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Introdução 

 

O presente artigo apresenta algumas análises e discussões a partir dos resultados 

de uma pesquisa de mestrado que investigou não apenas as contribuições da Licenciatura 

em Matemática para a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação nas 

aulas dos professores em início de carreira, mas também as características dessa fase 

docente. 

A questão que norteou a investigação foi a seguinte: Quais as contribuições da 

formação inicial e os aspectos do início da docência apresentados por professores 

formados no curso de Licenciatura em Matemática, quando introduzem e utilizam as 

Tecnologias da Informação e Comunicação em suas aulas? 

Este estudo foi motivado não apenas pelas experiências com tecnologias, 

realizadas pelo primeiro autor deste texto durante seu curso de formação e no seu início 

de carreira profissional, mas também pela necessidade de compreender como os futuros 

professores, no curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública do 

Estado de São Paulo, estavam sendo preparados para utilizar as TIC em sua prática.  

Neste texto serão apresentadas reflexões sobre os dados e os resultados que 

emergiram das respostas de questionários e entrevistas realizadas com quatro professores 

– Fabiana, Luis, Roberto e Silvio – em início de carreira docente, egressos do referido 

curso, que utilizavam as tecnologias em suas aulas. 

Inicialmente apresentaremos os aportes teóricos sobre a fase do início de carreira 

de professores e sobre a utilização das tecnologias na Educação. Em seguida, traremos 

uma breve descrição das estratégias metodológicas que, decorrentes da natureza 

qualitativo-interpretativa da pesquisa, permitiram investigar essa temática. Por fim, 



 
 

discutiremos alguns aspectos relativos às características do início de carreira dos 

professores de matemática que participaram desta investigação. 

 

O início de carreira docente e a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação 

 

O pesquisador Michael Huberman trouxe grandes contribuições para a área de 

formação de professores, com seus estudos sobre o ciclo de vida profissional dos 

docentes: elaborou um ciclo de desenvolvimento profissional que a maioria dos 

professores percorre durante sua carreira. 

No entanto, esses ciclos não são formados por uma sequência linear de 

acontecimentos, mas por um processo que pode ser percorrido de forma diferente pelos 

professores, devido à individualidade e à subjetividade que perpassam suas experiências e 

suas histórias de vida, as quais, por sua vez, influenciam a maneira como cada um 

vivencia essas etapas. Além disso, os professores podem trilhar novos caminhos, 

diferentes dos apresentados, e o período de permanência em cada uma das fases pode 

variar. 

De acordo com Huberman (1995), a primeira fase desse ciclo é a denominada 

entrada na carreira, que compreende o período de um a três anos de docência — 

segundo o autor, são os momentos iniciais com a sala de aula como responsável pelos 

alunos e pelas situações que ocorrerão durante a aula.  

Entretanto, os limites desse período podem ser flexíveis, demonstrando que as 

fases da carreira não são compostas por fronteiras bem delimitadas em que o professor, 

em determinado momento, deixa de ter todas as características que fazem parte da etapa 

anterior para vivenciar a próxima. Esse percurso é um processo gradual.   

Nesse primeiro ciclo, Huberman (id.) destaca dois aspectos: a sobrevivência e a 

descoberta. A sobrevivência é o enfrentamento inicial da complexidade da situação 

profissional, ou seja, “o tactear constante, a preocupação consigo próprio, a distância 

entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, [...] as dificuldades com alunos 

que criam problemas” (p. 39). Por sua vez, a descoberta é caracterizada pelo entusiasmo 

inicial de ter sua própria sala de aula, seus alunos, seu programa, etc.  



 
 

É no início de carreira que acontece o que Veenman (1988) denominou de 

choque de realidade, ou seja, a ruptura entre os ideais elaborados durante os cursos de 

formação inicial e a realidade da profissão docente.  

Para esse mesmo autor (id.), os problemas mais frequentes enfrentados pelos 

professores iniciantes são: a indisciplina na sala de aula, a pouca motivação dos alunos, o 

tratamento das diferenças individuais, a avaliação dos trabalhos dos estudantes, a relação 

com os pais e até o abandono da profissão.  

