

situação que tornou inviável o uso do Laboratório de Informática e a utilização das 

metodologias possíveis para a sala de aula regular. Acrescentam, ainda, em suas 

justificativas que toda e qualquer ação do professor: 

• A1 -Depende do conteúdo, da turma, do combinado anteriormente em 

sala de aula regular; 

• A2 - Destina-se a não deixar o aluno sem aula; 
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• A3 - Diminui a frustração do aluno de não acessar o computador; 

• B1 - Deve ser prevista em sua aula, isto é, devo estar sempre 

preparado para resolver problemas;  

• B2 - Ao voltar à sala, faria comentários sobre o que eles iriam 

encontrar e adicionaria uma atividade ao que poderia ser feito com o 

conteúdo no computador;  

• B3 - Destinaria procurar substituir aquela aula por outra que fosse tão 

atrativa quanto a que eles teriam dentro das possibilidades do 

momento. 

Para todos os professores, conforme sua justificativa e seu discurso, 

observamos a existência da saída da sala de aula regular e a vivência da aula em 

ambiente informatizado como fator de tornar a aula mais atrativa. Consideram, 

ainda, que a impossibilidade acarreta frustração, mesmo que ele tente driblar a 

situação de impossibilidade de realizar o proposto para aquele momento de ensino-

aprendizagem. Mas, apresentam também, que deve ser garantido ao aluno o seu 

espaço de aula e o conteúdo a ser ensinado, tendo para isso uma alternativa 

preparada para diminuir a frustração de ambos, aluno e professor, ao não ter acesso 

ao software construído para aquela aula. 

Cada professor procurou, ao final da entrevista, auto-avaliar-se, após um 

período de reflexão sobre as perguntas anteriores. Em suas respostas, 

apresentaram as situações que lhes proporcionavam desconforto no uso do 

computador no processo ensino-aprendizagem.  
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Tabela 24 - Auto-Avaliação do Desempenho do Professor de Matemática  com o Uso 
do Computador como Suporte Ensino-Aprendizagem 

 
Saberes Itens QT 

Domino a máquina, o software, o conteúdo e a didática 1 
Domino o conteúdo e a didática, mas sinto-me desconfortável com 
a máquina e o software 

3 DE-(DI-INF) 
 

Domino o conteúdo, mas a didática, a máquina e o software sinto-
me desconfortável 

- 

Sinto-me desconfortável em saber que o aluno domina com mais 
facilidade os programas do computador do que eu 

1 
INF 
 Sinto-me um pouco inseguro, precisando descobrir mais 

possibilidades em mim e na máquina para melhorar meu 
desempenho com o computador 

1 

EX 
Sinto-me aprendiz, inseguro hoje diante da surpresa dos 
resultados e seguro amanhã ao descobrir a solução 

1 

Legenda: DE – Didáticos específicos, INF – Informáticos, DI – Disciplinares, EX - 
Experiencial 
 

Na tabela 24, obtivemos a resposta de cinco professores, apresentando em sua 

auto-avaliação o domínio dos saberes disciplinares e didáticos confortáveis, estando 

desconfortáveis com os saberes informáticos. Quando questionados sobre suas 

respostas, justificaram-nas: 

• A1 -Nenhuma dessas respostas, pois apesar de não dominar a máquina, não 

sinto desconforto em utilizá-la como suporte, isso devido à presença da 

professora de Informática. 

• A2 - Já fiz curso em serviço, mas com a máquina continuo inseguro. 

• A3 - Porque, às vezes, o aluno sabe mais sobre o computador do que eu. 

• B1 - Tudo a gente nunca sabe. O importante é sempre buscar. 

• B2 - Não conseguiria desempenhar com segurança a atividade no laboratório 

sem o suporte do coordenador. 

• B3 - Estou procurando aumentar os meus conhecimentos e aprender cada 

vez mais, pois sempre há novos conhecimentos para se conhecer. 
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As atitudes dos professores valorizam a interação dos saberes entre eles e o 

coordenador do Laboratório de Informática e a sua presença no momento da 

implementação de seu software de aula. Acrescentam, ainda, que os cursos 

realizados em serviço não garantiram, até o momento, a segurança de desempenhar 

sua aula informatizada sozinho e que os saberes informáticos se apresentam em 

seu cotidiano sempre lhe exigindo atualizar-se sistematicamente. 

Considerando a formação inicial predominantemente com papel / lápis e 

impressos, os professores de Matemática apresentaram a diferença que sentem 

entre os saberes necessários com esses suportes e o computador. 

Quadro 16 - Diferença entre a Aula de Matemática com o Impresso e Papel / Lápis e a 
Aula com o Computador 

 

Saberes Prof. Itens 

DI-NF 
A1 Apenas a linguagem, os recursos. Em tudo, há vantagens e 

desvantagens. A vantagem na Informática é a possibilidade de 
movimentos, sobretudo em geometria 

A3 Com o computador o aluno produz mais. 
PD-INF 

 B1 O computador é um recurso. Pode acelerar o processo ensino-
aprendizagem. 

B2 A tecnologia está ao alcance dos meus alunos. Eles acham o virtual 
mais atraente que um quadro, giz, papel, copiar. Eu também. 

B3 A aula na Informática torna-se mais atrativa para os alunos, pois 
estes visam novas ferramentas e têm uma visualização que chama 
mais a sua atenção do que o quadro e giz. 

DE-INF 

A2 O papel / lápis são da Idade Média, com aula monótona (dominada). 
A outra, não dominada, como exemplo, a habilidade com a 
ferramenta para radicais e o traço de fração. 

Legenda:DI – Disciplinares, INF – Informáticos, PD – Pedagógicos, DE – Didáticos 
específicos   
 

Os professores diferenciam a aula de Matemática com lápis/papel e 

impressos, da aula com o computador, conforme o quadro 16, no conjunto dos seus 

saberes informáticos, dos seus saberes didáticos específicos, dos saberes 

disciplinares matemáticos com a linguagem informatizada e os saberes pedagógicos 

aplicados ao processo ensino-aprendizagem com o computador.  
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A diferença entre o lápis / papel e impressos e o computador se localiza nos 

enfoques possíveis com as ferramentas informatizadas, muitas vezes impossíveis 

em sala de aula convencional. Quando novos enfoques são (re) construídos, são 

postos em ação saberes pedagógicos, disciplinares e informáticos, que se modificam 

no confronto com o fazer docente. Mesmo assim, os professores consideram 

necessário inserir no currículo escolar as aulas informatizadas, sem excluir o uso de 

papel / lápis e impressos. 

Conforme os professores, os saberes docentes informáticos fornecem 

contribuições para o ensino-aprendizagem de Matemática, caracterizando como um 

diferencial para a demonstração de alguns conteúdos. Apresenta, ainda, que alguns 

programas do computador fornecem a possibilidade de dinâmicas possíveis para 

alguns conteúdos de Matemática, exemplificado geometria (professor A1) como 

conteúdo que possibilita vários enfoques para a construção de software. 

  Essas relações dos saberes disciplinares e informáticos se dão no confronto, 

na revisão do software implementado e na reelaboração do velho enfoque para 

atingir maior coerência com seus saberes atuais. 

 

5.4 – Conclusão da Análise  

Os professores consideram como espaços privilegiados de formação, para o 

uso do computador, o exercício docente e a formação em serviço nas instituições. 

Consideramos, nas respostas dos professores, a interferência maior da formação 

continuada para a aprendizagem dos saberes informáticos e da formação inicial para 

os saberes disciplinares e pedagógicos. Não é explicitado nas formações, um saber 

didático informático que se relacione com o saber disciplinar de Matemática.  
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Acrescentam, ainda, o modelo de aula adquirido através da troca de 

experiência com outros professores, como uma situação coletiva de trabalho, que 

contribui para a (re) construção de saberes informáticos. Outros fatores que 

contribuem são: a relação entre os saberes disciplinares e informáticos, como 

também a integração com o coordenador do Laboratório de Informática, tendo, como 

condição, a disponibilização do tempo do professor para construir sua aula, o 

incentivo da escola e os programas de computador no Laboratório de Informática, 

sendo sua ausência, um complicador. Incluem, ainda, os cursos oferecidos nas 

instituições escolares, fora da realidade dos professores, que não contribuem para a 

(re) construção dos seus saberes docentes, portanto, não facilitam o seu exercício 

docente.  

Em suas respostas, os saberes determinantes apresentados pelos 

professores foram: os saberes informáticos, os didáticos específicos da informática e 

os disciplinares. Consideram, ainda, os saberes pedagógicos e didáticos para 

construir suas aulas informatizadas, como exigência para sua atuação no 

Laboratório de Informática e na relação mediadora com os coordenadores e o aluno.  

