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RESUMO

Este trabalho teve por finalidade registrar e refletir sobre a utilização de softwares
educacionais no ensino de matemática para alunos doensino fundamental II em uma
escola municipal do estado do Espírito Santo. Para atingir estes objetivos foram
observadas algumas aulas de professores de Matemática que utilizam softwares
educacionais com seus alunos no laboratório de informática da escola. Esta foi uma
pesquisa de natureza qualitativa, que teve como procedimento técnico o estudo de
caso. Os dados foram colhidos por meio de questionários e observações de aulas.
Para entender o uso dos softwares educacionais na escola a pesquisa esteve
fundamentada em autores como Valente (1993, 1999), Lucena (1998). A partir dos
dados obtidos e das observações das aulas de Matemática em que se utilizaram os
softwares educacionais para auxiliar o ensino, foi identificado que quando bem
utilizados nas aulas de Matemática, tais recursos computacionais oferecem
resultados positivos em relação ao ensino aprendizagem e a motivação dos alunos.
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ABSTRACT

This paper aims to register and ponder the use of educational software in
mathematics teaching for students of primary school in a public school in the state of
Espírito Santo. To achieve these objectives were observed some mathematics
teachers lessons using educational software with their students in the school
computer lab. This was a qualitative research, which had as its technical procedure
the case study. Data were collected through questionnaires and observations of
lessons. To understand the use of educational software in school the survey was
based on authors such as Valente (1993, 1999), Lucena (1998). From the data
obtained and the observations of mathematics classes in which the educational
software were used to support teaching, it was identified that when properly used in
math classes such computing resources offer positive results in relation to teaching,
learning and student motivation.

Keywords: Educational Software. Mathematics teaching. Primary education,
Computer labs.
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1 INTRODUÇÃO

A sociedade está passando por várias mudanças e a escola como faz parte desse
contexto vem sendo igualmente afetada, necessitando, portanto da utilização
adequada das tecnologias de Comunicação e Informação (TIC), surgindo assim, a
necessidade de se criar alternativas educacionais por meio de formas de
aprendizagem que sejam mais cativantes e motivadoras, como afirmam os autores
Bazilatto e Giubert Júnior “[...] O uso das tecnologias pode auxiliar o professor a
minimizar a indiferença e criar relações estreitas entre docente e discente”
(BAZILATTO; GIUBERTI JÚNIOR, 2012, p. 108). Vale ressaltar que muitos
professores são imigrantes digitais se relacionando com nativos digitais.
Uma das grandes mudanças que vêm ocorrendo na escola é em relação ao uso de
recursos computacionais como apoio ao ensino, pois a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância no cenário educacional como instrumento capaz de
favorecer a aprendizagem. Em função disso a educação também está passando por
mudanças estruturais e funcionais mediante a apropriação dessas tecnologias. O
uso detecnologias, também, permite mudanças importantes, viabilizando ações que
antes eram de difícil realização, inviáveis ou até mesmo inimagináveis, quebrando
barreiras associadas ao tempo, espaço, paradigmas organizacionais e hábitos de
comunicação (LUCENA; FUKS, 2000).
Como tudo que é novo gera discussão, não é diferente em relação ao uso dos
computadores como ferramenta pedagógica pelo corpo docente. A utilização dos
recursos computacionais e de softwares educativos na educação vem se tornando
realidade nas escolas públicas do país.
Há pouco tempo atrás não se imaginava uma mudança tão grande na maneira de se
ensinar e de aprender como o que vem ocorrendo com a introdução dos recursos
computacionais, nem se imaginava nas escolas, a troca do quadro, do lápis e do
papel pelos recursos computacionais.
Hoje, a proposta para o uso dos computadores na educação é mais diversificada e
desafiadora do que simplesmente a de transmitir informação ao aluno. A simples
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presença das tecnologias não é por si só garantia de maior qualidade na educação,
pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional, baseado na
recepção e memorização de informações. O uso inteligente do computador na
Educação está vinculado à maneira como nós concebemos a tarefa na qual ele será
utilizado. Se o utilizarmos como máquina de ensinar, estaremos apenas
informatizando os métodos de ensino tradicionais.
Segundo Valente (1993, p. 29), "[...] o advento do computador na educação
provocou o questionamento dos métodos e da prática educacional", o que sugere
uma mudança não só na postura e atitude do educador diante da informática, como
de todo corpo docente escolar. Colaborando com este posicionamento encontramos
o depoimento de Heatinger (2004, p. 31).
Se o comportamento das crianças e jovens vem se transformando nesse
novo contexto, a sociedade também cobra dos meios educacionais e dos
professores novas formas de pensar, planejar e estruturar a transmissão de
conhecimento. Por isso, o educador está sendo forçado a mudar,
quebrando certas posturas conservadoras que ainda utilizam somente o "pó
de giz" e os cadernos de caligrafia em classe.

A educação vem passando por transformações ficando cada vez mais distinta da
utilização apenas do lápis e, essa mudança acontece principalmente a partir da
inserção dos recursos computacionais modificando, portanto a forma como os
conteúdos são trabalhados na sala. É necessário se adaptar conforme a era que
estamos vivendo chamada de era digital, antes, na era do giz, do lápis e do papel
apenas elaborar o gráfico de uma função, por exemplo, era algo demorado,
enquanto que hoje com um click conseguimos criar um gráfico oque facilita e agiliza
o desenvolvimento das aulas. A finalidade deste trabalho é de analisar o uso da
tecnologia computacional e de softwares educativos nas aulas de matemáticas. Daí
surge alguns questionamentos: Qual a realidade da disponibilização de meios
tecnológicos e softwares educacionais nas escolas? Será que a utilização ou não
dos softwares educacionais na prática pedagógica de sala de aula atendem aos
interesses dos alunos e professores? Os nossos professores estão preparados para
a utilização dos softwares educacionais?
Devemos destacar aqui, que a importância desse trabalho é refletir sobre o uso
efetivo das tecnologias computacionais nas escolas, buscando para isso conhecer a
realidade de uma escola municipal do estado do Espírito Santo.

10

1.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o uso de recursos tecnológicos no
processo de ensino e aprendizagem de matemática no ensino fundamental II em
uma escola municipal do estado do Espírito Santo.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para se alcançar o objetivo principal deste trabalho, têm-se os seguintes objetivos
específicos:


Identificar os recursos tecnológicos disponíveis no laboratório de informática

da escola;


Identificar o perfil dos professores que utilizam o laboratório de informática em

suas aulas de matemática;


Observar algumas aulas que fazem uso dos laboratórios de informática para o

ensino de matemática e analisar as estratégias pedagógicas utilizadas;


Identificar as dificuldades, desafios e possibilidades quanto ao uso dos

recursos computacionais na escola.

1.3 JUSTIFICATIVA

A tecnologia nos apresenta novos recursos metodológicos que tem impulsionado
ainda mais os debates relacionados ao processo de ensino eaprendizagem e a
formação de conceitos na educação. No entanto, é durante a formação inicial ou
continuada que o professor deve iniciar uma reflexão consciente e crítica sobre a
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utilização da tecnologia em sala de aula. Conhecer, utilizar, testar e analisar esses
recursos potencializa a capacidade de reflexão do professor sobre seus processos
de pensamento e sobre o processo de ensino e aprendizagem. Para Heatinger
(2004, p. 10), "[...] uma mudança na educação ocorre somente a partir das
mudanças culturais de um povo, pela sua evolução política e social; e não apenas
por meio de avanços tecnológicos [...]".
Os softwares educativos, e as tecnologias computacionais voltadas para a
Matemática apresentam-se como um recurso metodológico que tem impulsionado
ainda mais os debates relacionados ao processo de ensino e aprendizagem e a
formação de conceitos em Matemática.
Com o crescente desenvolvimento e a criação de vários softwares educativos
voltados para o ensino de Matemática se faz imprescindível à adequação de nossas
escolas e dos docentes para o uso de tais softwares, pois por meio de estratégias
pedagógicas que usem convenientemente as tecnologias é possível gerar
aprendizagens ativas, centradas no aluno, valorizando os seus conhecimentos
pessoais e sua participação, favorecendo um melhor entendimento do que é
ensinado. Para Almeida (2000, p. 19), informática na educação:
É um novo domínio da ciência que em seu próprio conceito trás embutida a
ideia de pluralidade, de inter-relação e de intercâmbio crítico entre saberes
e ideias desenvolvidas por diferentes pensadores. Por ser uma concepção
que ainda está em fase de desenvolver seus argumentos, quanto mais nos
valemos de teorias fundamentadas em visões de homem e de mundo
coerentes, melhor será para observarmos e analisarmos diferentes fatos,
eventos e fenômenos, com o objetivo de estabelecer relações entre elas.

Muitos dos desafios enfrentados atualmente têm a ver com a fragmentação do
conhecimento, que resulta tanto de nossa especialidade quanto, e principalmente,
do processo educacional.
Segundo dados da pesquisa TIC Educação 2014, feita pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (NIC.br).Os professores brasileiros têm interesse em
utilizar recursos educacionais digitais, mas nem sempre existem condições de
infraestrutura e capacitação para o uso da Internet com propósito pedagógico.
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Muitos professores, mesmo com o interesse não conseguem preparar-se para a
utilização da tecnologia na sala de aula, e os motivos são diversos. Ainda conforme
publicado na pesquisa TIC na Educação do ano de 2014, Entre os motivos podemos
destacar: a formação de professores, pois, a maior parte dos professores de escolas
públicas utiliza apenas o básico dos recursos computacionais sendo que a maioria
aprendeu sozinho a utilizar o computador e demais recursos tecnológicos, e muitas
vezes os recursos educacionais digitais não são bem utilizados nem mesmo para o
planejamento das aulas ou atividades com alunos; a velocidade limitada
especialmente as escolas de zona rural e os equipamentos presentes na escola, não
são suficientes.
Outro fator que é preciso levar em consideração é a utilização das tecnologias por
alunos mesmos. Os alunos nascidos na chamada era digital tem como preferência
utilizar a tecnologia apenas para acesso a internet sem fins educacionais, acesso a
redes sociais ao invés da utilização para fins educacionais como pesquisas
acadêmicas ou jogos educativos ainda segundo a pesquisa, apesar do crescimento
do acesso à Internet entre os alunos, somente 41% dos estudantes de escolas
públicas usuários de Internet fizeram uso da rede na escola, sendo que o principal
local de acesso segue sendo o seu domicílio (77%).
Em função do desenvolvimento das tecnologias, uma característica contemporânea
marcante no mundo do trabalho, exige-se trabalhadores mais criativos e versáteis,
capazes de entender o processo de trabalho como um todo, dotados de autonomia e
iniciativa para resolver problemas em equipe e para utilizar diferentes tecnologias e
linguagens (que vão além da comunicação oral e escrita). Isso faz com que os
profissionais tenham de estar num contínuo processo de formação e, portanto,
aprender a aprender torna-se cada vez mais fundamental (BRASIL, 1997, p. 27).
Portanto é necessário que os professores acompanhem os desenvolvimentos
ocorridos em especial na tecnologia para que consiga atender a geração de crianças
e jovens que já são nascidos na era tecnológica, e assim obtenha um melhor
resultado no ensino aprendizagem.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SOFTWARE EDUCACIONAL

A transformação pela qual a sociedade vem passando com a era tecnológica esta
modificando direta e indiretamente a forma de ensinar e aprender e vem sendo alvo
de pesquisas e estudos.
Na literatura, encontramos vários conceitos de tecnologia educacional. Destacamos
o conceito apresentado por Reis (2009, p. 5),
O conceito de tecnologia educacional pode ser enunciado como o conjunto
de procedimentos (técnicas) que visam "facilitar" os processos de ensino e
aprendizagem com a utilização de meios (instrumentais, simbólicos ou
organizadores) e suas consequentes transformações culturais.