A transição de estudante a professor é um período muito difícil e complexo, no 

qual, apesar de terem passado muitos anos de suas vidas na escola, os professores têm 

que assumir ali outra função, na qual estão incluídas novas responsabilidades.  

Segundo Mariano (2006), o início da carreira docente pode ser comparado a uma 

peça teatral, em que o ator, até o momento apenas espectador, sai da plateia para subir ao 

palco, pois, “mesmo que tenha assistido àquela peça milhares de vezes, nunca conseguirá 

saber de toda a preparação que os atores e a equipe de direção têm de ter para que o 

espetáculo aconteça” (p. 18). Para Johnston e Rian (1983, apud GARCÍA, 1999, p. 114), 

“ainda que tenham passado milhares de horas nas escolas a ver professores e implicados 

nos processos escolares, os professores principiantes não estão familiarizados com a 

situação específica em que começam a ensinar”.  

Dessa forma, os docentes nesse período da carreira sofrem fortes influências das 

experiências que viveram enquanto estudantes e reproduzem aqueles que eles consideram 

bons professores.  

Contudo, esse período não é apenas constituído de problemas, mas caracteriza-se 

também por uma aprendizagem intensa. Com a utilização das tecnologias, por exemplo, 

os professores podem experimentar, testar, descobrir, errar e acertar. E essa 

experimentação leva-os a continuamente refazer suas aulas, pois os erros e os acertos 

colocam-nos em um processo de (re)criação, (re)elaboração e (re)adaptação que faz com 

que estejam sempre aprendendo. 

Nesse período da carreira docente, com todas as dificuldades, ansiedade, 

questionamentos e aprendizagens intensas, como é a prática do professor que utiliza as 

Tecnologias da Informação e Comunicação? 



 
 

A utilização das TIC na prática docente, particularmente no ensino de 

matemática, pode provocar modificações na dinâmica da aula, no processo de ensino e 

aprendizagem, na mediação do professor e na relação professor-aluno. Essa prática 

apresenta novos aspectos, como: a imprevisibilidade, a insegurança, o medo e a iniciativa 

de aprendizagem contínua.  

Para Borba e Penteado (2001), a utilização das tecnologias pelo professor 

possibilita que ele se aventure e caminhe em direção à zona de risco, em que o controle 

das situações dá lugar à dúvida e à imprevisibilidade, devido, principalmente, a 

“problemas técnicos e à diversidade de caminhos e dúvidas que surgem quando os alunos 

trabalham com um computador” (p. 55). 

O professor deve estar preparado para enfrentar esses imprevistos, as novas 

questões que surgem e as dúvidas, às quais poderá não saber responder. De acordo com 

Borba e Penteado (id., p. 55) “por mais que o professor seja experiente é sempre possível 

que uma combinação de teclas e comandos leve a uma situação nova que, por vezes, 

requer um tempo mais longo de análise e compreensão”. 

  Nessa perspectiva, a dinâmica da aula é profundamente alterada, pois os alunos 

não estão mais sentados em carteiras uma atrás da outra; têm que trabalhar em equipe, 

devido ao número reduzido de computadores; o silêncio normalmente exigido pelo 

professor também não é mais possível; e as possibilidades de elaboração de 

conhecimentos são muito diferentes das produzidas em aulas sem as TIC.  

A utilização das tecnologias requer um aprendizado constante tanto do aluno 

como do professor. Para Ponte (2000, p. 76): 

 

Tal como o aluno, o professor acaba por ter de estar sempre a aprender. Desse 
modo, aproxima-se dos seus alunos. Deixa de ser a autoridade incontestada do 
saber para passar a ser, muitas vezes, aquele que menos sabe (o que está longe 
de constituir uma modificação menor do seu papel profissional). 

 

Professor e aluno tornam-se atores cooperativos no processo de ensino e 

aprendizagem e desenvolvem e constroem novos conhecimentos. Os professores, de 

“(re)transmissores de conteúdos, passam a ser co-aprendentes com os seus alunos, com os 

seus colegas, com outros actores educativos e com elementos da comunidade em geral” 

(id., p. 77). 



 
 

Nesse cenário, Ponte, Oliveira e Varanda (2003) indicam que novos papéis 

devem ser assumidos pelo professor na utilização das tecnologias em sua prática docente. 