Consideramos que os programas disponíveis na escola para implementar a 

aula construída pelo professor, interferem no uso do computador para aplicar os 

velhos conteúdos de Matemática, possibilitando, ou não, velhos ou novos enfoques 

aos saberes disciplinares, saber esse de domínio dos professores, sentindo-se 

confortáveis ao aplicá-los com o computador.  

Os professores apresentaram a impossibilidade de construir enfoques com 

determinados conteúdos matemáticos com o papel / lápis e impressos, enfoques 

esses possíveis com alguns programas do computador. Mesmo assim, não são 

todos os programas que possibilitam novos enfoques, diferença essa sentida entre o 
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uso do Power Point e do Flash, como também, determinam seu uso a aplicação dos 

saberes didáticos informáticos para a construção e implementação do software de 

aula.  

Mas, só a disponibilidade do programa não basta para dar enfoques ao 

conteúdo. A relação de amálgama entre a natureza dos saberes docentes, da 

formação e da experiência, entre os saberes de natureza informática, didática e 

pedagógica, dentre outros, é determinante para a produção do software de aula 

informatizada.  

Além disso, os professores em suas respostas às questões da entrevista, 

diversas vezes apresentaram o saber informático como determinante. Embora 

afirmem que a ausência desse saber lhes dê desconforto, a presença do 

coordenador de Informática durante as aulas no Laboratório de Informática, tirando 

as dúvidas sobre as ferramentas, facilitam seus desempenhos docentes.  

  O comportamento docente dos professores, por analogia, apresenta-se: nas 

respostas dadas na entrevista, na importância à troca de saberes entre professores 

e coordenadores do Laboratório de Informática. Além da troca de saberes, as 

condições reaparecem ao considerarem um facilitador do uso do computador pelo 

professor, sendo o projeto de Informática educacional da Escola, orientador da 

prática docente nos Laboratórios de Informática. 

Analisamos, também, que a maneira de driblar a impossibilidade de 

implementar sua aula para o ambiente informatizado, está embasada nos saberes 

experienciais, tendo sido essa construída no cotidiano da prática docente. 

Considerando o exposto acima, compreendemos os saberes práticos 

docentes no agir sobre o objeto, transformando-o, inserindo-o num sistema dinâmico 

de relações entre diversos saberes, amalgamados no exercício docente. Portanto, 
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reconhecemos, ao analisarmos as “descobertas” dos professores de Matemática em 

seu exercício docente com o computador, que a (re) construção de saberes práticos 

docentes informáticos é ao mesmo tempo estruturada pelos saberes que já estão 

construídos e, estruturante para a (re) construção do novo, na modificação do velho, 

ajustando-se ao desejado, através de ações e relações. 

Concordamos que as descobertas existem e que são reconstruções de novas 

maneiras de ver, opinar, agir, validar e refazer as ações interiorizadas e 

exteriorizadas e que nesse processo, o professor realiza sua auto-formação 

permanente. 
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[...] os saberes práticos docentes se caracterizam no cotidiano em 
espaço e tempo determinados, na relação entre o particular e o 
geral no ambiente escolar”. Sendo antecedida e sucedida por outros 
espaços e ações a que pertence como: a formação docente, o 
planejamento, a avaliação, a cultura do professor, seus valores 
(Azzi, 2000, p.56).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

________________________________________________________ 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Neste capítulo discutiremos os resultados desta pesquisa situando-os 

conforme o marco teórico que a fundamentou. A discussão terá como roteiro a 

natureza dos saberes docentes matemáticos de formação e experienciais, como 

também, contemplarão os saberes docentes de natureza diversa em que se 

apresentam para a sua (re) construção, ao usar o computador no ensino-

aprendizagem em Laboratório de Informática. Para isso, utilizaremos os argumentos 

dos diversos pesquisadores tratados aqui. 

 

6.1 – Os saberes docentes de natureza da formação 

Compreendemos aqui a formação inicial ocorrida durante o Curso de 

Licenciatura em Matemática, considerada pré-serviço e a formação continuada, 

exercida pelo professor em cursos de especialização em educação superior e 

cursos de atualização por conta própria ou em serviço, nas escolas campo de 

estudo na pesquisa. 

               6.1.1 - Relação dos saberes da formação com os saberes Informáticos 

Segundo o resultado da análise dos saberes docentes dos professores de 

Matemática da pesquisa, os currículos dos cursos de Licenciatura não contemplaram 

em sua estrutura uma proposta de informática educacional, este mesmo resultado é 

apontado pelos estudos de Mc Laughlin (1998), Bittar (2000) e Cury & Bazzo (2001). 

Em sintonia com o que apontam as pesquisas de Da Ponte (1995), Sadovsky (1997) 
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e, Penteado (2000), nossa pesquisa mostra que o computador não está sendo 

usado na formação inicial para apoiar a aprendizagem de tópicos específicos de 

Matemática em uma relação interativa e colaborativa entre professor-aluno. Nossos 

resultados apontam que a prática do uso do computador com fins pedagógicos está 

ocorrendo por iniciativa de alguns professores na formação em serviço, nas escolas. 

Portanto, essa prática reflete um saber construído a partir das experiências, de 

forma intuitiva. 

Analisamos, nos saberes considerados pelos professores determinantes e 

necessários para a prática com o computador nos cursos da formação inicial, que 

eles não tiveram acesso aos saberes que fornecessem perspectivas sobre as razões 

educacionais e didáticas que aconselham o uso da informática educacional em 

Matemática. Esse mesmo resultado foi apontado por Ribeiro & Ponte (2003) em 

suas pesquisas, quando argumentam que a formação inicial não tem proporcionado 

o prolongamento desses saberes até seu exercício docente, deixando de 

proporcionar situações de reflexão às necessidades individuais dos docentes e de 

algumas escolas em relação à aplicação de conceitos matemáticos com o 

computador. 

A nossa análise sugere, contudo, que não basta contemplar no currículo a 

Informática, mas concordamos com Ribeiro & Ponte (2003), que é oferecê-la em seu 

nível mais profundo, como um meio para a construção de novos enfoques, ou seja, 

didaticamente, atrelado a objetivos matemáticos. Essa nossa análise, reforçada 

pelos argumentos de Alonso (2001), refere-se às reformas educacionais como 

“operações de maquilagem”, deixando inalterados os aspectos fundamentais do 

ensino e dos conteúdos transmitidos, envolvidos no currículo.  
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Os dados mostraram a inexistência do uso didático do computador na 

formação docente inicial, o que leva à utilização do mesmo na formação continuada, 

na digitação de trabalhos e na pesquisa na Internet, uso este apontado por Hurst 

(1994) em suas pesquisas. Para reverter essa situação, as instituições escolares 

Alfa e Beta oferecem a formação docente para a Informática Educacional, seja em 

curso para aqueles que têm tempo de freqüentar ou, assistematicamente, durante a 

interação entre a coordenação de Laboratório de Informática e os professores, 

quando estes procuram saber como poderia dar um determinado enfoque ao seu 

conteúdo.  

Nesse sentido, a pesquisa demonstra a existência de uma formação de 

saberes informáticos educacionais planejada na instituição escolar, ausente na 

formação acadêmica, que objetiva suprir as necessidades dos professores em seus 

saberes didáticos informáticos para a construção do seu software de aula.  Isto, 

porém, seguindo o argumento de Ponte (2002), sugere que os cursos devem ser 

pensados e estruturados em princípios, permitindo-lhe o desenvolvimento de 

capacidades e valores essenciais ao exercício da profissão, respondendo às 

exigências que a sociedade está fazendo aos docentes, às escolas e, esses aos 

cursos de formação.  

Os resultados nos levam a defender a reconstrução de saberes docentes na 

formação inicial, em outro paradigma, catalisador de mudanças na educação, 

conforme a pesquisa de Abranches (2003). Isso, até por entender que o professor 

não é um transmissor de conhecimento e, sim, um orientador do educando, 

considerado por Lerner (1997) e pelos pesquisadores, que ambos são construtores 

do seu conhecimento com o computador. Para isso acontecer, é necessário se 

“formar” professores, profissionais que estejam abertos a uma forma de entender a 
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Informática Educacional, em seu conjunto de saberes didáticos, pedagógicos e 

didáticos específicos, didáticos informáticos e disciplinares, principalmente. 

 

              6.1.2 - Relação dos saberes da formação com os saberes disciplinares 

Em nenhum momento foi percebido nas respostas dos professores seu 

despreparo conceitual de Matemática. Entretanto, os professores consideram que a 

ausência desse saber é um obstáculo para o uso do computador em sala de aula, 

confirmando a posição de Even (1993). Acrescentam, ainda, que a formação inicial 

cumpriu com essa função, ao contrário do que afirmam as pesquisas de Canôas, 

Cunha, Magina & Campos (1998), que demonstraram a fragilidade dos 

conhecimentos matemáticos no que se refere à formação dos professores. 