Vivenciamos hoje a era tecnológica onde a ideia de utilizar a informática para
favorecer os processos educacionais, ainda que não seja novidade, está encantando
e desafiando professores, profissionais da educação e da informática. A utilização
do computador na educação vem comprovando ser um grande auxílio no processo
de ensino-aprendizagem se utilizado com uma abordagem pedagógica apropriada.
Para Gladcheff, Zuffi e Silva (2001), o uso dos softwares pode ser um importante
aliado no desenvolvimento cognitivo de cada aluno facilitando um trabalho que se
adapta a distintos ritmos de aprendizagens e permite que os educando aprendam
com seus erros. As tecnologias educacionais visam um ambiente mais atrativo e
dinâmico favorecendo estabelecer relações entre conteúdos e contextos.
A efetiva contribuição de softwares educativos no processo de ensino aprendizagem
está diretamente ligada aos recursos que eles disponibilizam e a forma como são
utilizados. De acordo com Tajra (2001), o professor precisa conhecer os recursos
disponíveis dos softwares escolhidos para suas atividades de ensino, somente
assim estará apto a realizar uma aula dinâmica, criativa e segura.
O passo inicial para se planejar a utilização de softwares em sala de aula é avaliar
seuuso e buscar melhores alternativas que potencializem o ensino, pois existem
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diversos tipos de softwares educativos, porém, é preciso que o professor avalie a
natureza do software, em relação às características que propiciarão experiências
significativas, dentro dos objetivos definidos pelo educador e a escola.
As experiências significativas são as que acontecem quando obtemos os resultados
desejados, ao utilizarmos os recursos computacionais como auxilio nas aulas de
Matemática, o que se espera é que os alunos aprendam e que esse aprendizado
aconteça de maneira mais prazerosa e fácil, de que os recursos computacionais
sejam um auxilio no ensino e que cabe ao professor ensinar, e que a tecnologia não
substitui o professor apenas o auxilia. Segundo Cristovão e Nobre (2011, p. 127)
Um software educativo é um programa que é usado para alguma finalidade
educacional, mas não, necessariamente, que foi concebido para tal, como é
o caso da planilha eletrônica. Já um objeto de aprendizagem (OA) é um
Softwareeducativo que tem como premissa básica a possibilidade de
reutilização em outros ambientes educacionais, sob diferentes contextos.
Normalmente, são disponibilizados em repositórios gratuitos, mantidos por
instituições que permitem a sua localização por meio de sites de busca, por
exemplo: pelo autor ou nível de dificuldade.

Segundo os mesmos autores, o uso do software educativo pode ter foco
instrucionista, ou seja, “[...] privilegiam a apresentação das informações para o aluno
ou uma interação do tipo instrução, onde o aluno responde às questões propostas,
tendo ou não a sua resposta qualificada” ou pode ter um foco construcionistas no
qual é possível permitir ao “[...] aluno experimentar, simular, brincar, construir a partir
de um ambiente compatível com tais ações e num contexto preparado para tal”.
(CRISTOVÃO; NOBRE, 2011, p. 127). Sendo o segundo tipo de software o mais
produtivo uma vez que estes têm uma forte preocupação em trazer
[...] para professor e aluno a oportunidade de trabalhar com metodologias
educativas e que possam oferecer mais oportunidade de aprendizagem e
cooperação, principalmente, com conteúdos e competências que são mais
difíceis de desenvolver em meios não virtuais (CRISTOVÃO; NOBRE, 2011,
p. 127).

Os softwares educativos são classificados em categorias que facilitam o seu
entendimento, aplicação e uso adequado, facilitam, também, o processo dos
mesmos. A seguir será apresentada uma breve exposição das principais
classificações propostas por Cristovão e Nobre (2011):
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Apresentação - apenas exibem informações. A sequência de exibição é

previamente estabelecida ou então escolhida pelo apresentador. A interação do
aprendiz com o software limita-se a navegação do conteúdo.


Consulta - permite a consulta das informações por meio de buscas diretas por

palavras chaves etc. O aprendiz interage, diretamente, com o software mantendo o
controle do que é apresentado.


Pergunta/resposta - interagem com o usuário por meio de perguntas e

respostas.


Tutor Inteligente - consegue identificar os passos do aprendiz construindo um

modelo, a partir do perfil sondado o software passa a agir de forma personalizada
para aquele usuário.


Construção - permite a construção de algo pela exploração autodirigida, ou

mesmo sugerida pelo mediador, quer seja o professor ou o próprio software
educativo. Não é uma simulação, pois o resultado da ação é facilmente antecipado
pelo aluno, e o resultado desejado daquela ação é exatamente o obtido. Também,
não é programação, pois o aluno não possui um histórico das operações já
realizadas, mas explora o ambiente livremente a fim de atingir um determinado
objetivo.


Jogo - geralmente é encontrado em conjunto com simulações, ambientes

exploratórios e em software de pergunta/resposta. O jogo possui desafios a serem
vencidos pelo aluno. Diferente dos outros softwares ele disponibiliza aspectos
lúdicos que fazem o aluno envolver-se de tal forma a aumentar muito a sua
motivação.


Simulação - simulam a realidade ou o imaginário. Permite a criação de um

ambiente nos qual os alunos podem, brincando, explorar princípios bastante
sofisticados. Exemplo: um programa para mistura de cores e assim favorecer o
descobrimento das relações entre elas.
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Micromundo - permite ao aprendiz construir a partir de um pequeno conjunto

de primitivas, uma representação mais completa do domínio. Deve ser usado de
forma compatível com o estágio cognitivo atual do aluno.


Programação - permite construir programas representados por comandos

escritos, ou na forma visual, que podem ser modificados, testados, debugados pelo
aprendiz quantas vezes forem necessárias. São três momentos: a síntese do que o
aluno sabe pela escrita do programa; a descoberta do erro, pela sua percepção e a
depuração do erro, com a sua superação.


Comunicação - ambientes que permitem e facilitam a interação entre seres

humanos ou entre humanos e robôs. Há uma variedade grande de formas de
interação, entre as síncronas e as assíncronas e, também, a forma como o registro
das comunicações é realizado.


Cooperação, ambientes que permitem a construção cooperativa seja de um

texto, uma pesquisa, um objeto etc.

2.2 TECNOLOGIAS E O ENSINO DA MATEMÁTICA

Conforme descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Matemática
“[...] é importante destacar que a Matemática deverá ser vista pelo aluno como um
conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua
sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação”
(BRASIL, 1997, p. 26).
Portanto as ideias básicas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)
em Matemática refletem muito mais do que uma simples mudança de conteúdos,
mais sim uma mudança de filosofia de ensino e de aprendizagem. Que nos mostram
a necessidade de mudanças urgentes não só no que ensinar, mas, principalmente,
no como ensinar e avaliar e no como organizar as situações de ensino e de
aprendizagem.
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O papel da Matemática no Ensino Fundamental como meio facilitador para a
estruturação e o desenvolvimento do pensamento do aluno e para a formação
básica de sua cidadania é destacado, pois o ensino de Matemática costuma
provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte de quem ensina como por
parte de quem aprende: de um lado, a constatação de que se trata de uma área de
conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante dos resultados negativos
obtidos com muita frequência em relação à sua aprendizagem.
A constatação da sua importância apoia-se no fato de que a Matemática
desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem
muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial
para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo,
interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do
pensamento e na organizaçãodo raciocínio dedutivo do aluno.
Os objetivos para o Ensino Fundamental, de acordo com os PCN' sem relação à
matemática são de que a mesma pode colaborar para o desenvolvimento de novas
competências, novos conhecimentos, para o desenvolvimento de diferentes
tecnologias e linguagens que o mundo globalizado exige das pessoas.
Para tal, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que
forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a
comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico e favoreçam
a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda
do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e
enfrentar desafios (BRASIL, 1997, p. 31).

As ideias básicas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em Matemática,
refletem muito mais do que uma mera mudança de conteúdos, pretendem uma
mudança de filosofia de ensino e de aprendizagem de tal forma a repensar não só
no o que ensinar, mas, principalmente, no como ensinar e avaliar e no como
organizar as situações de ensino e de aprendizagem. Daí a importância de refletir
sobre o uso de tecnologias computacionais como apoio ao processo de ensino e
aprendizagem.
Sobre a importância das tecnologias e as relações com a Matemática, D’Ambrosio
(1996, p. 1), comenta:
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Ao longo da evolução da humanidade, Matemática e tecnologia se
desenvolveram em íntima associação, numa relação que poderíamos dizer
simbiótica. A tecnologia entendida como convergência do saber (ciência) e
do fazer (técnica), e a matemática são intrínsecas à busca solidária do
sobreviver e de transcender. A geração do conhecimento matemático não
pode, portanto ser dissociada da tecnologia disponível.

É necessário refletir sobre a forma que as tecnologias são inseridas no processo de
ensino-aprendizagem da matemática. É preciso inovar ao utilizar equipamentos
tecnológicos e os softwares educacionais não basta apenas, por exemplo, utilizar
um equipamento de projeção, apenas para projetar e ler textos, como instrumento
de “apoio” ao professor, o que ocorre é uma mera substituição da lousa, com
pequena vantagem.
As ferramentas tecnológicas são interfaces importantes no desenvolvimento de
ações em Educação Matemática. Abordar atividades matemáticas com os recursos
tecnológicos

enfatiza

um

aspecto

fundamental

da

disciplina,

que

é

a

experimentação. De posse dos recursos tecnológicos, os estudantes argumentam e
conjecturam sobre as atividades com as quais se envolvem na experimentação
(BORBA; PENTEADO, 2001).
Os recursos computacionais oferecem a aula um ambiente mais atrativo e dinâmico
sobre a relação da Matemática no cotidiano. Na utilização do recurso computacional
no processo de ensino-aprendizagem Oliveira e outros (2009, p.135) destacam que,
[...] como um dos caminhos para se aprender matemática, a tecnologia da
comunicação, possibilita o desenvolvimento de um aluno transformador e
modificador do meio em que vive, pois este recurso motiva o aprendizado,
aplicar e exercitar o que se aprendeu investigar e fazer descobertas
(OLIVEIRA et al, 2009).

Na escola, e em especial, no ensino de Matemática, os recursos tecnológicos como
computadores entre outros, podem, quando bem empregados, desempenhar função
importante no processo de ensino-aprendizagem. É importante lembrar que a
habilidade de cálculo, bem como a memorização de fórmulas tem o seu valor, e não
devem ser extintas das aulas. O que precisa ser enfatizado é que a Matemática
pode ser estudada e ensinada com o auxílio de vários recursos computacionais.
A utilização de alguns recursos computacionais, não tornará mais fácil algum
conteúdo nem se almeja que estudantes fiquem dependentes de máquinas. O
objetivo é dar a oportunidade a eles de explorarem os recursos computacionais de
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forma crítica e consciente, fazendo com que discutam os resultados obtidos assim
como as estratégias utilizadas.
Segundo Borba (1996), no contexto da Educação Matemática, os ambientes de
aprendizagem gerados por aplicativos informáticos podem dinamizar os conteúdos
curriculares e potencializar o processo de ensino e da aprendizagem voltados à
“Experimentação Matemática” com possibilidades do surgimento de novos conceitos
e novas teorias matemáticas.
Em relação ao uso de softwares educativos no ensino da Matemática, Gravina
(1998) afirma que:
No contexto da Matemática, a aprendizagem nesta perspectiva depende de
ações que caracterizam o fazer matemática: experimentar, interpretar,
visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar e enfim demonstrar. É o
aluno agindo, diferentemente de seu papel passivo frente a uma
apresentação formal do conhecimento.