Ao invés de fornecer informações para os alunos que, neste caso, são receptores passivos 

em um ambiente no qual o professor tem controle quase total sobre as situações, o 

docente precisa criar situações desafiantes de aprendizagem; apoiar e motivar seus 

estudantes, para que estes construam seus próprios conhecimentos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) também compartilham 

essa ideia e indicam que “a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente 

educacional, propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, 

crítica e criativa por parte de alunos e professores” (p. 140). 

Nesse contexto, entendemos que as tecnologias possibilitam a transformação da 

dinâmica da aula, permitindo novas maneiras de elaboração do conhecimento matemático, 

em que os alunos podem levantar conjecturas; testar hipóteses, para que eles próprios 

cheguem às suas conclusões; explorar algumas situações que não estariam disponíveis 

sem as tecnologias. 

Dessa forma, a investigação do início de carreira docente pode fornecer, para os 

programas de formação, valiosas pistas de como os professores iniciantes estão utilizando 

as tecnologias no ensino de matemática e de quais os dilemas e os desafios que estão 

enfrentando. 

 

Os caminhos percorridos  

 

Com o objetivo de investigar as contribuições da Licenciatura em Matemática e 

as características do início de carreira dos professores na utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação em suas aulas, localizamos 188 formados, no período de 

2002 a 2006, época na qual houve uma mudança na grade curricular do curso e foram 

criadas disciplinas que tinham como finalidade refletir e discutir o uso das tecnologias no 

ensino de matemática. Obtivemos os endereços eletrônicos de 130 professores, o que 

permitiu o primeiro contato com os egressos.  

A coleta de dados deu-se a partir de questionários e entrevistas, tendo em vista a 

natureza qualitativo-interpretativa da pesquisa.   



 
 

Com o objetivo de verificar quantos formados atuavam como professores e quais 

utilizavam as Tecnologias de Informação e Comunicação em suas aulas, tivemos a 

preocupação de elaborar, primeiramente, “um questionário curto, atraente em sua 

apresentação, com questões simples e claras (o que não exclui obrigar o interrogado a 

refletir), um modo de resposta fácil de compreender” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 

186).  

Recebemos o retorno de 57 ex-alunos do curso de Licenciatura em Matemática, 

27 dos quais atuavam no magistério (47,4%). Com esse questionário, identificamos 22 

professores que disseram utilizar as TIC em suas aulas. Esses docentes responderam a um 

segundo questionário, no qual tentamos apreender: o que pensavam em relação às 

tecnologias na Educação; como avaliavam o curso de formação inicial relativamente às 

TIC; quais delas utilizavam em suas aulas e como procediam; e, ainda, se aceitariam nos 

conceder uma entrevista. 

Dezesseis professores responderam a esse questionário e quatro – Fabiana, Luis, 

Roberto e Silvio – disponibilizaram-se a conceder-nos entrevista.  

Escolhemos a entrevista semiestruturada, porque, de acordo com Lüdke e André 

(1986, p. 34), esse instrumento metodológico “permite correções, esclarecimentos e 

adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas”.  

Ressaltamos que os questionários tiveram que ser enviados várias vezes, para 

obtermos o retorno dos professores, e as entrevistas foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos participantes. 

A análise dos dados foi um processo que, além de difícil e cheio de meandros, 

demandou muito tempo e determinou muitas idas e vindas, divagações e tentativas de 

elucidação, para que emergissem as categorias. Realizamos uma primeira análise, 

organizando em tabelas os dados presentes nos questionários e nas entrevistas com os 

quatro professores participantes, para facilitar a visualização da totalidade das respostas, 

e agrupamos as respostas semelhantes, buscando elementos para constituir as categorias 

de análise. Em outro momento, realizamos uma análise mais sistemática desses dados, 

fazendo inferências, levantando hipóteses e dialogando com a literatura da área.  

Após muitas leituras e releituras, escritas e reescritas, chegamos às categorias de 

análise que emergiram dos dados empíricos. Neste artigo serão apresentadas reflexões 



 
 

sobre os dados e os resultados que fizeram parte da categoria intitulada “características 

do início de carreira”. 