6.1.3 - Relação dos saberes da formação com os saberes didáticos 

Os professores de Matemática da pesquisa reconhecem como determinantes 

os saberes didáticos para o uso do computador no ensino-aprendizagem.  

Considerando a importância dada aos saberes pedagógicos e aos didáticos 

na pesquisa pelos professores, fazemos um paralelo com os estudos de Sadovsky 

(1997), Lerner (1997) e Brousseau (1997), que defendem a necessidade das 

relações entre esses saberes na formação inicial e na exigência da prática docente.  

Os saberes didáticos informáticos, entretanto, não estiveram presentes na 

formação inicial do professor de Matemática, estando ausente do currículo como 

elemento determinante para a prática docente com o computador no exercício 

profissional. Isto fortifica a posição de Koch (1998), que aponta a dificuldade do 

professor no campo metodológico. Acreditamos que o uso do computador aumenta 

as investigações para estudo sobre esse campo, devido ao desconforto do professor 
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ao planejar, construir e implementar seu software de aula, demonstrado no desejo 

de construir novos enfoques para suas aulas informatizadas.  

Os resultados levam a concordar com Bittar (2000) sobre a diversidade de 

reflexões que envolvem o uso da informática em sala de aula, pois ao considerarem 

determinante a socialização de experiências com o computador entre seus pares, os 

professores sugerem a reflexão com os colegas e a sua própria, a discussão sobre 

as condições de trabalho e sobre as possibilidades do uso da Informática em sua 

prática pedagógica.  

Os resultados desse trabalho coletivo são considerados importantes, devido à 

relação interativa coordenador (a) e professor. Essa relação de seus saberes da 

formação e experienciais docentes, os tornam protagonistas dos seus projetos de 

investigação-ação, sendo essa a idéia, também defendida em pesquisas por Ponte 

& Santos (1999), confirmando a necessidade da formação contextualizada e 

participante de seus sujeitos. 

6.1.4 -Relação dos saberes da formação com as condições de 

trabalho 

Os resultados da pesquisa mostram que as condições de trabalho 

estabelecem alguns limites e possibilidades para a (re) construção de saberes 

docentes para o uso do computador em Laboratório de Informática nas escolas. Os 

professores apresentam o tempo para aprender, a disponibilidade dos programas no 

computador para a construção do seu software e os cursos disponibilizados nas 

escolas, como facilitadores dessa (re) construção.  

Por um lado, o acesso dos professores aos cursos em serviço, aumenta sua 

experiência com a informática educacional, argumento de Swetman e Baird (1998), 

mas os professores da pesquisa condicionam o curso à sua contextualização e às 
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suas necessidades do trabalho docente, em níveis, conforme a realidade de cada 

disciplina e os saberes de cada professor. 

Outra condição é a relação estabelecida entre o coordenador do Laboratório 

de Informática e os professores. Esta lhes dá segurança e aumenta a sua confiança 

no momento de implementar sua aula informatizada, durante o apoio à aula, quando 

o coordenador disponibiliza hardware e software.  

Conforme Balacheff & Kaput (1996) e Canário (1999), que salientam a 

importância da formação em serviço, nesta pesquisa, os professores referem-se à 

escola como ambiente formador para a Informática Educacional, onde aprendem 

aquilo que consideram essencial para o uso do ambiente informatizado: aprendem a 

aplicar seus conteúdos com o suporte computador.   

Os resultados mostram que os saberes informáticos estão na pauta das 

prioridades das escolas, mas as condições estão em processo de construção, além 

da (re) construção dos saberes docentes da formação e dos experienciais. Assim, 

sugerimos que, para aplicar conceitos matemáticos com o computador, não basta a 

ferramenta, mas transformar o saber disciplinar e o saber informático em um saber 

didático informático específico por disciplina, envolvendo coordenador de 

Laboratório de Informática e professor nesse processo de (re) construção coletiva de 

uma prática pedagógica informatizada. 

 

6.2 – Os saberes docentes de natureza experienciais 

Consideramos saberes experienciais, o conjunto de saberes a partir da 

experiência dos professores.  

 

 



 157

           6.2.1 - Relação dos saberes experienciais docentes com o contexto da 
(re) construção e implementação da aula informatizada de Matemática 
 

O contexto do exercício docente informatizado dos professores de 

Matemática desta pesquisa é o Laboratório de Informática, em duas escolas da rede 

privada de ensino, em interação sistemática do professor com o coordenador (a) 

para implementar o seu software de aula. Aqui, exige-se dos professores refletirem 

ao mesmo tempo sobre o conjunto dos seus saberes práticos docentes e sobre o 

saber informático, diante da oferta de ferramentas para construir e implementar sua 

aula com o computador. 

Conforme Borba & Penteado (2003), os Laboratórios costumam exigir normas 

estruturais e técnicas para o uso do computador, que terminam por bloquear o seu 

uso pelo professor. No entanto, em nossa pesquisa, os professores depositam na 

proposta de trabalho dos coordenadores do Laboratório de Informática uma 

condição facilitadora para o seu exercício docente com o computador. Na proposta, 

surgem opções de trabalho conjunto entre coordenador e professor, uma troca 

recíproca de saberes ao acordarem os enfoques dos conteúdos. O ambiente de 

construção do software separado do ambiente de execução, também, possibilita o 

acesso em qualquer momento a sua aula.  

No sentido de que é determinante para os professores, em exercício docente 

com o computador, o saber dos programas disponíveis para a construção de suas 

aulas, a ausência desses impossibilita a (re) construção de seus saberes 

informáticos. Em paralelo as idéias de Hernández (1998), os resultados apontam 

que o trabalho interativo sistemático entre professor e coordenador não deixa que os 

professores apresentem atitudes de desconforto com o computador, não limitando 

sua experiência docente com o desconhecido. O desconforto levaria o professor a 

desistir de aplicar novos enfoques aos conteúdos, pela insegurança de acreditar não 
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estar fazendo o certo, refugiando-se no que já sabe, com receio do risco como 

ameaça a sua identidade docente. 

Além disso, Hernández (1998) adverte sobre a separação do fundamento da 

prática na ação letiva, relação esta, presente sempre que os professores faziam 

menção aos saberes da formação inicial e continuada necessários para o exercício 

docente com o computador em Laboratório de Informática. Nossos resultados 

confirmam que a relação entre coordenador e professor para a construção e 

implementação de seu software de aula, seja de demonstração ou / e animação, ou 

de construção do conceito de um conteúdo de Matemática, facilita o exercício 

docente em ambiente informatizado e a (re) construção dos saberes docentes. 

Essa relação propicia espaço para estimular o professor a buscar 

informações, organizá-las, estudá-las, conforme sua necessidade para confrontar 

com os seus saberes docentes estruturados, colocando-os a prova, a fim de (re) 

construí-los, validá-los ou construir novas concepções para possibilitar a realização 

de atividades que seriam difíceis de serem realizadas de outro modo, isto é, 

tradicionalmente, com papel e lápis. 

 

6.2.2 - Relação dos saberes informáticos com a construção do software 

de aula  

Os resultados desta pesquisa confirmam os estudos de Schwartz (1995), 

quando os professores assinalam que ensinam velhos conteúdos com velhos e 

novos enfoques. Por outro lado, a busca dos professores por saberes didáticos 

informáticos em Matemática recai no interesse pelos novos enfoques. Isso faz com 

que concordemos com Sampson (1998), ao abordar que usar o computador não 
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deve ser desempenhar velhas tarefas de forma eficiente, mas, sim, de forma 

diferente, ajudando professores e educandos a aprender a aprender.  

Na pesquisa, os professores de Matemática, ao exigirem os saberes 

informáticos dos coordenadores, assimilam saberes de design e, os coordenadores, 

buscam compreender os saberes didáticos específicos de Matemática e de 

informática, procurando lê, na literatura científica da Internet, sobre as tendências 

cognitivistas do ensino-aprendizagem com o computador. 

 

6.2.3 - Relação da trama de saberes docentes com os saberes 
determinantes para o exercício docente com o computador 

 
Os resultados mostram que os professores, ao assinalarem os saberes 

docentes que consideram determinantes, oferecem os critérios para o uso do 

computador no ensino-aprendizagem que mais concordam para sua prática. Os 

saberes necessários para as tomadas de decisão mobilizados na prática, 

apresentam os saberes que sabiam e aqueles que não sabiam através de suas 

respostas, confirmando a Teoria dos saberes docentes de Tardif (2002).  

Os professores de Matemática estruturam o conjunto dos saberes docentes 

no cotidiano, ao aplicá-los nos usos com o computador, resultado esse observado 

durante as entrevistas em ambas as escolas, ao projetar seu software de aula, ao 

implementá-lo e avaliá-lo. Como cita Tardif (2002, p.13):  

[...] o que os professores ensinam (“os saberes a serem 
ensinados”) e sua maneira de ensinar (o “saber ensinar”) 
evoluem com o tempo e as mudanças sociais. 