Os softwares educacionais podem constituir uma importante ferramenta pedagógica
para o processo de ensino-aprendizagem. Por mais simples que seja, fornece
grande contribuição ao processo de ensino-aprendizagem, o uso destes recursos
evidenciam uma forma de intensificação no ensino e motivação pela aprendizagem
da matemática, ao passo em que seus conceitos são construídos a dispor da
informática e que estão presentes na realidade social de cada aluno.
Com o auxílio dos softwares educacionais ensinar e aprender Matemática, sempre
tão temida por alunos, está se tornando muito mais fácil e prático transformando
esta visão e fazendo com que as aulas de matemática possam ser mais prazerosas
e com excelentes resultados de aprendizagem. Pelo uso do computador e do
software o aluno poderá fazer uma ponte entre os conceitos matemáticos e o mundo
prático. Os métodos de ensino e a escolha dos softwares dependem dos objetivos
que os professores desejam alcançar com o conteúdo.
É necessário analisar as facilidades e dificuldades encontradas no uso de softwares
educativos que mesmo com todas as suas vantagens podem não ser uma
possibilidade tão fácil dependendo da disponibilidade destes recursos no ambiente
escolar e o preparo dos professores no uso didático destes. Segundo Machado
(1992, p. 31) vários autores dizem que:
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Os alunos se dispersam quando o ensino da Matemática se faz rotineiro,
ocultando consciente e inconscientemente sua verdadeira força e beleza,
complicando-a inutilmente com fórmulas que não sabem de onde vem. O
ensino tem que alcançar uma investigação em que o aluno sinta a sensação
de estar fazendo algo com isso, em que se sinta mais confiante colocando
em prática o seu trabalho efetivo e com isso, faça-o perceber o seu próprio
rendimento.

Para Machado (1987) a dificuldade do ensino da matemática pode estar no fato de
que a ciência é tida como o ambiente das abstrações que enfoca os aspectos
formais e se divorcia da realidade. Para que essa ligação entre os conceitos
matemáticos e o mundo prático seja feita é necessário que os métodos de ensino e
a escolha dos softwares sejam feita de forma adequada e dependem dos objetivos
que os professores desejam alcançar com o conteúdo.
Existem diversos softwares matemáticos/estatísticos que podem ser utilizados pelo
professor para enriquecer a aprendizagem. Dentre eles, citamos WinMat, CabriGéomètre, GeoPlan, Cinderella, Dr.Geo, GeoGebra, Tangran, Winplot, Statistica,
Sisvar, entre outros.
Torna-se necessário, deste modo, buscar meios como softwares matemáticos, e
avaliar o potencial de cada um deles para o trabalho pedagógico. Por meio dos
softwares educacionais de modelagens ou simulação, os alunos podem ser
estimulados a explorar ideias e conceitos matemáticos, antes difíceis de construir
com lápis e papel, proporcionando assim, condições para descobrir e estabelecer
relações matemáticas.
É preciso ter atenção em relação à compreensão dos professores e quando ou em
que etapa do processo de ensino-aprendizagem se insere um software educativo. O
emprego da informática não tem como objetivo único facilitar a resolução de um
exercício ou possibilitar uma visualização mais ampla de um gráfico por exemplo.
Muitos professores acreditam que um software educacional complementa o
desenvolvimento de determinado conteúdo. Nesses casos, o professor desenvolve o
conteúdo teoricamente, ou através de materiais concretos, propõe exercícios ou
situações-problema em que o aluno aplica o conteúdo estudado e em um último
momento, propõe o uso de algum software, para complementar os estudos.
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Sendo assim, um trabalho com essas características apresenta contribuições para
repensar a formação inicial do professor de Matemática, como destacam Ponte,
Oliveira e Varandas (2003, p. 163):
Os professores precisam saber como usar os novos equipamentos e
softwares e também qual é seu potencial, quais são seus pontos fortes e
seus pontos fracos. Essas tecnologias, mudando o ambiente em que os
professores trabalham e o modo como se relacionam com outros
professores, têm um impacto importante na natureza do trabalho do
professor e, desse modo, na sua identidade profissional.

Pois sabemos que o computador possui diversos recursos que facilitam o ensino
aprendizagem, porem se não utilizado de forma correta podemos não alcançar os
objetivos desejados.
Existem alguns motivos pelos quais algumas vezes a utilização dos recursos
computacionais e de Softwares Educacionais não obtém um resultado totalmente
positivo, sabemos que a Matemática é a disciplina da qual os alunos possuem mais
dificuldades, na maioria das vezes, por não almejarem pensar, e quando utilizamos
alguns dos recursos computacionais que facilitam nas questões onde temos cálculos
envolvidos, facilitando assim a resolução do mesmo, podemos fazer com que o
aluno fique muito dependente de mecanismo que resolva os cálculos sem que ele
precise pensar muito, levando o mesmo cada vez mais ao comodismo, por isso é
necessário planejar bem quais os recursos utilizados para cada situação.
Outros motivos de muitas vezes o professor ficar frustrado na utilização do
laboratório da escola e dos recursos computacionais são turmas com muitos alunos,
pouco equipamentos disponíveis, falta de prática no uso do computador por parte
dos professores, receio por parte dos alunos ao manipular a ferramenta, falta de
uma pessoa especializada para apoio no laboratório, a falta de disponibilidade de
laboratório de informática além de tempo disponível em preparar suas aulas, ou
seja, as dificuldades vão desde a organização curricular até a má interpretação que
se tem com relação às diretrizes e parâmetros norteadores da educação. Por estes
motivos entres outros os recursos computacionais ainda são vistos com
desconfiança por alguns professores, conforme afirma Ricardo (2003):
As dificuldades vão desde problemas com a formação inicial e continuada à
pouca disponibilidade de material didático-pedagógico; desde a estrutura
verticalizada dos sistemas de ensino à incompreensão dos fundamentos da
lei, das diretrizes e parâmetros” As mudanças na sociedade, o avanço da
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tecnologia e da comunicação passaram a exigir muito mais das pessoas.
Para uma leitura do mundo de maneira mais crítica e estruturada é
imprescindível ter conhecimentos diferenciados e se adequar as novidades
na mesma velocidade que elas avançam.

É perceptível que mesmo com todas as vantagens de se utilizar os recursos
computacionais, e softwares educacionais é necessário ainda trabalharmos muito
para que os recursos computacionais estejam mais presentes nas aulas de
Matemática para que possamos mudar a maneira de ensinar e aprender
transformando esse aprendizado em algo mais prazeroso e com melhores
resultados.
O envolvimento da prática escolar com as novas tecnologias, por meio do uso de
softwares educativos, despertará no aluno a curiosidade e a vontade de aprender o
que está sendo proposto pela escola, trazendo como resultados educacionais uma
aprendizagem rica e dinâmica.
Quando o aluno usa o computador para construir o seu conhecimento, o
computador passa a ser uma máquina para ser ensinada, propiciando
condições para o aluno descrever a resolução de problemas, usando
linguagens de programação, refletir sobre os resultados obtidos e depurar
suas ideias por intermédio da busca de novos conteúdos e novas
estratégias […]. A construção do conhecimento advém do fato de o aluno
ter que buscar novos conteúdos e estratégias para incrementar o nível de
conhecimento que já dispõe sobre o assunto que está sendo tratado via
computador (VALENTE, 1999, p.2)

Sabemos, portanto que o computador não é o detentor do conhecimento, mas sim
uma ferramenta que nos auxilia na busca do conhecimento facilitando o aprendizado
quando utilizado de maneira correta.

2.3 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

Atualmente a interação de alguns alunos com a tecnologia incorporou mudanças de
comportamento em sala de aula e na metodologia aplicada pelo professor e essa
“geração digital” passou a exigir do professor uma postura mediadora em sua sala
de aula. Com isso seu papel, mesmo sendo essencial, passa a ser redimensionado
significamente.
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A Tecnologia não constitui em si uma revolução metodológica, mas
reconfigura o campo do possível. E essa oportunidade que evocamos
apenas será dada aos aprendizes se, primeiramente, os professores a
perceberem, aprimorarem-se dela e a dominarem. Em outras palavras, se a
compreenderem bem (PERAYA 2002, p. 49).

A mediação pedagógica refere-se ao relacionamento entre professor e aluno, na
busca da aprendizagem como processo de construção do conhecimento. A atitude e
o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivando ou
motivando da aprendizagem, ou seja, professor que exerce uma postura de
facilitador e motivador de processos e conteúdos a serem trabalhados nos
ambientes escolares.
A expressão “mediação pedagógica” remete ao tratamento dos conteúdos e
das formas de expressão dos diferentes assuntos (disciplinas), a fim de
tornar possível o ato educativo dentro do horizonte de uma educação
concebida como participação, criatividade, expressividade e relacionalidade
(GIORDANI, 2010, p. 37).

Para Gutierrez e Pietro (1994, p. 61), “[...] a mediação pedagógica ocupa um lugar
privilegiado em qualquer sistema de ensino-aprendizagem”, por proporcionar ao
aluno a autoria do seu ensino-aprendizagem. Nessa relação é o professor que deve
atuar como mediador pedagógico entre a informação que se pretende oferecer e a
aprendizagem dos alunos. Ou seja, a mediação pedagógica visa favorecer a
autoaprendizagem onde o processo ensino aprendizagem acontece de maneira
centrada na relação professor-aluno e, onde exista uma troca de informações e se
construa assim o conhecimento.
Sendo por meio da mediação pedagógica que se compreende o funcionamento da
relação do homem com o mundo, relação está na qual é mediada pela intervenção.
Sendo, portanto uma relação que conta com um elemento mediador entre o sujeito e
mundo. A relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento.
Na relação direta, por exemplo, o professor disponibiliza os recursos computacionais
e informa ao aluno para ligá-los e executar a atividade por meio dos comandos. Já
na utilização da mediação o professor, relata ao aluno os objetivos que deseja
alcançar e o que precisa fazer para que estes sejam alcançados, fazendo com que o
próprio aluno reflita sobre suas ações durante tal processo.
De acordo com Masetto (2001), Gutierrez e Pietro (1994), a mediação pedagógica
visa favorecer a autoaprendizagem ou tem sido defendida como a abordagem do
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processo ensino-aprendizagem centrada na relação professor-aluno. De acordo com
este autor, dois fatores trazem a discussão sobre a mediação pedagógica e o uso da
tecnologia. Um deles é o:
[...] surgimento da informática e da telemática proporcionando a seus
usuários – e entre eles, obviamente, alunos e professores, a oportunidade
de entrar em contato com as mais novas e recentes informações, pesquisas
e produções científicas do mundo, em todas as áreas [...] (MASETTO, 2000,
p. 137).

Portanto, o professor continua com seu papel de mediador, porém sendo agora uma
mediação adaptada e não linear. É indispensável que se construa condições, nas
escolas e nas comunidades, que equilibrem o ensino com a falta de efetividade e
informações nas famílias. É preciso promover um trabalho colaborativo entre os
alunos, reorganizando a maneira que estes estudam, fazendo com que se criem
laços e grupos de estudos, onde se possa realizar a troca de informação é ajuda
mútua entre professores e alunos. Quanto ao segundo fator Masetto (2001, p. 137)
ratifica:
Para que as estratégias funcionem como mediadoras de aprendizagem, é
imprescindível que o professor que as planeja e organiza esteja imbuído de
uma nova perspectiva para seu papel: o de ser, ele mesmo, um mediador
pedagógico. Caso contrário, não conseguirá nem planejar nem orientar a
execução das técnicas como mediação pedagógica (MASETTO, 2000, p.
167-168).