 

Motivados pela construção do software, os professores de Matemática ao 

planejar o roteiro de aula informatizada correlaciona os saberes práticos docentes de 

natureza informáticos, didáticos, disciplinares e pedagógicos. Esses saberes 
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experienciais adquirem um “notório saber” na prática, dando-lhe segurança pela 

própria identidade pessoal e profissional que lhes são inerentes. Para Tardif (2002, 

p. 21) a experiência no trabalho fundamenta um saber, conforme: 

[...] os saberes oriundos da experiência de trabalho 
cotidiana parecem constituir o alicerce da prática e da 
competência profissionais, pois essa experiência é, para o 
professor, a condição para a aquisição e produção de seus 
próprios saberes profissionais. Ensinar é mobilizar uma ampla 
variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-
los e transformá-los pelo e para o trabalho. 

 
Compreendendo os saberes docentes conforme Tardif (2002), como o 

conjunto dos conhecimentos, competências e habilidades que nossa sociedade julga 

suficientemente úteis ou importantes para inseri-los em processos de formação e 

aplicáveis em exercício docente, é que consideramos os saberes apresentados 

nesta pesquisa como importantes e determinantes pelos professores de Matemática 

como fonte da formação inicial e continuada. 

  Dessa maneira, os resultados se caracterizam por mostrar à comunidade 

educacional a necessidade da inserção dos saberes didáticos informáticos na 

prática docente de professores do nível básico e do superior. 

 

6.2.4 - Relação dos saberes docentes com o comportamento e 
pensamento cotidiano comum entre os professores de Matemática 
para construir suas aulas e implementá-las no Laboratório. 

 
Os resultados desta pesquisa sobre as relações entre os professores e 

desses com o coordenador de Informática estabelecem um canal de comunicação 

entre aquele que constrói e aquele que implementa a aula informatizada, como 

também, entre aqueles que constroem. Essa relação se constitui, principalmente, de 

saberes pedagógicos, por se formarem no cotidiano do seu trabalho e estarem 

fundamentando uma ação docente.   
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Os resultados dessa relação possibilitaram aplicar os estudos de Azzi (2000) 

que analisam o comportamento e o pensamento dos professores.  Apontam que a 

atitude de espontaneidade dos professores de Matemática em assimilar os saberes 

profissionais que as instituições lhes oferecem, reforçam a repetição e a 

regularidade desta orientação institucional.  Seguindo o mesmo fundamento de Azzi 

(2000), essa ação se torna conservadora ao ser apreendido pragmaticamente, sem 

elevá-la ao plano da investigação sobre os saberes que esta prática envolve.   

Conforme a fundamentação de Azzi (2000) sobre o comportamento por 

analogia, os resultados dos modelos de produção dos professores nesta pesquisa 

apontam para a semelhança estrutural das produções entre os colegas de uma 

mesma Escola, exigindo saberes informáticos e didáticos para o uso da informática 

semelhantes para a construção dos enfoques de seus softwares de aula.  

Outro resultado fundamentado em Azzi (2000) é chamado de 

ultrageneralização na prática, que, segundo ela, é o olhar científico provisório, pela 

evolução e dinamicidade dos saberes experienciais, que na pesquisa, apresentam-

se na generalização dos saberes pedagógicos na prática dos professores de 

Matemática. 

Os resultados conferem concordância entre a análise desta pesquisa e a base 

teórica ao argumentar, conforme os estudos de Tardif (2002, p.39), que “os saberes 

experienciais estão baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu 

meio” e, conforme Pimenta (2000, p.26), que os professores ”podem encontrar 

instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontando-os 

com os saberes da educação”.  
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O saber cotidiano é aquele que guia as ações do particular. “Quando 
Marx escreve que os homens não o sabem, mas o  

fazem, não quer dizer que atuam sem saber o que fazem, mas que 
não possuem um saber adequado, genérico, para si (científico, 

filosófico) sobre o que fazem, ou em outras palavras, que atuam 
com o saber cotidiano. [...] o saber cotidiano acolhe (ou pode 

suceder que acolha) certas aquisições científicas, mas não o saber 
científico como tal” . 

(Heller, 1989, p.319-322, apud Azzi, 2000, p.54) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

________________________________________________________ 

CONCLUSÃO 
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O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a (re) construção dos saberes 

práticos docentes dos professores licenciados em Matemática com o computador, 

em seu uso pedagógico, no processo ensino-aprendizagem. Nesse capítulo faremos 

uma reflexão discutindo como os resultados respondem às questões implícitas nos 

objetivos específicos (capítulo 2).  

 

7.1 - O nível de interferência do Curso de Formação de Licenciatura de 
Matemática para o uso do computador, como suporte ao ensino-aprendizagem 
dos conceitos científicos de Matemática. 
 

  Os resultados dessa pesquisa mostram a inexistência do uso do computador 

no processo ensino-aprendizagem de Matemática durante a formação inicial, 

causando uma insatisfação do professor ao lhe ser exigido esse uso em seu 

exercício docente, nos anos finais do ensino fundamental. Uma sistemática de 

formação em serviço foi construída nas escolas para suprir essa demanda dos 

saberes docentes. Ação essa composta de cursos de Informática e reuniões para 

apresentação dos programas e ferramentas disponíveis para as construções e 

implementações das aulas informatizadas. Nesse processo, os professores foram 

adquirindo saberes informáticos, que ao serem aprendidos, ficaram amalgamados 

ao conjunto dos seus saberes docentes e, se apropriando de saberes de design na 

relação estabelecida entre eles e os coordenadores do Laboratório de Informática, 

constituídos como formadores dos professores em serviço. 
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 Essa relação trouxe para alguns coordenadores a sensibilidade de 

compreender as necessidades dos professores, percebendo os saberes didático-

pedagógicos que constituíam seus critérios para a construção e implementação das 

aulas, levando-os a buscarem na Internet esses conhecimentos de educação. Os 

dados dessa pesquisa sugerem um repensar a formação inicial e continuada 

docente, admitindo como fundamento a relação unitária teoria-prática, dando conta 

do aspecto prático da profissão.  

 Por outro lado, os Cursos de Licenciatura de Matemática devem prover 

condições para a construção de conhecimentos didático-pedagógicos e informáticos 

do computador e de softwares integrados na sua matriz curricular. No caso desta 

pesquisa, o nível de interferência da formação para a atual necessidade do 

professor ao utilizar o computador como suporte ensino-aprendizagem corresponde 

aos saberes didático-pedagógicos, embora não consigam determinar os conceitos 

que esses saberes defendem. Entretanto, todos os professores consideraram que a 

formação inicial garantiu os saberes disciplinares, considerados pelos professores 

de Matemática, como um dos saberes determinantes para sua prática docente com 

o computador.  

 

7.2 - Os saberes docentes (re) construídos em exercício docente na sala de 
aula informatizada com o computador para o ensino dos conceitos 
matemáticos. 
  

A análise desenvolvida nos mostrou que os conhecimentos que o professor 

de Matemática necessita para dar sua aula com o computador no Laboratório de 

Informática foram as ferramentas dos programas disponibilizados para a construção 

do seu software de aula, juntamente com os saberes disciplinares de Matemática. 
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 Esses programas interferirão na qualidade das aulas informatizadas, devido 

às possibilidades que poderão ser abertas para uma demonstração ou construção 

de conceitos. Os conhecimentos muito determinantes para o seu exercício docente 

com o computador em Laboratório de Informática adquiridos na sua prática docente, 

isto é, no seu cotidiano, continuaram reforçando os saberes informáticos, recaindo 

também, sobre o conhecimento prévio do aluno sobre o computador. Dessa maneira 

o professor reconheceu a necessidade de o aluno dominar os saberes informáticos 

para aprender os conteúdos matemáticos em seus softwares de aula. 

Nas decisões que toma na prática, são determinantes os saberes didático-

pedagógicos para construir situações de ensino em seus softwares de aula. Em seus 

critérios para a construção, denota-se a importância que têm as produções dos seus 

colegas, como comportamento e pensamento docente por analogia e, os saberes 

profissionais, disciplinares, curriculares, pedagógicos e didáticos, implícitos nos 

saberes experienciais. 

A preocupação de como utilizar os programas e suas ferramentas tem feito 

parte do discurso do professor, pela insatisfação do modelo de aula existente com 

lápis / papel e impressos, como também, do tempo destinado à aula se o software 

for de construção. 

No processo de (re) construção dos saberes práticos docentes com o 

computador em ambiente ensino-aprendizagem, os professores de Matemática na 

ação de construir a situação de ensino-aprendizagem com o software de aula, 

experimenta-o, avalia-o em exercício docente. Nessa relação professor-aluno-

conhecimento durante a implementação do software, os professores disponibilizam 

seus saberes docentes na reflexão da própria prática com o suporte computador, 

pensando já na próxima construção do seu software. 
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No movimento dessa ação, a reconstrução dos saberes práticos docentes se 

desconstroem para se reconstruir quando os professores refletem sobre os saberes 

práticos docentes na prática, avaliam seu desempenho, propõem novos ou velhos 

enfoques, criam situações de ensino, reescrevem seus roteiros de software, 

compartilham seus novos enfoques e aprimoram seu modelo de aula informatizada, 

avaliando-se na prática. 

Esse movimento incessante da atividade docente de construir e reconstruir 

seu software novo ou velho de aula informatizada é estimulado pelos coordenadores 

do Laboratório de Informática e por eles próprios cada vez que descobrem um 

enfoque novo ou simulam mentalmente um outro software de aula. 

Essa relação entre os professores de Matemática e os coordenadores, como 

também consigo mesmos, estimula suas reconstruções dos saberes práticos 

informáticos, amalgamando-os aos saberes docentes das diversas naturezas, 

conforme os saberes importantes ou determinantes para o seu exercício docente 

com o suporte ensino-aprendizagem computador. 

A análise mostrou que o professor faz uso dos saberes disciplinares de 

Matemática, dos saberes didáticos específicos de Matemática, dos saberes 

pedagógicos e didáticos específicos de Informática, sendo esse último experiencial 

entre os professores, pela ausência da sua implementação na formação inicial. 

  Os professores ao construir seu software de aula procuram entender como o 

aluno domina as ferramentas do computador e articula os seus conhecimentos 

através do mesmo, portanto, considerando o saber didático do uso do computador, o 

informático, determinante para o seu cotidiano docente em Laboratório de 

Informática.  
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7.3 - Relação dos saberes docentes práticos “descobertos” com o uso dos 
computadores com os saberes da formação em Matemática. 
 

Os saberes docentes não têm o mesmo sentido para a formação e para a 

prática, não têm o mesmo sentido para o professor e nem para a instituição escolar. 

Isso porque observamos na pesquisa que alguns saberes docentes foram apontados 

como determinantes e localizados no espaço onde foram aprendidos, como: os 

saberes disciplinares de Matemática aprendidos na formação inicial, o didático 

específico e informático na formação continuada e o saber didático do uso do 

computador, na formação em serviço.  

Consideramos que todos esses estão em constante evolução por serem 

sociais e epistêmicos, ao mesmo tempo em que são pessoais, enquanto saberes 

internos e, escolares, enquanto perceptivos em seus usos e aplicação de conceitos 

matemáticos. 

Neste contexto de discussão da aquisição dos saberes docentes por 

“descoberta”, retomamos a questão do desconforto do docente com o computador 

como suporte ensino-aprendizagem, diante do desconhecido, de sua insegurança, 

causando-lhe rupturas em seus esquemas de ação. A situação de ensino que antes 

o professor dominava na sala de aula, no Laboratório de Informática não domina. 

Essa atitude o estimula a descobrir, a procurar respostas, voltar a dominar o 

ambiente de ensino-aprendizagem. Para isso, busca novos saberes, novas 

descobertas, novas filiações em seus saberes, requalificando o seu saber fazer. 

Essa descoberta não se caracteriza somente pelo preenchimento de lacunas 

de saberes, mas da relação dos saberes informáticos com os saberes docentes da 

formação e experienciais, que são vivenciados na construção e implementação dos 

softwares de aula. Na pesquisa, podemos considerar os professores de Matemática, 

em ambas as Escolas em constante relação de aprendizagens de saberes docentes, 
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no entanto, essa relação obedece ao ritmo próprio de cada docente e aos estímulos 

e condições que a instituição lhes oferece no cotidiano do Laboratório de 

Informática. 

Consideramos, assim, que, ao investigar a (re) construção com o computador 

dos saberes práticos docentes dos professores licenciados em Matemática no 

processo ensino-aprendizagem, apontamos algumas reformas curriculares 

necessárias na formação inicial e continuada. Essa reforma teria como base a 

prática docente dos professores de Matemática no contexto das escolas e 

necessidades da sociedade como um todo. Os professores ao demonstrarem suas 

reconstruções de saberes práticos docentes na ação letiva expõem seus critérios de 

tomadas de decisões na prática, suas inseguranças e seus interesses para a 

aprendizagem de novos saberes. Esses interesses estão localizados nos saberes 

didáticos do uso do computador e nos saberes informáticos. 

   A partir dessas considerações podemos recomendar alguns cuidados que 

sirvam de norte e garantia de uma formação inicial e continuada, pré-serviço ou em 

serviço, de maior qualidade. Assim: 

• Uma revisão nas políticas educacionais dos cursos de formação em 

educação superior para a aprendizagem dos saberes informáticos que 

os professores consideram determinantes para o seu exercício 

docente; 

• Uma revisão nos currículos da educação básica para o uso do 

computador no ensino-aprendizagem, sabendo que não basta o 

acesso como prioridade, mas, condições docentes de uso, ampliando 

os saberes docentes informáticos educacionais, com pessoal 
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capacitado nas escolas para estimular o professor em seus saberes 

docentes, diminuindo o risco do uso; 

• A viabilidade de novas investigações na área de formação para os 

saberes informáticos, após a última reforma de educação superior e, 

na área da prática letiva, na perspectiva de identificar novas propostas 

didáticas dos usos do computador na educação básica, como também, 

caracterizar os modelos de software construídos pelos professores na 

ação docente e tipos de avaliação realizadas em Laboratório de 

Informática. 

 

Ao iniciarmos a investigação sabíamos da escassez de pesquisa sobre a 

dimensão pedagógica do uso da Informática e da didática do uso do computador no 

ensino aprendizagem, como a complexidade que envolve os saberes práticos 

docentes. Mas, mesmo assim, estas razões impulsionaram o trabalho que ora se 

conclui.  

Na pesquisa foi clara a importância dada ao computador pelos professores de 

Matemática e o anseio pelo saber que proporcione novas situações de ensino com 

novos enfoques. Para os professores de Matemática desta pesquisa, a integração 

de novas tecnologias nas práticas educativas parece ser um processo definido, com 

um rumo, construir seu software de aula. Atualmente com velhos conteúdos e novos 

ou velhos enfoques, mas que aponta para uma mudança, ao incluir em seu 

planejamento a pesquisa na Internet sobre novos conteúdos e novos enfoques. 

Afirmamos, desde o início da pesquisa, que não pretendíamos eliminar a 

interdependência do conjunto de saberes da formação e da experiência, mostrando 

os saberes importantes e determinantes para a (re) construção desses saberes 
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pelos professores de Matemática e sua contribuição para uma formação 

permanente, considerando ter atingido. Mostramos que os saberes práticos 

docentes são avaliados e adaptados à realidade dos professores em pleno exercício 

docente e, junto dessa ação, se (re) constroem os saberes informáticos e os 

didáticos do uso do computador. 

Portanto, conforme as inquietações apresentadas no início desta pesquisa, 

chegando na conclusão, consideramos que foram respondidas, pois os resultados 

mostram que as escolas estão se movimentando para investir na formação em 

serviço. Ao mesmo tempo, outras inquietações surgem dos resultados, ao 

constatarmos que as necessidades que os professores demonstraram ao longo da 

análise sugerem mudanças significativas na formação inicial e nas condições de 

trabalho docente para o seu exercício em ambiente informatizado.  

Assim, consideramos que muitas investigações ainda se farão necessárias 

sobre os saberes didáticos para o uso do computador no ensino-aprendizagem e, 

isso, faz com que continuemos nessa caminhada incessante, construindo parceiros 

para buscar, conjuntamente, possíveis soluções para as realidades encontradas no 

percurso de outras pesquisas para essa temática, até mesmo, pela sua 

complexidade e temporalidade. 
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ANEXO 1 

 

Aos Professores dos anos Finais do Ensino Fundamental 

Prezado Professor 
Convido-o a participar desta pesquisa desenvolvida por mim como dissertação do Mestrado 
do Centro de Educação da UFPE, que envolve a construção e vivência dos saberes docentes 
de professores com seus alunos em Laboratório de Informática. Esta pesquisa estuda os 
saberes que subsidiam a prática docente, com o uso do computador. 
A primeira atividade será para conhecer melhor vocês, por isso solicito responder essas 
questões abaixo. Sei que a profissão de professor envolve muito corre-corre, mas solicito mais 
uma vez um pequeno tempo seu como voluntário para participar desse Projeto.Além disso, 
garantiremos o sigilo quanto à identidade do professor, bem como, da Instituição onde está 
sendo realizada a pesquisa. 
Agradeço antecipadamente, sabendo que ambos aprenderemos muito em nossa jornada com 
esse trabalho. 
 