A utilização dos recursos computacionais como auxilio ao ensino-aprendizagem por
si somente não resolverá os problemas educacionais, mas poderá ser uma nova
maneira de se adquiriro conhecimento e assim transformar tanto o conhecimento
como a maneira de adquiri-lo, pois através da assimilação adequada da tecnologia
podemos formar novos conhecimentos e utiliza-los no processo de ensino
aprendizagem.
Os professores podem guiá-las proporcionando-lhes os materiais
apropriados mais o essencial é que, para que uma criança entenda, deve
construir ela mesma, deve reinventar. Cada vez que ensinamos algo a uma
criança estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por outro lado,
aquilo que permitimos que descubra por si mesma, permanecerá com ela.
(PIAGET, 1971)

Portanto, pela utilização dos softwares Educacionais para o ensino-aprendizagem o
professor irá guiar o aluno, mas este irá aprender por si próprio através de seus
erros e tentativas.
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Durante os últimos quinze meses de vida, Vygotsky utilizou o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) em diferentes contextos, mas sempre de forma
descritiva, sem referir-se a causas e efeitos. Nesses usos diferenciados é possível,
constatar, segundo Valsiner (1991), três direções:
1ª) O conceito de ZDP enquanto escore que marcava a distância entre a atuação
independente do indivíduo e a atuação "assistida", i.e. com a ajuda de alguém mais
experiente.
2ª) A explicação de ZDP enquanto assentada nas diferenças gerais que aparecem
no desenvolvimento da criança quando esta se encontra em contextos assistidos
socialmente e contextos individuais, direção esta que, na verdade, é uma
generalização da primeira, diferenciando-se dessa por não se tratar de escore.
3ª) A criação da ZDP através do jogo. Aqui o jogar assume o mesmo status que o
processo ensino-aprendizagem na interdependência com o desenvolvimento
humano, uma vez que a criança vivencia papéis sociais que se encontram muito
além de suas possibilidades.
Essas três direções, apresentam um fator em comum com que Vygotsky destaca,
pois para ele a relação do homem com o mundo não é direta, mas mediada através
de instrumentos e signos, que ocorre através da experiência pessoal ou
compartilhada. Vygotsky fundamenta que as funções psicológicas como linguagem e
memória são construídas ao longo da história social do homem e sua relação com o
mundo. Devemos considerar que a educação é a apropriação da cultura e através
da educação nos fazemos sujeitos humanos e históricos. Segundo Reis (2011a, p.
76) “[...] para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a
sociedade a seu redor - ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente
modifica o homem”.
Sendo assim, o professor deve assumir os seguintes papéis:


Provedor: aquele que torna os conceitos passíveis de serem aprendidos pelos

alunos, fornecendo informações necessárias que eles ainda não têm condições de
obter sozinhos.
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Orientador: aquele que conduz e organiza o trabalho em sala de aula,

buscando desenvolver a autonomia dos alunos.


Incentivador: aquele que estimula continuamente os alunos, motivando-os a

refletir, investigar, levantar questões e trocar ideias com os colegas.
Diante dessas novas mediações pedagógicas é importante que o professor conheça
as condições socioculturais as expectativas e as competências cognitivas do
estudante. O professor deve ser um aliado na construção do aluno/cidadão e não,
simplesmente, um transmissor de disciplinas.
[...] é fundamental que o professor, independentemente da sua área de
atuação, possa conhecer as potencialidades e as limitações pedagógicas
envolvidas nas diferentes tecnologias, seja o vídeo, a Internet, o
computador, entre outras. Importa que cada uma delas carrega suas
próprias especificidades, que podem ser complementadas entre si e/ou com
outros recursos não tecnológicos. Por sua vez, uma determinada tecnologia
configura-se por uma multiplicidade de recursos distintos, os quais devem
ser considerados para que seu uso seja significativo para os envolvidos e
pertinentes ao contexto. (PRADO, 2005, p. 55).

Percebe-se então, a importância do enfoque social na aprendizagem da criança. É
através da problematização desse “social” que o conhecimento começa a ser
construído individualmente e socializado através da mediação do professor.
Dessa forma, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), se
potencialmente não podemos mais deixar de ter inquietações com o domínio de
conhecimentos formais para a participação crítica na sociedade, considera-se
também que é indispensável uma adequação pedagógica às características de um
aluno que pensa, de um professor que sabe e de conteúdos com valor social e
formativo.
A mediação pedagógica pode estar presente tanto nas estratégias convencionais
como nas novas tecnologias, chamando a atenção para a presença e influência que
a tecnologia tem na sociedade e na educação escolar e informal. Além de chamar a
atenção para a necessidade de empregar essa tecnologia, se quiser ser eficiente no
processo educacional.
Atualmente o próprio contexto cultural exige um redimensionamento da função do
professor. Ele não é apenas o mestre, muito menos um técnico da educação que
domina conteúdos específicos, quando falamos do professor de Matemática em
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especial, na atualidade, cabe-lhe ser um mediador do processo de ensinoaprendizagem, e utilizar todas as tecnologias disponíveis para que possam
promover uma iter-aprendizagem e criticidade.
Segundo Perez e Castillo (1999, p. 10): “A mediação pedagógica busca abrir um
caminho a novas relações do estudante: com os materiais, com o próprio contexto,
com outros textos, com seus companheiros de aprendizagem, incluído o professor,
consigo mesmo e com seu futuro”.
Sendo que os professores de matemática hoje possuem a seu alcance a
possibilidade de ser criativo a fim de enriquecer o processo de ensino
aprendizagem, saindo da sala de aula muitas vezes convencional e contextualizando
as aulas de Matemática, utilizando os recursos tecnológicos, sempre mantendo os
objetivos pedagógicos e tecnológicos.
O desenvolvimento tecnológico é universal e tem exigido do professor educador
conhecimento que envolva o domínio da informática para sua utilização profissional.
O professor de matemática por sua vez trás consigo a “fama” da matéria menos
querida por nossos alunos a tecnologia por sua vez estimula os alunos a estudarem
e pesquisarem, tirar proveito da tecnologia para educação é obrigação do professor.
O professor de matemática na atualidade tem a seu favor diversos softwares e
recursos computacionais que podem auxiliar no ensino-aprendizagem, são
softwares com uma grande opção de cores, gráficos e artifícios chamam a atenção
dos alunos e fazem com que o estudante tenha mais interesse em pesquisar estudar
e aprender.
Uma das grandes dificuldades dos professores de matemática na utilização da
tecnologia é a formação. Para que seja possível o professor aproveitar de forma
adequada e eficiente os recursos computacionais é imprescindível não apenas o
contato rápido com as tecnologias durante sua formação, mas sim, uma formação
mais ampla que o auxilie na preparação da aula até mesmo no acompanhamento de
seus alunos durante as aulas que utilizam tais recursos computacionais, é preciso,
portanto estar aberto às mudanças necessárias aos padrões convencionais de
ensino. Moran (2003, p. 63) registra que:
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Ensinar com as novas tecnologias será uma revolução se mudarmos
simultaneamente os paradigmas convencionais de ensino que mantêm
distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um
verniz de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio
de comunicação, ainda incipiente, mas que pode nos ajudar a rever, ampliar
e a modificar muitas formas atuais de ensinar e de aprender.

Precisamos, no entanto é de modificar nossa maneira de ensinar, não é apenas
inserir o computador na sala de aula, é saber utiliza-lo e fazer com que nossos
alunos consigam alcançar o aprendizado de maneira mais clara e prazerosa,
incentivando instigando o mesmo durante o aprendizado. Não devemos mascarar
nossas aulas e sim adapta-las as novas realidades tecnológicas em que estamos
inseridos na atualidade.
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3 METODOLOGIA

3.1 DEFINIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

A pesquisa em questão mapeou e refletiu sobre o uso de tecnologias
computacionais no processo de ensino e aprendizagem de matemática de uma
escola pública municipal do estado do Espírito Santo. Esta teve como foco a análise
do papel das Tecnologias Computacionais, mas especificamente do uso de
softwares educacionais, como recurso facilitador do processo ensino-aprendizagem,
observando a infraestrutura, o suporte oferecido e sua utilização pelos docentes no
laboratório de informática.
Quanto à sua abordagem, foi classificada como pesquisa qualitativa que, na visão
de Flick (2009, p. 8), é aquela que “[...] visa abordar o mundo 'lá fora' [...] e entender,
descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais 'de dentro', de diversas
maneiras diferentes”. Quanto ao seu objetivo foi uma pesquisa descritiva, pois tem
como objetivo a descrição das características do uso dos laboratórios de informática
pelos professores, bem como identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos estudados.
E quanto ao procedimento técnico utilizado foi o estudo de caso, que segundo
Malheiros (2011, p. 94) “[...] consiste em se pesquisar uma situação específica para
compreender uma determinada relação de causa e efeito [...]”.
O procedimento escolhido, portanto se deu pelo fato de que estudo de caso estudou
um caso especifico, único ou particular e bem delimitado, com o objetivo de sempre
buscar descobrir novas informações que sejam relevantes e que possam auxiliar em
resultados positivos a um determinado assunto, sendo de grande importância e de
que o problema pesquisado esteja inserido em um contexto e que se busque retratar
a realidade de maneira completa, analisando os diversos pontos de vistas
envolvidos.
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA PESQUISADA

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal de ensino fundamental do
estado do Espírito Santo. Ela atende a 500 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental II e tem 14 turmas. Ela possui uma equipe gestora composta pela
diretora, duas (2) coordenadoras, duas (2) supervisoras pedagógicas e duas (2)
secretárias escolares, além de uma equipe da cozinha e limpeza formada por seis
(6) funcionários. Possui também um quadro de professores composto por 21
professores, cinco (5) estagiárias para acompanhar alunos especiais, e um (1)
Estagiário no laboratório de Informática.

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA

Considerando o objetivo da pesquisa que consiste em analisar o uso de recursos
tecnológicos no processo de ensino aprendizagem de matemática no ensino
fundamental II este trabalho teve como sujeitos da pesquisa três professores da
disciplina de matemática que utilizam o laboratório de informática como recurso
educacional para apoiar suas aulas de matemática para alunos do 6º, 7º e 8º ano do
ensino fundamental II.
A seleção dos professores para observação se deu pelo fato destes lecionarem
matemática para as turmas, e as aulas selecionadas foram aulas ministradas no
laboratório de informática, utilizando computadores e acesso à Internet.

3.4 COLETA DE DADOS

Os dados foram colhidos por meio de questionários e observação de aulas. Segundo
Lüdke e André (2013, p. 30) “[...] a observação ocupa um lugar privilegiado nas
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novas abordagens de pesquisa educacional [...]”. E, “[...] para que se torne um
instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser
antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a existência de um
planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador [...]”
(LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 28).
O questionário (APÊNDICE C) utilizado é composto por perguntas abertas e de
fechadas, múltiplas escolhas. Ele foi impresso e respondido pelos professores cujas
aulas foram observadas. Cada professor além de responder ao questionário assinou
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) no qual é informado o objetivo
da pesquisa e a garantia de sigilo do entrevistado, que, após aceitar fazer parte da
pesquisa (APÊNDICE B). Foi utilizado, também um segundo questionário para obter
informações acerca do laboratório de informática um questionário aplicado ao gestor
do laboratório de informática (APÊNDICE D) contendo perguntas abertas e
fechadas.
Além dos questionários foi feito o registro das aulas que foi anotado no formulário de
Observação e Registro de Campo (APÊNDICE A), neste documento foi registrado
observações referentes ao planejamento, preparação de laboratório e execução de
aulas, no intuito de vivenciar o cotidiano desses ambientes e de seus sujeitos;
docentes, discentes e estagiários de informática.
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4 RESULTADOS

Em uma pesquisa os resultados são tratados de maneira a serem significativos e
válidos e, quando analisamos resultados significativos e fiéis, podemos propor
inferências e adiantar interpretações a propósitos dos objetivos previstos ou que
digam respeito a outras descobertas inesperadas. A seguir serão apresentados os
resultados alcançados pelos objetivos específicos propostos por esta pesquisa.