Informações Gerais 

Código:___________________Disciplina(s):_____________________________________ 
Séries que leciona:___________________________dos anos finais do Ensino Fundamental 
 
Formação 
Inicial: Licenciatura Plena: (  ) concluída em..............      (  ) não concluída 
             Bacharelado:          (  ) concluído em..............      (  ) não concluído 
             Licenciatura curta: (  ) concluída em..............      (  ) não concluída 
 
Continuada: Atualização na área de ............................................................. 
                     Especialização na área de ........................................................ 
                     Mestrado na área de ................................................................ 
                     Doutorado na área de .............................................................. 
                     Cursos extras:.......................................................................... 
 
Há quantos anos você ensina? 
(  )menos de 5 anos    (  ) entre 5 e 10 anos    (  )entre 10 e 15 anos    (  ) entre 15 e 20 anos 
(  )mais de 20 anos 
Há quantos anos você utiliza o computador como suporte ensino-aprendizagem em 
Laboratório de Informática com seus alunos? 
                      (  ) menos de 2 anos       (  ) entre 2 e 5 anos      (  ) mais de 5 anos 
Quais dos itens abaixo você tem acesso fácil? 
(  )TV   (  )Revista   (  )Jornal   (  )Internet    (  ) Vídeo    (  )Livros   (  ) software  (  ) Outros 
Que recurso você utiliza mais freqüentemente para se comunicar? 
(  ) e-mail                         (  ) salas de Chat                           (  ) ambientes virtuais de estudo      
(  ) telefone fixo               (  ) cartas                                       (  )fax                      
(  ) telefone celular           (  ) contato pessoal                        (  ) Outros 
Onde você usa mais o computador? 
(  )Em casa  (  )Laboratório de Informática     (  ) Outro trabalho   (  ) Biblioteca   (  ) Outros 
 
Você vivencia alguma atividade no dia-a-dia com o computador? 
(  )  Sim.Qual? ____________________________________________________________    
(  ) Não. Por quê?__________________________________________________________ 
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Informações sobre o uso do computador no processo ensino-aprendizagem em 

Laboratório de Informática na formação e na prática docente 

 

Especifique as disciplinas do seu curso de formação em que você vivenciou alguma 
atividade de ensino-aprendizagem com diferentes recursos. 
(  )TV               (  ) Formação inicial      (  ) Formação continuada 
Especifique qual :___________________________________________________________ 
(  )Revista        (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:___________________________________________________________ 
(  ) Jornal          (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:__________________________________________________________ 
(  ) Internet        (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:__________________________________________________________ 
(  ) Vídeo           (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:__________________________________________________________ 
(  ) Livros           (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:__________________________________________________________ 
(  ) Software       (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:__________________________________________________________ 
(  ) Outro recurso:__________________________________________________________ 
                            (  ) Formação inicial       (  ) Formação continuada 
Especifique qual:___________________________________________________________ 
 

Que conhecimentos você necessita  para dar sua aula com o computador no Laboratório de 
Informática? Especifique onde você aprendeu ou construiu tal conhecimento. 

Conhecimentos Inicial Continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Que conhecimentos da formação inicial foram determinantes e quais somente importantes?  

Determinantes Importantes 
 
 
 
 
 
 

 

Que decisões sobre sua prática você necessita utilizar para construir as situações de ensino  
para sua aula com o computador no Laboratório de Informática? 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Que conhecimentos adquiridos na sua prática você considera determinantes para seu 
exercício docente em Laboratório de Informática? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Quais os critérios utilizados por você para planejar suas aulas com o computador? Como 
chegou a esses critérios? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Como você dribla a impossibilidade de acessar o proposto para sua aula com o computador 
em Laboratório de Informática? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Como você avalia seu desempenho docente com o uso do suporte convencional ( papel / 
lápis / livro/ outros) e o uso do computador no processo ensino-aprendizagem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
                                                                           
          Agradecemos a sua colaboração. 
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ANEXO 2 

 
DADOS BRUTOS DO QUESTIONÁRIO PARA JULGAMENTO 

 
A – Manter o Bloco de Identificação 
 
B – Respostas às questões levantadas no questionário 
 
IX – Conhecimentos necessários para realizar situações de ensino com o computador 
Domínio dos conceitos da disciplina 
Domínio dos programas Word e Power Point 
Saber redimensionar o assunto que é dado com o quadro para a tela do computador 
Conhecer as ferramentas que o programa me oferece para apresentar o contudo e para 
elaborar atividades 
Despertar a curiosidade do aluno que já conhece as ferramentas do computador 
Iserir movimento aos desenhos para superar o uso do papel e lápis 
Relacionar a aula com site de busca 
Prepará-lo para me dar segurança 
Relação da tarefa na tela com o tempo e o conceito para aplicação 
Saber se comunicar com a linguagem digital 
Relacionar os saberes do livro com a veracidade dos saberes dos sites 
Desmistificar a Internet como verdade absoluta 
Construção de uma homepage 
Experiências com programas utilizados em situações de ensino 
Potencialidade dos softwares que irá utilizar 
Em textos informativos, em livros e cursos de informática 
 
X – Conhecimentos determinantes adquiridos na sua prática docente que lhe deu base para 
usar o computador 
Dominar as ferramentas dos programas Word e Power Point 
Ajustar o meu conhecimento com o da coordenação do Laboratório de Informática  
Digitação 
Programação de computador 
Adquiridos individualmente com o Word, Excel e power point 
Adquiridos coletivamente em cursos na escola 
Recursos disponibilizados na escola para produção de aulas 
Utilização de mais de um programa no momento da aula 
 
XI – Conhecimentos da formação inicial determinantes 
Reconhecer as ferramentas de cada programa 
Ter o domínio de cada conteúdo trabalhado 
Construir um plano de ensino 
Digitação 
Formação de tabelas e gráficos no Word e Excel 
Pesquisar 
Software 
Internet 
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XII – Conhecimentos Importantes 
Teorias sobre ensino-aprendizagem  
Teorias de planejamento 
 
XIII – Decisão necessária sobre sua prática ao construir situações de ensino com o 
computador. 
 
Pesquisar e selecionar conteúdos 
Formação de grupos de trabalho 
Expor o assunto falando o necessário 
Prever limites e possibilidades do software 
Determinar os objetivos antes da aula 
Passar o comando da aula para os alunos 
Fazer uma análise das descobertas dos alunos. 
Prever os movimentos que se deve utilizar com o datashow; 
Planejar com antecedência e decidir os acertos finais conjuntamente com a coordenadora de 
informática  
Decidir o que vou utilizar para a formação de habilidades e a competência que pretendo 
construir de forma significativa para os mesmos alunos. 
Permitir que o aluno me supere. Permitir a troca. 
 
XIV – Critérios utilizados para planejar suas aulas com o computador. 
 
A orientação institucional que condiciona o uso, como um recurso facilitador, em que os 
alunos gostam, dando  oportunidade de aprendizagem para o professor. 
Saber o conceito relacionando-o a atividades do dia-a-dia.  
Saber se a máquina possui as ferramentas para o que eu quero construir para ensinar o aluno a 
construir.  
Observar outros professores e procurar inovar eu mesmo. 
Extrapolar o ambiente convencional como instrumento motivador 
Apropriar-se do conhecimento de rede.  
Preparar-se para não representar a verdade absoluta.  
Reconhecer que o mundo, com a globalização, apresenta novas possibilidades. 
Trabalhar mais conteúdos e melhor visão do assunto, comparando o livro com a 
informatização.  
Atualizar-se dos recursos que o Laboratório de Informática dispõe 
Estudar o que estou propondo com o uso do computador, tendo os conhecimentos necessários 
do que posso construir com os alunos.  
Procurar saber se o uso do computador vai contribuir com o conteúdo a ser ensinado; 
habilidade do aluno 
Descobrir em que momento do processo metodológico poderá utilizar o computador 
Outros 
Tempo para preparar e avaliar aulas 
Conjunto de computadores em rede com o provedor 
Possuir um computador 
Alunos monitores que conhecem mais que o professor 
Conhecer o nível de conhecimento do aluno 
Técnico em computação 
Estrutura física de fácil acesso 
Possibilidade de transformar o homem através da educação 
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Pesquisa atualizada sobre a disciplina 
Intercâmbio em outras unidades de ensino 
Informações diversificadas 
Experimentar o software / disquete antes de iniciar a aula para não ter problemas na hora. 
 
XV – Driblar a impossibilidade de acessar o proposto para a aula com o computador. 
 
Retornar para a sala de aula regular para atividades diversas; 
Alternativa de ir para a sala convencional ou biblioteca 
Preparar a aula em dois disquetes, CD-Rom e em transparência. 
Fazer uma avaliação do fato e construir alternativas; 
Voltar a sala de aula e é utilizado outro método de ensino; 
Ficando tranqüila e demonstrando que os imprevistos podem acontecer e conjuntamente  com 
meus alunos tomar decisões da melhor forma possível e adequada. 
Substituir por transparências ou formas de trabalho em grupo. 
 