4.1 O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA

A fim de atender ao primeiro objetivo especifico desta pesquisa “Identificar os
recursos tecnológicos disponíveis no laboratório de informática da escola”, foi feito
um levantamento sobre a situação do laboratório de informática junto ao gestor do
mesmo e pode-se concluir que a escola alvo da pesquisa possui um laboratório de
informática com espaço para 30 alunos e está equipado com apenas 17
computadores, o que faz com que na maioria das turmas os trabalhos necessitem
ser realizados em duplas ou grupos, sendo que as turmas que utilizam o laboratório
têm em média de 25 a 32 alunos. Além de serem poucos, dois deles estão com
defeito e não possuem recursos educacionais instalados, fazendo com que os
professores tenham de usar aplicativos on-line. O laboratório é bem limpo e os
computadores apresentam-se organizados, mas possui problemas de iluminação,
além de ser abafado.
O laboratório apresentando problemas na conexão com a Internet, esta situação faz
com que trabalhos on-line fiquem um pouco mais complicados e muitas vezes
demorados, mas com paciência e um bom planejamento se consegue chegar ao
objetivo desejado. O acesso é realizado por equipamentos doados pelo Programa
Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) baseado no modelo de multiterminais,
ou seja, uma única CPU para duas ou três telas, o que prejudica muito o
desempenho das máquinas.
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No Município são utilizados estagiários como responsáveis pelos laboratórios de
informática das escolas, e há um supervisor geral que coordena os estagiários. O
estagiário da escola em que foram observadas as aulas já trabalha na escola há
mais de um ano, possui curso técnico de informática e é aluno do curso Superior em
Análise de Sistema, mas não tem nenhuma formação especifica referente ao uso de
tecnologias na educação. O suporte quando possível é feito pelo próprio estagiário
com recursos próprios da escola, quando não é possível fica a cargo do supervisor
geral da secretaria Municipal de Educação, sendo que o mesmo realiza visitas
esporádicas a escola tanto para manutenções como para orientações ao estagiário.
O laboratório, Figura 1, é normalmente utilizado pelos professores e alunos apenas
para pesquisa e apresentação de trabalhos, com exceção de alguns esforços como
os descritos a seguir.

Figura 1 - Laboratório de Informática da escola pesquisada

Fonte: Autoria própria.

Conclui-se deste levantamento que a escola possui um laboratório de informática
que atende parcialmente a necessidade dos professores e que necessitaria de apoio
tecnológico maior para evitar que as aulas no laboratório fossem prejudicadas por
problemas técnicos que não são possíveis de serem resolvidos pelos professores.
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4.2 OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Já para atender ao segundo objetivo especifico da pesquisa “Identificar o perfil dos
professores que utilizam o laboratório de informática em suas aulas de matemática”
foi aplicado um questionário aos três professores que tiveram suas aulas utilizadas
para que fosse observada a utilização do uso de softwares educacionais nas aulas
de matemática. Deste levantamento obteve-se o perfil destes professores que se
encontram na faixa etária de 36 a 45 anos de idade sendo dois do sexo feminino e
um do sexo masculino. Todos possuem Licenciatura Plena em Matemática, sendo
que um possui 14 anos de formado, um 6 anos e o outro 2 anos e, todos possuem
curso de pós-graduação na área de matemática.
Quanto a experiência e atuação deste grupo de professores pode-se destacar que
um possui de 1 a 3 anos de experiência docente, um tem experiência entre 6 e 10
anos e o outro possui um período de experiência docente entre 11 e 20 anos.
Percebe-se que um dos docentes possui pouca experiência e os demais já possuem
um período maior de experiência. Ambos são professores do Ensino Fundamental II
e atuam na rede Municipal, sendo que um atua também no Ensino Médio na rede
Estadual. Estes possuem uma carga horaria semanal bem variada, um trabalha de
20 a 30 horas, outro trabalha de 30 a 40 horas e um trabalha mais de 50 horas
semanal.
Vamos agora analisar um pouco sobre o ponto de vista destes professores como se
dá sua prática docente e o uso que fazem de tecnologias educacionais no seu fazer
pedagógico. Quanto aos resultados alcançados por estes professores com relação a
este uso eles destacam que suas aulas tornam-se mais dinâmicas e que os alunos
ficam mais motivados. Entre os principais desafios no exercício da docência
enfrentado por eles foi conseguir fazer um planejamento de aula adequada para
implementar o uso de tecnologias educacionais e tornar a aula prazerosa e
interessante.
Para dois destes professores, buscar novos conhecimentos na área de tecnologias
para auxílio na educação é importante, pois ao professor é necessário obter novos
saberes docentes para o exercício da prática pedagógica, enquanto que para o
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terceiro isso é menos relevante, pois o que importa é a experiência profissional na
área que leciona.
A formação docente como processo sistemático e intencional possibilita ao professor
condições para ampliação do saber, saber-fazer e saber-ser (MEDEIROS, 2007).
Estas condições são extremamente necessárias para a consolidação efetiva da
prática pedagógica docente, que certamente, resultarão em novas formas de
ensinar, favorecendo assim a aprendizagem dos alunos e sucesso da instituição
escola.
Todos os professores utilizam o laboratório de informática da escola uma vez por
mês. Destes professores os dois professores com 1 a 10 possuem facilidade para
utilizar tecnologias de informática em suas aulas, enquanto o professor que possui
de 11 a 20 anos de profissão não possui a mesma facilidade, o que não o impede de
trabalhar neste ambiente. Mesmo os que possuem facilidade de utilização do
ambiente fazem algumas ressalvas quanto a este uso como pode ser observado a
partir de algumas falas:
Tenho facilidade em utilizar, mas gostaria de contar com mais horas de
planejamento para preparar melhor os momentos no laboratório de
informática (Professor 1)
Depende muito do conteúdo que será abordado para alguns utilizo mais
como fonte de pesquisas e para realização de trabalhos enquanto para
outros tenho mais dificuldades, pois há poucas ferramentas disponíveis nos
computadores (Professor 2).

Quanto ao uso de recursos tecnológicos em suas aulas e sua frequência pode-se
observar o seguinte resultado, Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 - Frequência de uso de recursos tecnológicos ao longo do ano letivo
Total
Recurso

Pesquisa na Internet

Nunca Raramente Frequentemente
(0% de (1 a 25% de
(26 a 50% de
uso)
uso)
uso)

Quase
Sempre
(51 a
75% de
uso)

Sempr
e (76 a
100%
de
uso)

1
2
2

1

2
1
-

-

-

2

-

1

-

-

1

2

-

-

-

Vídeos/Filmes

2
1
2
1

1
1
2

2
-

-

-

Ferramentas de comunicação
(Skype, Hangout, GTalk etc.)

-

3

-

-

-

Lousa digital

3
2
3

-

1
-

-

-

Kit multimídia (caixa de som,
microfone etc.)

3

-

-

-

-

Email
Ferramenta de desenho
Editor de Texto (Word, Writer etc.)
Software de Apresentação (Power
Point, Impress etc.)
Planilhas eletrônicas (Excel, Calc
etc.)
Jogos Educativos
Outros Jogos

Redes Sociais (Facebook, twitter
Google+, Tumbler,
Instagram,youtube, etc.)
Projetor multimídia

Impressora/Scanner/Multifuncional

2

-

-

1

-

Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (Ex: Moodle)

2

1

-

-

-

GoogleDocs/GoogleDrive,
Dropbox, Picasa etc.

3

-

-

-

-

Criação de sites/páginas de
Internet (Ex: Blogs, Wikis,
GoogleSites etc.)

3

3

-

-

-

Livre escolha pelo aluno
Fonte: Questionário aplicado aos professores.

Pelo resultado apresentado a seguir, Figura 2, percebe-se que os recursos mais
utilizados são ferramentas de livre escolha do aluno e ferramentas de comunicação
(Skype, Hangout, GTalk etc.), utilizado pelos três professores. As ferramentas:
pesquisa na Internet; software de apresentação (Power Point, Impress etc.); os jogos
educativos e os vídeos e filmes são utilizados por dois dos três professores. Já as
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ferramentas: e-mail, ferramenta de desenho; editor de texto (Word, Writer etc.); as
planilhas eletrônicas (Excel, Calc etc.), outros jogos; o projetor multimídia; a
impressora, scanner e impressora multifuncional; os ambientes virtuais de
aprendizagem são utilizados por apenas um professor. Já as ferramentas: redes
sociais (Facebook, twitter Google+, Tumbler, Instagram, youtube, etc.); a lousa
digital; o kit multimídia (caixa de som, microfone etc.); ambientes cooperativos
(Google Docs/Google Drive, Dropbox, Picasa etc); sites/páginas de Internet (Ex.:
Blogs, Wikis, Google Sites etc.) não são utilizados pelos professores.

Figura 2 - Uso das ferramentas pelos professores

Recursos Utilizados
Livre escolha pelo aluno
Ferramentas de comunicação…
Vídeos/Filmes
Jogos Educativos
Software de Apresentação…
Pesquisa na Internet
Ambientes Virtuais de…
Impressora/Scanner/Multifun…
Projetor multimídia
Outros Jogos
Planilhas eletrônicas (Excel,…
Editor de Texto (Word, Writer…
Ferramenta de desenho
email

0

Quantidade de professores que
utilizam a ferramenta

1

2

3

Fonte: Questionário aplicado aos professores.

Quanto à frequência em que estas ferramentas são utilizadas, Figura 3, pode-se
verificar que:


Quase sempre: são utilizados por um professor o scanner e a impressora

multifuncional (1 professor);
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Frequentemente: são utilizados os jogos educativos (2 professores); a Internet

para fazer pesquisas (2 professores); o projetor multimídia (1 professor); o editor de
texto (1 professor) e o e-mail (1 professor);


Raramente: são utilizadas as ferramentas de livre escolha do aluno (3

professores); ferramentas de comunicação (Skype, Hangout, GTalk etc.) (3
professores); vídeos e filmes (2 professores); software de apresentação (Power
Point, Impress etc.) (2 professores); ambientes virtuais de aprendizagem (1
professor); outros jogos 1 professor; planilhas eletrônicas (1 professor) e ferramentas
de desenho (1 professor).

Figura 3 - Frequência de uso das ferramentas pelos professores.
Livre escolha pelo aluno
Ferramentas de comunicação (Skype,…
Vídeos/Filmes
Jogos Educativos
Software de Apresentação (Power Point,…
Pesquisa na Internet

Sempre (76 a 100% de uso)

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Ex:…

Quase Sempre (51 a 75% de uso)

Impressora/Scanner/Multifuncional

Frequentemente (26 a 50% de uso)

Projetor multimídia

Raramente (1 a 25% de uso)

Outros Jogos

Planilhas eletrônicas (Excel, Calc etc.)
Editor de Texto (Word, Writer etc.)
Ferramenta de desenho
email
-

1

2

3

Fonte: Questionário aplicado aos professores.

A estes professores foi perguntado quais os desafios encontradosmediante a
utilização da Informática da Educação, para a qual obteve-se as seguintes
respostas:
Falta de Formação oferecida por parte do governo e Secretarias de
Educação. Tempo para planejar maior para que seja possível envolver as
novas tecnologias e a informática (Professor 1).
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Pouca formação ou especialização, e tempo de planejamento insuficiente
(Professor 2).
Sinto falta de uma formação sobre a utilização da tecnologia voltada para o
meio educacional. Tempo para planejar as aulas muito curto, equipamentos
e acesso a Internet precário (Professor 3).

A Tecnologia na escola é a aplicação de um novo conhecimento, de artifícios e
recursos para melhorar o ensino-aprendizagem com auxílio dos recursos
computacionais, mas para que se alcance o sucesso entre a união de tecnologia e
ensino-aprendizagem faz-se necessário que o professor aprenda a utilizar as
diferentes linguagens, e as diversas técnicas de informação e de comunicação, que
são amplas, faz-se necessário uma formação para que o professor consiga utilizar
de forma vantajosa os recursos computacionais disponíveis.
A formação possibilita ao professor condições de expandir o saber, as quais são
extremamente fundamentais para a consolidação de novas práticas pedagógicas,
com as novas maneiras de ensinar.
O processo de formação docente para utilização das tecnologias da informação e
comunicação no ambiente escolar deve admitir a abrangência das potencialidades
que estas ferramentas oferecem na construção do conhecimento, de forma que o
professor seja capacitado para utilizar os recursos computacionais de maneira que
facilite sua prática e o aprendizado, pois o que muitas vezes para nossos alunos,
requer do professor uma formação de qualidade para que muitos adquiram uma
habilidade na utilização da tecnologia, e em algumas situações o próprio professor
não possui o desejo de aprendere transcorrem seusproblemas na estrutura técnica.
Diante das tecnologias e de tantos recursos que podem ser utilizados no apoio ao
ensino-aprendizagem os professores ficam assustados em especial os professores
que já vêm da época do giz e do lápis e papel apenas, mas aos poucos estão
tentando se adaptarem as novas maneiras de ensinar, falta a eles um incentivo
através de formação e de uma infraestrutura melhor voltada aos recursos
computacionais. Para os que estão a menos tempo, fica um pouco mais fácil a
utilização dos recursos computacionais.
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4.3 OBSERVAÇÕES DAS PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Para podermos aprofundar a análise quanto à utilização de softwares educacionais
como apoio ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina de matemática na
escola alvo da pesquisa foram selecionados os 03 professoresresponsáveis pela
disciplina de Matemática para a observação de suas práticas pedagógicas e
docentes na utilização dos recursos computacionais para o ensino-aprendizagem,
sendo observada a sua prática docente no laboratório de informática. Segundo Reis
(2011b, p. 12) a observação da prática docente “[...] permite aceder, entre outros
aspectos, as estratégias e metodologias de ensino utilizadas, as atividades
educativas realizadas, ao currículo implementado e as interações estabelecidas
entre professores e alunos”. Esta observação teve por objetivo atender ao terceiro
objetivo especifico da pesquisa que é “Observar algumas aulas que fazem uso dos
laboratórios de informática para o ensino de matemática e analisar as estratégias
pedagógicas utilizadas”.
Com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a utilização do laboratório de
informática nas aulas de matemática com a utilização dos recursos computacionais
foram observadas sete (7) aulas, sendo destas, duas (2) aulas em três turmas do 6º
ano do ensino fundamental, duas (2) aulas na turma de 7º ano e três (3) aulas na
turma de 8º ano, onde foram utilizados softwares educacionais para o auxilio
aprendizagem e tais softwares foram selecionados pelos professores para
aprofundar o conhecimento em conteúdos que os alunos estavam com dificuldade
de aprendizagem, pois para o professor, o uso dessa ferramenta possibilita uma
maior apreensão dos conteúdos pelos alunos, entretanto é importante lembrar que,
como encontramos no PCN (BRASIL, 1997, p. 47).
Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor aprenda
a escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria
concepção de conhecimento e de aprendizagem, distinguindo os que se
prestam mais a um trabalho dirigido para testar conhecimentos dos que
procuram levar o aluno a interagir com o programa de forma a construir
conhecimento.

Nas turmas do 6º ano foram utilizados na aula os softwares educativos: TuxMath,
Calculadora Quebrada e Tabuada do Dino ambos com a finalidade de aprendizado
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da tabuada. Na turma de 7º ano foram utilizados recursos computacionais para
executarem atividades relacionadas ao estudo de frações como o

Jogo

computacional Enigma das Frações com a finalidade de se aprender os conceitos de
fração. E, nas aulas na turma de 8º ano foi utilizado o software GeoGebra para
estudo dos Ângulos na Geometria.
Para apoiar as aulas foi necessária a solicitação do projetor de multimídia da escola,
de um notebook, com o software Google Earth instalado, e um aplicativo de celular
denominado “Dice”, que faz a simulação de um dado de seis faces. Os resultados
obtidos nestas aulas serão exibidos a seguir.


Turma do 6° ano

A primeira turma a ser observada foi às turmas de 6° ano, que utilizaram os recursos
computacionais por duas aulas a fim de facilitar a melhor compreensão da tabuada,
de forma mais específica as operações de multiplicação e divisão, proporcionando
aos estudantes a oportunidade de conhecer e aprender a tabuada de uma forma
lúdica e divertida.
Os softwares TuxMath, Calculadora Quebrada e Tabuada do Dino foram utilizados
para desenvolver habilidades cognitivas dos alunos além de se alcançar alguns
objetivos específicos como, estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas
tais como: atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência e imaginação. Além de
desenvolver capacidades fundamentais no desenvolvimento futuro do indivíduo tais
como: vontade de vencer, a paciência e o autocontrole, o espírito de decisão e a
coragem, procurando também estimular a autoestima e a competição saudável entre
os estudantes. Piaget (1998) acredita que os jogos são essenciais na vida da
criança. De início tem-se o jogo de exercício que é aquele em que a criança repete
uma determinada situação por puro prazer, por ter apreciado seus efeitos.
Sendo assim para Piaget 1971 o jogo é uma situação de prazer que possibilita o
desenvolvimento da imaginação e do intelecto do indivíduo além de facilitar seu
processo de socialização através da convivência e da existência das regras.
Segundo ele a criança precisa brincar para se desenvolver e manter um equilíbrio
com o mundo.
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A ideia mais importante da teoria desse psicólogo suíço é a do construtivismo onde
ele diz que a aprendizagem não é um processo passivo. Não nascemos sabendo as
coisas e não aprendemos nos impregnando do mundo. Construímos ativamente
nossos conhecimentos em nossas interações com pessoas e objetos, de acordo
com nossas possibilidades e interesses, dizemos que no construtivismo o ensino é
realizado fazendo experiências, utilizando objetos visíveis, palpáveis ou sensitivos.
Vygotsky também traz um conceito muito importante o da zona de desenvolvimento
proximal, que se refere à “região” ou “distância” entre aquilo que o aluno já sabe,
que já foi assimilado, ou seja o que ele consegue fazer sozinho, do que ele pode vir
a aprender ou a fazer com a ajuda de outras pessoas, denominado desenvolvimento
potencial.
De acordo com Vygotsky (1998), a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) da
criança é a distância entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas e o nível de seu desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Por isso a importância
dos trabalhos extraclasse, trabalhos em grupos e com auxilio da tecnologia.
Na primeira aula, foi utilização o TuxMath, Figura 4, um software que pode se
considerado um jogo parecido com um videogame de código aberto desenvolvido
para o sistema Linux, que inicialmente pode ser utilizado no ensino-aprendizagem
de aritmética, onde encontramos atividades relacionadas as quatros operações
matemáticas. O jogo é baseado em jogos Missão Combate onde cometascaindo em
cidades, podem destruí-las se o aluno não as protegerem, resolvendo problemas
matemáticos exibidos em cada cometa, quando o aluno digita a resposta correta, um
disparo delaseros destruirão.
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Figura 4 - Captura da tela do software TuxMath

Fonte: Tela do software TuxMath

Nesta primeira aula (Figura 5) os alunos estavam atentos e muito motivados, o
entusiasmo no contato com a ferramenta foi notória, ainda na chegada do laboratório
os alunos estavam ansiosos para começar a utilizar o TuxMath sempre apressando
a professora para o início da atividade. A motivação aumentava ao resolver cada
novo cálculo que aparecia na tela, especialmente quando acertava, sendo assim
perceptível durante o desenvolvimento da atividade que os alunos aprendiam e isso
ocorria de uma maneira bem prazerosa frases, como: “Nossa professora agora eu
sei que seis vezes zero é zero”; “aqui é mais fácil para aprender” eram ditas por eles
durante o tempo todo.

Figura 5 - Uso do Laboratório durante as aulas da turma do 6º ano

Fonte: Fotos tiradas pela pesquisadora durante a observação da aula.
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Em relato a pesquisadora a professora, disse que muitos alunos apresentavam
sérias dificuldades mesmo nas operações mais básicas como a soma e a subtração
quando os exercícios eram aplicados em sala de aula, e a iniciativa de se utilizar o
jogo para amenizarem tais dificuldades estava produzindo resultados positivos na
aprendizagem.
Durante está aula uma situação inesperada aconteceu onde uma das CPUs desligou
deixando assim, duas telas desligadas, e como o estagiário não estava presente na
sala e a professora não conseguiu resolver o problema e, duas duplas tiveram,
portanto que aguardar outras terminarem para que eles retornassem ao jogo.
Na segunda aula onde se deu continuidade a aula sobre conteúdo da multiplicação
e da divisão encontrava-se presente além da professora e dos alunos o estagiário do
laboratório de informática. Sendo que nesta aula foi utilizada a Internet para a
utilização dos softwares educativos online: Calculadora Quebrada e no segundo
momento a Tabuada do Dino.
No primeiro momento com a utilização do software educativo “Calculadora
Quebrada” (Figura 6) que é um software que permite usar as operações
matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão) e os números disponíveis
na calculadora para obter os números solicitados, antes que o tempo se esgote, o
que possibilita o desenvolvimento do cálculo mental. No inicio ao se depararem
como a tela do software da Calculadora Quebrada onde faltavam alguns números os
alunos ficaram um pouco receosos dizendo que seria muito difícil conseguirem
resolver as questões, o que fez com que os mesmo não ficassem concentrados para
execução da tarefa. Mas após orientação da professora os alunos foram executando
os cálculos e alcançando os resultados.
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Figura 6 - Captura da tela do software Calculadora Quebrada

Fonte: http://matematicadoamyntas.blogspot.com.br/2011/09/jogo-calculadora-quebrada.html

Conforme passavam de nível as dificuldades aumentavam. Segundo os alunos,
essas dificuldadesforam devidas também ao pouco tempo que dispunham para
completaremcada nível do jogo. A atividade acentuou a competitividade entre os
alunos, além disso, os mesmos se sentiram desafiados a conseguir completar todos
os níveis. Ficou nítido que no desenrolar da atividade o raciocínio lógico e a
agilidade foram se desenvolvendo visto que atividades que estimulam a participação
dos alunos nas aulas fazem com que os mesmos desenvolvam o raciocínio, além de
desenvolver o pensamento critico e a vontade de aprender.

Figura 7 - Alunos do 6º ano utilizando o software “Calculadora Quebrada”

Fonte: Fotos tiradas pela pesquisadora durante a observação da aula.
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No segundo momento utilizou-se do jogo Tabuada do Dino, jogo para praticar as
habilidades com tabuadas e cálculos com multiplicação, divisão, subtração e adição,
onde conforme iam passando de fase, foi possível ainda ver alguns alunos com
dificuldades em relação ao calculo da tabuada, mas os erros já eram bem menores
do que no início da primeira aula. Durante a execução do software do Tuxmath,
assim como nos demais softwares trabalhados no decorrer da atividade e a
realização dos cálculos solicitados foram memorizando a tabuada, pois o software
exigia raciocínio rápido e habilidades de atenção e concentração para a realização
das atividades no jogo tabuada do Dino figura 8, contribuindo também para o
desenvolvimento do raciocínio dedutivo.

Figura 8 - Captura da tela do software Tabuada do Dino

Fonte: http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino

Observando, portanto que durante todo o desenvolvimento das atividades a
professora esteve presente auxiliando seus alunos em relação o conteúdo
trabalhado, e incentivando o mesmo a desenvolver o raciocínio e a memorização da
tabuada através do jogo Tabuada do Dino, figura 9.
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Figura 9 - Alunos do 6º ano utilizando o software Tabuada do Dino

Fonte: fotos tiradas pela pesquisadora durante a observação da aula.