XVI – Avaliação de Desempenho. 
 
No computador sinto-me inseguro, pois os alunos dominam as ferramentas com mais 
facilidade; 
Bom, precisando descobrir mais possibilidades em mim e na máquina para melhorar meu 
desempenho com o computador; 
Bom. 
Melhor com informática. Por ter acesso a Internet, melhor visão do assunto, sistema de 
comparação, etc.; 
Procuro balancear de forma adequada os recursos que utilizo na minha prática educativa. 
Minha avaliação do uso dos suportes convencionais e tecnológicos são satisfatórias. 
Papel e lápis – uso pouco livros e revistas – uso constante computador – o que mais uso.                
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ANEXO 3 
 

 
Aos Professores de Matemática dos anos Finais do Ensino 

Fundamental 

 
Prezado Professor 
Convido-o a participar desta pesquisa desenvolvida por mim como dissertação do Mestrado 
do Centro de Educação da UFPE, que envolve a construção e vivência dos saberes docentes 
de professores com seus alunos em Laboratório de Informática. Esta pesquisa estuda os 
saberes que subsidiam a prática docente, com o uso do computador. 
Essa atividade será para conhecer melhor vocês, por isso solicito responder essas questões 
abaixo. Sei que a profissão de professor envolve muito corre-corre, mas solicito mais uma vez 
um pequeno tempo seu como voluntário para participar desse Projeto.Além disso, 
garantiremos o sigilo quanto à identidade do professor, bem como, da Instituição onde está 
sendo realizada a pesquisa. 
Agradeço antecipadamente, sabendo que ambos aprenderemos muito em nossa jornada com 
esse trabalho. 
 

I - Informações Gerais 

Código:___________________ Escola:_____________________________________ 
Séries que leciona:___________________________dos anos finais do Ensino Fundamental 
 
Formação 
Inicial: Licenciatura Plena: (  ) concluída em..............      (  ) não concluída 
             Bacharelado:          (  ) concluído em..............      (  ) não concluído 
             Licenciatura curta: (  ) concluída em..............      (  ) não concluída 
 
Continuada: Atualização na área de ............................................................. 
                     Especialização na área de ........................................................ 
                     Mestrado na área de ................................................................ 
                     Doutorado na área de .............................................................. 
                     Cursos extras:.......................................................................... 
 
Há quantos anos você ensina? 
(  )menos de 5 anos    (  ) entre 5 e 10 anos    (  )entre 10 e 15 anos    (  ) entre 15 e 20 anos 
(  )mais de 20 anos 
Há quantos anos você utiliza o computador como suporte ensino-aprendizagem em 
Laboratório de Informática com seus alunos? 
                      (  ) menos de 2 anos       (  ) entre 2 e 5 anos      (  ) mais de 5 anos 
Quais dos itens abaixo você tem acesso fácil? 
(  )TV   (  )Revista   (  )Jornal   (  )Internet    (  ) Vídeo    (  )Livros   (  ) software  (  ) Outros 
Que recurso você utiliza mais freqüentemente para se comunicar? 
(  ) e-mail                         (  ) salas de Chat                           (  ) ambientes virtuais de estudo      
(  ) telefone fixo               (  ) cartas                                       (  )fax                      
(  ) telefone celular           (  ) contato pessoal                        (  ) Outros 
Onde você usa mais o computador? 
(  )Em casa      (  )Laboratório de Informática     (  ) No trabalho   (  ) Biblioteca   (  ) Outros 
(  ) Laboratório de Matemática 
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Dentre as atividades que você desenvolve com o computador, enumere de 1 a 3 aquelas 
que você realiza com mais e menos insistência. 
                    ( 3 ) Muita         ( 2 ) Menos        ( 1 ) Nunca realizei  
(   ) Preparação de aula          (   ) Preparação de prova         (   ) Digitação  
(   ) Pesquisa na Internet        (   ) Publicação de atividades para o aluno no portal da escola 
(   ) Produção de reunião       (   )  Cartazes                            (   )Convites 
(   ) Banners 
Justifique suas escolhas: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Especifique os suportes ensino-aprendizagem utilizados nas disciplinas do seu curso de 
formação. 

Suporte Disciplina Formação Inicial Formação 
Continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Houve alguma disciplina na sua formação que utilizou o computador para a aplicação de 
conceitos matemáticos? Em caso de sim, especifique descrevendo o que e como 
realizavam as situações de ensino. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos a sua colaboração nessa primeira parte desse processo de investigação sobre os 

saberes práticos docentes do professor de Matemática.  
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Código :_____________________________________________ Continuação 
 
II - Informações sobre o uso do computador no processo ensino-aprendizagem de 

Matemática em Laboratório de Informática 

 
 

A – Saberes da formação e práticos docentes 

Assinale as alternativas abaixo seguindo a numeração. Na sua opinião quais desses 
conhecimentos você necessita para dar sua aula com o computador no Laboratório de 
Informática. Justifique e especifique onde você aprendeu ou construiu o conhecimento que 
assinalou como sendo de muita necessidade. 
(1) Necessita muito (2) Necessita  (3) Indeciso  (4) Não necessita  (5) Não necessita mesmo 
 
(  ) As ferramentas dos programas Word, Excel e Power Point. 
(  ) Digitação 
(  ) Programas disponibilizados para construção de aula, como o Flash  
(  ) Adquiridos em troca de experiências com outros professores 
(  ) Conteúdo de matemática 
(  ) Outros programas para construção da aula:.................................................................. 
Justifique:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Preencha os parênteses com a sigla referente à formação docente. Onde você aprendeu 
esses saberes determinantes para o seu atual desempenho com o computador em 
Laboratório de Informática. Justifique fornecendo elementos de como foi utilizado.  
(FI) Formação Inicial   (FC) Formação Continuada    (FIC) Formação Inicial e Continuada 
 
(    ) Utilização das ferramentas de cada programa do windows 
(    ) Domínio de cada conceito matemático 
(    ) Construção de um plano de ensino 
(    ) Digitação 
(    ) Formação de tabelas e gráficos no Word, Excel e Power Point 
(    ) Pesquisar situações significativas de ensino para o aluno 
(    ) Softwares aplicativos de matemática 
(    ) Busca de software grátis na Internet 
Justifique: 
 

 
 

 
 
Quais as contribuições das teorias pedagógicas e psicológicas dadas na formação inicial 
para o ensino-aprendizagem e planejamento das aulas de Matemática com o computador 
em Laboratório de Informática? Justifique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Assinale as alternativas abaixo com os números entre parênteses. Quais os conhecimentos 
da sua prática docente, isto é, do seu cotidiano, que são determinantes para o seu exercício 
com o computador em Laboratório de Informática. Justifique os assinalados muito 
determinantes. 

(1)Muito determinante (2) Determinante (3)indeciso (4) Não determinante 
(5) Não determina mesmo 

 
(   ) As ferramentas dos programas Word, Excel e Power Point. 
(   ) Digitação 
(   ) Conhecimento prévio do aluno em relação ao computador 
(   ) Conhecimento prévio do aluno em relação ao conteúdo 
(   ) Adquiridos em troca de experiências com outros professores 
(   ) Conteúdos de matemática 
(   ) Recursos disponibilizados na escola para produção de aulas 
(   ) Utilização de mais de um programa no momento da aula 
 
Justifique: 
_________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Ao projetar uma aula com determinados conceitos matemáticos viu-se impossibilitado de 
realizar a atividade com o computador em Laboratório de Informática? Respondendo SIM 
ou NÃO, qual foi a situação de ensino? Explique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Já vivenciou algum desconforto sobre um conceito matemático ou sobre a ferramenta de 
um programa em plena aula com o computador, em que você não sabia o que responder ao 
aluno? O que fez a respeito? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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B –Comportamento e Pensamento Cotidiano do Professor para Tomar decisão sobre sua 

aula 

Que decisões sobre sua prática com os conteúdos você toma para construir as situações de 
ensino para sua aula de matemática com o computador em Laboratório de Informática? 
Justifique. 
(   ) Pesquisar novos conteúdos com novos enfoques 
(   ) Pesquisar velhos conteúdos com velhos enfoques 
(   ) Pesquisar novos conteúdos com velhos enfoques 
(   ) Pesquisar velhos conteúdos com novos enfoques 
(   ) Formação de grupos de trabalho 
(   ) Expor o assunto falando o necessário 
(   ) Prever limites e possibilidades do software para aquele conteúdo 
(   ) Determinar os objetivos a alcançar com aquela aula 
(   ) Passar o comando da aula para os alunos 
(   ) Fazer uma análise das descobertas conceituais dos alunos. 
(   ) Evitar os imprevistos com respostas previamente estudadas pelo professor 
(  ) Planejar com antecedência e decidir os acertos finais conjuntamente com a 
coordenadora de informática  
(   ) Decidir o que vou utilizar para a formação de habilidades e a competência que pretendo 
construir de forma significativa com os  alunos. 
(   ) Permitir que o aluno me supere. Permitir a troca. 
Justifique: 

 
 

Ao perguntarmos aos professores sobre os critérios que utilizam para planejar suas aulas 
com o computador, eles citaram os itens abaixo dessa questão. Assinale as alternativas 
abaixo com as siglas que estão nos parênteses.  
(MA)Muito de acordo  (A)acordo  (I)indeciso  (D)em desacordo  (MD)muito desacordo 
 
(   ) A orientação institucional que condiciona o uso, como um recurso facilitador, em que os 
alunos gostam, dando oportunidade de aprendizagem para o professor. 
(   ) Saber o conceito relacionando-o às ferramentas disponíveis no computador.  
(   ) Observar outros projetos de aula e procurar criar os seus projetos. 
(   ) Pesquisar o que os livros dizem sobre aulas com o computador 
(   )  Apropriar-se do conhecimento de rede.  
(   ) Estudar o que estou propondo com o uso do computador, tendo os conhecimentos 
necessários do que posso construir com os alunos.  
( ) Descobrir em que momento do processo metodológico poderá utilizar o computador 
(   ) Tempo para preparar e avaliar aulas 
(   ) Alunos monitores que conhecem mais que o professor 
(   ) Técnico em computação 
(   ) Estrutura física de fácil acesso 
(   ) Experimentar o software / disquete antes de iniciar a aula para não ter problemas na 
hora. 
Justifique as respostas muito de acordo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



 190

Assinale a maneira mais comum de você driblar a impossibilidade de acessar com o 
computador o proposto para sua aula de matemática em Laboratório de Informática? 
Justifique. 
(   ) Retornar para a sala de aula regular para atividades diversas; 
(   ) Alternativa de ir para a sala convencional ou biblioteca 
(   ) Preparar a aula em dois disquetes, CD-Rom e em transparência. 
(   ) Fazer uma avaliação do fato e construir alternativas; 
(   ) Voltar a sala de aula e é utilizado outro método de ensino; 
Justifique:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Como você avalia seu desempenho docente com o uso do suporte computador no processo 
ensino-aprendizagem? Justifique. 
(   ) Domino a máquina, o software,o conteúdo e a didática 
(   ) Domino o conteúdo e a didática, mas sinto-me desconfortável com a máquina e o 
software 
(   ) Domino o conteúdo, mas a didática, a máquina e o software sinto-me desconfortável 
(   ) Sinto-me desconfortável em saber que o aluno domina com mais facilidade 
 os programas do computador do que eu 
(   ) Sinto-me um pouco inseguro, precisando descobrir mais possibilidades em mim e na 
máquina para melhorar meu desempenho com o computador 
(   ) Sinto-me aprendiz, inseguro hoje  diante da surpresa dos resultados e seguro amanhã ao 
descobrir a solução 
Justifique: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Como você diferenciaria sua aula com papel / lápis e impressos da com o computador? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
                                                                           
          Agradecemos a sua colaboração. 
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ANEXO 4 

Justificativas dos Professores de Matemática à Entrevista 

Complemento da Tabela 17 

 

Saberes Docentes Determinantes para o Exercício Docente dos Professores de 

Matemática com o Computador em Laboratório de Informática 

 

SABERES 
DOCENTES 

PROFESSORES JUSTIFICATIVAS 

DE-INF A1 

No caso de um Laboratório de 
Informática que disponha de uma professora 
que entenda de didática e da técnica dos 
programas de Informática, as exigências 
quanto ao conhecimento específico de 

Informática para o professor da disciplina de 
Matemática são menores. 

 

DI A2 

É imprescindível para o professor 
saber resolver os problemas de Matemática 

no computador. 
 

PD-DI A3 

O computador além de atender as 
necessidades dos alunos, também, torna a 
aula mais participativa e dialogada entre 

alunos e professor. 
 

INF B1 
A Informática básica é fundamental 
para a escola e o trabalho. 

 

- B2 
Não achei nenhum muito 
determinante. 

INF B3 

São fundamentais para qualquer tipo 
de aula que preparamos, isto não quer dizer 
que são suficientes, muitas vezes precisamos 

de mais ferramentas. 
 

 

Legenda: DE – Didático Específico, INF – Informático, DI – Disciplinar, PD – 
Pedagógico,  
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ANEXO 5 

Justificativas dos Professores de Matemática à Entrevista 

Complemento da Tabela 18 

 

Opinião sobre os Saberes Docentes dos Professores de Matemática Adquiridos na 

Formação como Determinantes para o seu Atual Desempenho com o Computador 

no Ensino-Aprendizagem 

 

OPINIÕES PROFESSORES JUSTIFICATIVAS 

INF A1 

Viu os softwares em formação 
continuada, em serviço. Digitação e formação 
de tabelas e gráficos no Word, Excel e Power 
Point já havia aprendido antes de entrar na 
área de educação. Desconhecia software 

livre até antes dessa pesquisa; 
 

DI-DE A2 
A máquina (computador) é essencial 

para concretizar o que foi ensinado; 
 

INF A3 

Pelo avanço da tecnologia 
educacional, houve a necessidade de uma 

formação com a informática. 
 

INF B1 

Aprendeu a trabalhar com o 
computador em cursos de Informática, 

amigos e sozinho. 
 

DI B2 

Não houve nenhuma disciplina na 
época da graduação e pós-graduação 

envolvendo informática. Usei para apresentar 
o meu trabalho. 

 

INF B3 

Os itens escolhidos foram utilizados 
no curso feito em serviço e não na pós-
graduação, aplicados durante trabalhos 

desenvolvidos e na monografia. 
 

 

Legenda – INF – Informático, DE – Didático Específico, INF – Informático, DI –
Disciplinar 
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ANEXO 6 

Justificativas dos Professores de Matemática à Entrevista 
Complemento da Tabela 18 

Critérios Condições que os Professores de Matemática Utilizam para Planejar suas 
Aulas com o Computador 

SABERES 
DOCENTES 

PROFESSORES JUSTIFICATIVAS 

PD-PF-INF A1 Em todo processo de educação, acredito que a instituição deve ter 
um perfil de escolhas, devendo o profissional se adequar a este sem 
ferir seus princípios éticos e teóricos, caso contrário, o profissional 
deve afastar-se da instituição. Em todo processo de educação, o 
professor precisa ter domínio (nunca total) de conteúdos, sendo 
capaz de relacioná-lo e expressá-lo em diferentes linguagens. A troca 
de projetos entre os professores é fundamental. Não sabia que 
existiam livros neste sentido. No planejamento anual descobrimos em 
que momento do processo metodológico poderá utilizar o 
computador. Necessita de tempo para preparar as aulas com o 
computador, pois fazer de qualquer jeito, não vale a pena. Não vejo 
necessidade de alunos monitores, por conta da presença da 
professora de Informática. O técnico de computação é fundamental. 
Experimentar o software antes da aula é uma questão de 
planejamento. A estrutura física de fácil acesso é por conta de haver 
possibilidade de alunos portadores de deficiência ou acidentados. 
Considero que todas as aulas de matemática podem ser no Power 
Point, quando são de apresentação, de revisão, de motivação inicial. 

 
EX-PD A2 A orientação institucional é essencial como facilitadora da orientação 

de aprendizagem. A troca de experiências é determinante para a sua 
superação e socialização. A leitura é fundamental. O tempo é 
determinante para a coordenação me orientar. Procurar conhecer 
para ter domínio da aula. 

 
PD A3 Troca de conhecimento entre o professor e o coordenador de 

informática. 
 

B1 Todos os itens relacionados são fundamentais para uma boa aula. 
 

- 
 

B2 Argumentou não possuir nenhuma resposta muito de acordo 
PD-INF-DI B3  É fundamental a orientação da instituição.Pesquisar outros 

projetos e procurar fazer bem a aula. Nunca usei um livro para saber 
o que dizem sobre aulas com o computador. Os conhecimentos 
necessários do que posso construir com os alunos é fundamental 
para planejar as aulas com o computador. O técnico em computação 
é indispensável, ajuda muito. O local do laboratório é fundamental 
para um bom desempenho. Experimentar o soft antes possibilita uma 
aula tranqüila. Ao planejar uma aula com o computador é um critério 
saber o conceito e relacioná-lo às ferramentas disponíveis no 
computador ou procurar saber qual (is) ferramenta (s) são possíveis 
de se utilizar. 

 

Legenda – INF – Informático, PD - Pedagógico, INF – Informático, DI –Disciplinar, 
PF – Profissional, EX – Experiencial 
 

 
 