Turma do 7° ano

A segunda turma a ser observada foi o 7º ano, e as aulas desta turma tinham por
finalidade refletir sobre os diferentes conceitos de fração, estudando por meio do
software a representação fracionária, onde, portanto foram explorados os conceitos
de fração a partir de situações problemas (“Enigma das frações”); Identificar e
representar uma fração na forma (a/b); Comparar frações; Identificar uma fração
como medida (quantidades discretas e contínuas) em problemas práticos; Explorar
os

significados da

fração

em

situações-problema:

relação-parte,

operador

multiplicativo e divisão; Desvendar o “enigma do Jogo” através da solução para as
questões que envolvem o conceito de fração.
Na primeira aula, os alunos do 7º ano utilizaram os computadores para executarem
atividades no software Enigma das Frações1. O objetivo do jogo é fazer com que
Fracti (personagem principal) liberte o povo de sua aldeia das mãos de um terrível
bruxo. Para isso, ele precisa responder corretamente a perguntas sobre frações e
compor uma chave 13 utilizando-as. Durante essa aula os alunos aprenderam
alguns conceitos de frações com mais facilidade do que se fosse feito em sala de
aula com utilização apenas do lápis e caderno, assim como explora os significados

1

http://www.atividadesdematematica.com/jogar-jogos-de-matematica/enigma-das-fracoes
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das frações em situações-problema: parte-todo, quociente e razão. A utilização do
computador melhorou o interesse de muitos alunos sobre o assunto.
Observa-se que este jogo pode ser considerado na linha construtivista e interativa
onde, estes métodos procuram instigar a curiosidade, já que o aluno é levado a
encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação
com o jogo e com os demais alunos. Na aula todos estiveram muito envolvidos
durante todo o tempo. Os alunos respeitaram o limite de tempo estipulado pela
professora para que assim, todos tivessem o direito de jogar, umavez que a turma
possui 36 alunos, e não tem computador suficiente para cada aluno. A aula teve
como objetivo favorecer ainteração e a aprendizagem, além de ensinar aos alunos
como executar o jogo. Ele conseguiu despertar o interesse no estudo das frações,
estimulou o trabalho em grupo e promoveu assim a interação entre professor e
aluno.
Já, na segunda aula antes de irem para o laboratório os alunos elaboraram
algumas perguntas, sobre o que eles tinham mais dúvidas para que essas dúvidas
assim como além das situações problema que o próprio jogo possui fossem sanadas
durante as fases do jogo. A Dupla que terminasse primeiro começava a utilizar o
jogo Corrida de Matemática Frações (Figura 10) este jogo é estilo corrida e é preciso
resolver cálculos com todas as frações. Testando assim a capacidade de realizar
operações de somar, diminuir, multiplicar e dividir com frações.

Figura 10 - Captura da tela do software Corrida de Matemática Frações

Fonte:

http://www.atividadesdematematica.com/jogar-jogos-de-matematica/jogo-corrida-de-matemati

ca-fracoes
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Durante

as aulas

não

ocorreu

nenhuma

situação

inesperada,

todos

os

computadores e a Internet funcionaram de forma correta, os alunos estavam muito
concentrados no desenvolvimento das atividades e, era visível que estavam
realmente aprendendo o que antes na sala de aula ao fazer as atividades ainda
causava dúvidas. A Figura 11 a seguir ilustra o momento de concentração dos
alunos para responder as questões do jogo.

Figura 11 - Alunos do 7º ano utilizando o software Enigma das Frações.

Fonte: Fotos tiradas pela pesquisadora durante a observação da aula.



Turma do 8° ano

A terceira turma a ser observada foi o 8º ano, e as aulas desta turma tinham por
finalidade realizar estudos de geometria com auxilio do software Geogebra, para
isso o professor utilizou três aulas para o desenvolvimento da atividade em sala de
aula, inicialmente relembrou com os alunos alguns conceitos de Geometria, de
propriedades geométricas e depois levou os alunos para praticarem os conceitos no
laboratório de informática.
Na primeira aula os alunos foram levados ao laboratório de informática para
apresentação do software Geogebra onde o software será utilizado como auxílio no
ensino-aprendizagem de geometria e medidas de ângulos.
O Geogebra é um software gratuito de geometria dinâmica e álgebra, sendo um
programa de fácil instalação, disponibilizado em 22 idiomas é foi desenvolvido para
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a Educação Matemática nas escolas. É um software que junta geometria, álgebra e
cálculo, possui a capacidade de lidar com variáveis de números, vetores e pontos,
além de localizar derivadas e integrais de funções. Sendo classificado como um
software construtivista onde o próprio aluno pode construir seu conhecimento. O
construtivismo denota ser contra o ensino baseado apenas em aulas expositivas,
repetição onde o aluno decore o que o professor está lhe transmitindo, sendo que
atualmente a aprendizagem não é um processo inerte, é necessário buscar meios
de despertar o interesse dos alunos e dar a eles um papel mais ativo no processo de
ensino aprendizagem e aprenderem a utiliza-lo para o estudo dos Triângulos e
Quadriláteros. Durante esta aula, primeiro o professor demonstrou como o
GeoGebra funciona utilizando o projetor Multimídia, fazendo alguns exemplos de
construção de figuras geométricas, após a apresentação cada aluno utilizou o
programa para se familiarizarem na prática com suas funções.
Os alunos, ficaram fascinados com todas as possibilidades que o GeoGebra (Figura
12) fornece e na facilidade de se fazerem as figuras geométricas além de facilitar os
cálculos. Como foi novidade queriam aprender rapidamente como software
funcionava, enquanto que na sala o estudo de geometria com a utilização do livro e
do caderno é algo temido pelos alunos. Com auxilio dos recursos computacionais
tudo ficou mais interativo e cativante, que nem perceberam a aula passar,
constituindo assim uma aula muito produtiva tanto para alunos como para o
professor, onde tudo transcorreu dentro do planejado.

Figura 12 - Captura da tela do software GeoGebra

Fonte: Captura de tela pela pesquisadora.
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Na segunda aula o professor solicitou em um primeiro momento que os alunos
fizessem algumas atividades práticas com a utilização do GeoGebra como: a
construção de retângulos por meio de propriedades; a construção de quadriláteros
por meio de propriedades; a construção do quadrado por meio das propriedades; a
criação de triângulos com o botão "polígonos" e que após a construção da figuras
geométricas modificassem-nas diversas vezes no computador utilizando no
GeoGebra. Após esta prática cada dupla teria um tempo para explicar aos colegas o
processo feito por eles no GeoGebra para criação das imagens. No início da
execução das tarefas solicitadas os alunos apresentaram dificuldades no
desenvolvimento da atividade, mesmo com o treinamento da aula anterior, mas
conforme foram praticando as dificuldades foram sendo amenizadas, mesmo sem a
presença do estagiário.
Nesta aula nada de inesperado aconteceu, foi notório apenas um pouco de dúvidas
até mesmo por parte do professor na utilização de alguns equipamentos e algumas
funções, sendo que o mesmo possui um conhecimento básico de informática.
Na terceira aula no laboratório de informática, ainda utilizando o software GeoGebra
o professor formou grupos com os alunos, e cada grupo ficou responsável por
executar uma

atividade. As atividades propostas foram:

construir figuras

geométricas; realizar testes; conjecturar e testar novas hipóteses; somar ângulos e
lados dos triângulos. O professor dividiu os grupos da seguinte maneira:


Grupo 1 e 5: construção de triângulos diferentes e que fosse marcado os seus

ângulos internos e, então fazer a soma dos mesmos;


Grupo 2 e 6: construir um triângulo retângulo que possa ser movimentado

sem perder suas propriedades, Medir seus ângulos e seus lados, movimentar o
triângulo e observar,


Grupo 3 e 7:construir um quadrado sobre a hipotenusa e um quadrado sobre

cada cateto, Pintar os quadrados de uma cor e o triângulo de outra, e medir as áreas
dos quadrados. Comparar a área do quadrado maior (hipotenusa) e a soma dos
quadrados menores (catetos). O que percebeu? Movimente seu triângulo e observe
as medidas dos quadrados, e refaça a soma, compare.
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Grupo 4: identificar ângulos opostos pelo vértice e suas propriedades.

Durante as aulas os alunos desenvolveram todas as atividades solicitadas
interagindo entre si e com o professor. No início alguns computadores não ligaram,
necessitando assim da presença do estagiário que após algumas tentativas
conseguiu solucionar o problema, e todos os computadores voltaram a funcionar
normalmente e a aula se desenvolveu normalmente como planejado pelo professor.
Após observar as aulas desta turma ficou nítido que o ensino-aprendizagem de
Matemática, especialmente de conteúdos como o de Geometria, que é tido como o
terror pela maioria dos alunos, a utilização do software facilitou a aprendizagem, e
provocou a vontade e a criatividade além do raciocínio dos alunos.
Diferentes recursos tecnológicos da informática estão cada vez mais próximos da
sala de aula. É preciso, portanto motivar a utilização desses recursos na prática
docente para que os professores consigam atrair o interesse de seus alunos. Assim
como foi notório durante as observações. Este pensamento pode ser reforçado por
Moran (1997, p. 4) que afirma que “[...] ensinar utilizando a internet pressupõe uma
atitude diferente da convencional”.

4.4 DIFICULDADES E DESAFIOS QUANTO AO USO DOS RECURSOS
COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Os professores são responsáveis em planejar, organizar e conduzir as aulas nos
laboratórios de informática, em algumas situações onde o estagiário do Laboratório
não se faz presente cabe ao professor também realizar o suporte técnico aos
softwares e as máquinas.
Para alcançar o quarto é último objetivo especifico da pesquisa que é “Identificar as
dificuldades, desafios e possibilidades quanto ao uso dos recursos computacionais
na escola” foi possível a partir dos levantamentos de informações sobre o
laboratório, o perfil dos professores e as observações das aulas verificar que: dos
três professores apenas um possui conhecimento em informática em nível médio os
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outros dois não possuem conhecimento e não receberam capacitação seja por parte
do Município ou do Estado para que possam utilizar os recursos computacionais de
forma mais adequada. Sendo que sem essa formação fica difícil ou não conseguem
até mesmo utilizar alguns softwares simples e básicos como planilhas de texto,
apresentações ou mesmo navegar na Internet. Para resolver estas dificuldades,
estes profissionais buscam ajuda de colegas ou até mesmo procuram aprender por
conta própria, mas a falta de tempo e de incentivo dificulta a realização de
capacitação.
Entre as dificuldades presenciadas pela pesquisadora, pode-se destacar a
encontrada pelo Professor 1no uso do laboratório, pois, o mesmo possui apenas 7
CPUs sendo este equipado com um sistema chamado multiterminal, no qual cada
Cpu possui de dois a três monitores integrados, o que faz com que possua
computadores para apenas 17 alunos e as turmas possuíam entre 25 a 32 alunos.
Para solucionar este problema foi proposto pelo professor que os alunos
trabalhassem em duplas, o que para esta aula foi até favorável sendo que um aluno
ajudava o outro no momento dos cálculos. Mas esta solução nem sempre é a ideal.
Durante as aulas observadas, nem todas contaram com a presença do estagiário do
laboratório, já que em alguns dias da semana este trabalha em outra escola
municipal, sendo então que em algumas estavam presentes somente a professora e
os alunos, como foi o caso da aula em que foi utilizado um software livre, préinstalado no Linux educacional,

chamado Tuxmath. Nesta aula

um dos

computadores desligou fazendo com que duas duplas não continuassem a atividade,
sendo que a professora não conseguiu religar o mesmo devido a falta de
conhecimento técnico para dar suporte ao funcionamento dos computadores.
Os alunos também por serem do sexto ano e não terem um bom domínio
computacional tiveram dificuldades para iniciar as atividades, especialmente quando
foi utilizadaa Internet, em alguns casos mesmo com o estagiário presente alguns dos
problemas que surgiram como desligamento repentino de todos os computadores
por uma falha no servidorfoi preciso contatar o supervisor da secretaria de educação
para que o problema fosse solucionado.
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Sendo perceptível, portanto que a falta de qualificação do professor, e muitas vezes
do próprio estagiário do Laboratório, atrapalha o desenvolvimento da aula planejada,
precisando assim de uma melhor formação tanto por parte do professor quanto do
responsável técnico que deveria ter dedicação integral ao laboratório, para dar
suporte técnico às maquinas e para poder ajudar os professores na utilização dos
softwares.
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5 ASPECTOS CONCLUSIVOS

A construção do conhecimento acontece cada vez mais em um espaço onde se tem
a troca de informação, onde se ensine e aprenda de maneira aberta e comunicativa,
além da interação, onde educar é permitir, aos interlocutores educativos, a dúvida, o
erro, a possibilidade de revisar e alterar posições a partir de argumentação
sólidaonde o papel do professor não está em apenas transmitir conhecimento, mas
sim orientar e mediar a aprendizagem oprofessor da atualidade pesquisa junto com
seus alunos, problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia.
Após a pesquisa e observação em relação ao uso dos recursos computacionais para
o ensino-aprendizagem de Matemática em uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental II no estado do Espirito Santo, pode-se destacar que os softwares
educativos, ou seja, os recursos computacionais tornam as aulas mais eficazes,
desenvolvem a participação e coletividade entre os próprios alunos contribuindo
também para o raciocínio lógico que se faz tão necessário especialmente na
disciplina de Matemática que por consequência melhora o aprendizado de
conteúdos que antigamente eram fornecidos somente de forma expositiva e
dialogada na sala de aula convencional. Tudo isso traz também por consequência
um melhor relacionamento entre professor e aluno, mesmo que em algumas
ocasiões se aumente a competitividade, mas uma competitividade saudável,
podendo até mesmo se pensar na utilização de alguns softwares educacionais
(jogos) como uma ferramenta de avaliação da aprendizagem.
Foi diagnosticado, também, que os professores não utilizam em totalidade de
maneira apropriada os recursos computacionais disponíveis na escola nas suas
aulas de Matemática. Os motivos pelos quais os recursos tecnológicos não são bem
empregados, ou seja, utilizados nas aulas de matemática deixando assim alunos e
professor restritos a sala de aula “convencional” vão desde falhas na estrutura física
até a formação de qualidade de nossos professores. Fazendo com que os recursos
tecnológicos disponíveis que poderiam ser utilizados no ensino da disciplina de
Matemática não sejam utilizados de maneira eficaz pelos professores.
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Segundo Demo (2009), o grande problema diz respeito às habilidades (ou falta de)
dos professores. “Muitos não possuem mínima fluência tecnológica, seja no sentido
de não saberem lidar com o computador como uma ferramenta de trabalho, seja no
de não saberem usá-la para a aprendizagem” (DEMO, 2009, p. 59).
Muitos professores não estão preparados para lidar com a utilização dos recursos
computacionais no auxilio aprendizagem, por isso a insegurança neutraliza o
professor, que opta muitas vezes em não trabalhar com o auxilio dos recursos
computacionais nas suas aulas, mantendo em seu planejamento a metodologia do
papel e do quadro.
Por meio desta pesquisa constatou-se a carência na escola sejam na estrutura física
dos Laboratórios de informática, nos seus equipamentos, no acesso a Internet
disponível, problemas técnicos e humanos. A falta de profissionais formados e
capacitados para auxiliarem o professor e os alunos quanto ao uso da tecnologia, a
falta de formação por parte dos professores para que consigam planejar a aula de
maneira mais produtiva tornando a mesma uma aula mais crítica e que ajude a
desenvolver o raciocínio lógico entre tantas outras vantagens que podemos
conseguir através de uma boa utilização dos recursos computacionais.
Sabemos que os recursos computacionais por si só não obtêm os resultados
desejados no ensino-aprendizagem, deixando, portanto o desejo por parte dos
professores a vontade de uma infraestrutura melhor, por um acompanhamento
técnico rápido e especializado, além de investimento na formação de professores e
gestores escolares para que assim possam também desenvolver um trabalho de
melhor qualidade.
Com o trabalho em questão ficou evidente a necessidade de motivar os professores
de Matemática a utilizar recursos computacionais em suas aulas, e também a
inclusão no Projeto Politico Pedagógico, e formação adequada para osprofessores
em relação aos recursos computacionais.
Vale mencionar que os professores entrevistados trabalham possuem duas jornadas
de trabalho sendo 25 horas na escola observada e 25 horas em outra escola, o que
faz com que tenham pouco tempo para se qualificarem ou mesmo de prepararem
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aulas que utilizem os recursos computacionais como apoio. Tais fatores afetam
diretamente a qualidade do ensino da matemática.
Através dos resultados conclui-se que a utilização dos recursos computacionais nas
aulas de Matemática facilitam o aprendizado e a interação dos alunos e do professor
tornando os educandos mais criativos, competitivos de maneira saudável e
desenvolve o raciocino lógico facilitando a memorização, com ressalva que para que
tudo isso aconteça se faz necessário melhores equipamentos, estrutura e
acompanhamento técnico qualificado além de uma boa formação do professor a fim
da utilização dos recursos computacionais.
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APÊNDICE A - Formulário para observação de aula

Formulário para Observação de Aula – Laboratório de Informática
Escola
Professor
Data
Série/Turma
Número de alunos presentes
Período
Disciplina
A. Organização do laboratório (mapa do laboratório)

Espaço (tamanho, limpeza, claridade)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Computadores (quantidade de alunos, por computador, computadores com defeito, acesso a
Internet)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

B. A aula propriamente dita
Objetivos:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Conteúdos
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Softwares utilizados
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Desenvolvimento da aula (ações do estagiário do laboratório, do professor e dos alunos)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Padrões/tipos de interação observados no desenvolvimento da aula
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Envolvimento dos alunos
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Avaliação e feedback
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

C. Situações inesperadas
O que aconteceu
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Intervenção do professor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Resposta(s) do(s) aluno(s)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

D. Anotações específicas sobre o Foco de Observação (utilização da informática no apoio ao ensino)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Registros efetuados por: Rosiane da Silva Sangali_______________________________________
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APÊNDICE B - TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ENTREVISTA

Eu,

__________________________________________________________________,

________________________________ estou ciente que a pesquisa intitulada “Reflexões
sobre o Uso de Tecnologias Computacionais no Ensino de Matemática para o Ensino
Fundamental em uma Escola Municipal do Estado do Espírito Santo”,realizada por
Rosiane Da Silva Sangali, aluna do curso de Pós-graduação em Informática na Educação
do Instituto Federaldo Espírito Santo, tem como objetivo geral analisar o uso de recursos
tecnológicos no processo de ensino aprendizagem de matemática no ensino
fundamental em uma escola municipal do estado do Espírito Santo.
Como participante do estudo, estou ciente de que tenho plena liberdade para me retirar, a
qualquer tempo, sem que ocorra qualquer prejuízo pessoal e/ou acadêmico. Ainda, fui
informado(a) que minha privacidade será garantida pelo sigilo quanto à identidade e/ou
informações danosas, uma vez que os resultados da pesquisa serão divulgados sem
identificação dos participantes.
Estando ciente, consinto em participar da presente pesquisa respondendo à entrevista que
será gravada e posteriormente transcrita para utilização das informações.

Em, _______de _______________ de 2013.

________________________________________

66

APÊNDICEC - Questionário professores

Segue uma lista de perguntas direcionadas a você, professor e sua participação é muito
importante.

CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR:
Nome:
1) Município onde reside: ______________________
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Idade:
() 20 a 25 anos
() 26 a 35anos
() 36 a 45anos
() 46 a 50 anos
() acima de 50 anos

3) Sexo:
a) () Feminino
b) () Masculino
4) Formação Acadêmica:
Graduação:__________________________________Ano Formação: ____________
Pós-Graduação:_______________________________ Ano Formação: ____________
Especialização:_______________________________ Ano Formação: ____________
Mestrado: ___________________________________ Ano Formação: ____________
Doutorado: __________________________________ Ano Formação: ____________
Pós-Doutorado: ______________________________Ano Formação: _____________
5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Há quanto tempo atua na área docente:
() menos de 1 ano
() de 1 a 3 anos
() de 4 a 5 anos
() de 6 a 10 anos
() de 11 a 20 anos
() acima de 20 anos

6)
a)
b)
c)
d)
e)

Resumindo você: resposta múltipla
() é professor da rede pública federal
() é professor da rede pública estadual
() é professor da rede pública municipal
() é professor da rede privada
() Outros

7)
f)
g)
h)
i)
j)

Resumindo você: resposta múltipla
() é professor na Educação Infantil
() é professor no Ensino Fundamental I
() é professor no Ensino Fundamental II
() é professor no Ensino Médio
() é professor no Ensino Superior
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8)
a)
b)
c)
d)
e)

Quais disciplinas você leciona?
() Língua Portuguesa ou Estrangeira
() Matemática
() Ciências, Física, Química ou Biologia
() Geografia ou História
() Outras_________________

9) Atualmentetrabalha como:
Função: _______________________________________________________________
Instituição: _____________________________________________________
Desde: mm/aaaa
Função: _______________________________________________________________
Instituição: _____________________________________________________
Desde: mm/aaaa
10) Município em que atua: __________________________________________________
11)
a)
b)
c)
d)
e)

Carga horária semanal de trabalho:
() até 20h
() de 20h a30h
() de 30h a 40h
() acima de 40h
() outros_______

12) Participou de algum curso de formação sobre o uso de Tecnologias na Educação?
a) () Sim
b) () Não

PRÁTICA PEDAGÓGICA E USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
13)
a)
b)
c)
d)
e)

Qual foi o principal resultado alcançado em sua prática pedagógica?
() Reconhecimento do seu trabalho pelos alunos
() Bom relacionamento com os alunos
() Tornar as aulas dinâmicas e inovadoras
()Incentivar e motivar os alunos
() Outros ________________________________________________

14) Qual foi o principal desafio encontrado no exercício da docência?
a) () Transformar a aula em algo prazeroso e interessante
b) () Compromisso com o planejamento de aula adequado
c) () Inexperiência com a disciplina ministrada
d)( ) Insegurança
e) () Outros: _________________________________________________
15) Qual a sua percepção em relação à necessidade de buscar novos conhecimentos na área
tecnológica para auxílio na educação?
a) () Menos relevante, pois o que importa é a experiência profissional na área que leciona
b) () Importante, pois ao professor é necessário obter novos saberes docentes para o exercício da
prática pedagógica
c) () Outros __________________________________________________
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16) Na instituição de ensino na qual você leciona tem um local com computador para
planejamento das suas aulas?
a) () Sim
b) () Não
17) Esta instituição possui laboratório de informática para utilização dos alunos?
a) () Sim
b) () Não
18)
a)
b)
c)
d)
e)

Com que frequência você utiliza o laboratório de informática?
() Diariamente
() 1 a 3 vezes na semana
() 1 vez por mês
() 1 vez por semestre
() não utiliza

19) Você tem facilidade para utilizar tecnologias de informática em suas aulas? Comente:
a) () sim
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) () não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
20) Pontue de 1 a 5 a frequência com que você costuma utilizar, no ano letivo, os recursos
tecnológicos abaixo:
Recurso Tecnológico

Pesquisa na Internet
E-mail
Ferramenta de desenho
Editor de Texto (Word, Writer etc.)
Software de Apresentação (Power Point,
Impress etc.)
Planilhas eletrônicas (Excel, Calc etc.)
Jogos Educativos
Outros Jogos
Vídeos/Filmes
Ferramentas de comunicação (Skype,
Hangout, GTalk etc.)
Redes Sociais (Facebook, twitter
Google+, Tumbler, Instagram,youtube,
etc.)

Nunca
(0% de
uso)

Raramente
(1 a 25%
de uso)

Frequentemente
(26 a 50%
de uso)

Quase
Sempre
(51 a
75% de
uso)

Sempre
(76 a
100%
de uso)
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Projetor multimídia
Lousa digital
Kit multimídia (caixa de som, microfone
etc.)
Impressora/Scanner/Multifuncional
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Ex:
Moodle)
GoogleDocs/GoogleDrive, Dropbox,
Picasa etc.
Criação de sites/páginas de Internet (Ex:
Blogs, Wikis, GoogleSites etc.)
Livre escolha pelo aluno

21) Atualmente a tecnologia da informação está cada vez mais presente na vida dos alunos. Diante
disto, quais os desafios que você encontra mediante a utilização da Informática da Educação?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Obrigado por sua colaboração!
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APÊNDICE D - Questionário gestor de laboratório
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