 

Características do início da docência de professores de matemática com a utilização 

das tecnologias 

 

A prática dos professores que, em início de carreira, utilizam as tecnologias em 

suas aulas é perpassada por diversos dos dilemas e desafios apresentados pela literatura 

nacional e internacional sobre essa temática, acrescidos de outros, decorrentes do uso das 

TIC. 

De acordo com o professor Luis, suas primeiras experiências com a utilização 

das tecnologias em suas aulas foram complicadas porque os alunos veem o computador 

como um objeto de entretenimento e lazer: “É sempre complicado no início para que eles 

[alunos] deixem de enxergar o computador como um brinquedo e o vejam de forma a 

concluir o seu objetivo de aula. Às vezes, o objetivo não é atingido”.  

Dessa forma, segundo esse docente, nas primeiras tentativas de utilização do 

computador, deve-se ter em mente que a empolgação e o entusiasmo dos alunos podem 

fazer com que não se alcancem os objetivos.  

 

A agitação deles [alunos], principalmente na primeira vez em que eles vão 
usar a sala de informática, é muito grande e assim, só com o tempo eles vão 
começar a agir naturalmente, então assim se o professor levar a primeira vez e 
o cara falar “Não, deu trabalho [...] então não levo mais”. A primeira vez vai 
ser mais trabalhosa, até eles acostumarem com essa ideia. (Luis) 

 

Concordamos com Luis: as primeiras vezes são mesmo muito difíceis, e os 

docentes, por não terem controle sobre a situação, “tenderão a não utilizar essas mídias, 

ou a utilizá-las de maneira superficial, domesticando, portanto, essa mídia” (BORBA; 

PENTEADO, 2001, p. 86-87).  

Essas dificuldades nas primeiras experiências com as tecnologias vão sendo 

percebidas pelo professor, que vai gradualmente refletindo sobre as situações vivenciadas, 

de forma a encontrar meios para minimizar os problemas. As aprendizagens vão 

ocorrendo à medida que o tatear dessa complexidade da aula vai se tornando frequente. 

Nesse contexto, além das situações conflituosas com que o docente tem que aprender a 



 
 

lidar na sala de aula comum, também surgem outras na sala de informática, por exemplo. 

Isso potencializa as dificuldades do início de carreira e pode levar o professor a 

abandonar as aulas com as TIC.  

O professor Luis começou a lecionar para sua primeira turma já com o ano letivo 

em andamento, e sua primeira experiência com as tecnologias também foi problemática, 

porque ele precisou dividir a classe em dois grupos, devido ao grande número de alunos 

por turma, deixando um grupo no laboratório de informática e outro na sala de aula.  

 

Foi extremamente complicado justamente porque, apesar de naquela época eu 
ter dez computadores disponíveis, não tinha ninguém para auxiliar e então eu 
tinha que meio que explicar para os alunos na sala de informática o uso, como 
é que eu queria e ao mesmo tempo, de vez em quando, correr na sala de aula 
para ver se o pessoal estava bem ou não. (Luis) 

 

Além disso, Luis apontou que o professor precisa contar com a colaboração dos 

alunos, pois sempre um dos grupos está sozinho. Esse jogo de sedução, como relatou, 

mostra a forma como o professor envolve os alunos para que possa controlá-los sem que 

seja necessária sua presença, o que revela uma característica de professor experiente. 

Esse fato confirma o que expõe Huberman (1995): os ciclos de carreira docente não têm 

uma fronteira bem delimitada e não são rígidos, ou seja, existe uma flexibilidade, e 

características de fases diferentes podem ser encontradas ao mesmo tempo. 

Também o fato de entrar na carreira profissional já com o ano letivo em 

andamento apresenta outros dilemas para o professor iniciante: como o professor anterior 

ensinava os conteúdos matemáticos? Como os alunos receberão outro docente, com ano 

letivo já em andamento? Segundo Guarnieri (1996), na literatura internacional sobre o 

início de carreira, não é comum o professor assumir turmas em andamento; por isso, a 

pesquisadora explicita que essa realidade parece ser particularmente brasileira e, portanto, 

soma-se às outras dificuldades desse período.  

A prática do professor Luis fez com que fosse criando e elaborando novas 

formas de utilizar as tecnologias e de relacionar-se com os alunos nesse novo ambiente. 

Como percebeu que alguns estudantes conseguiam terminar a atividade com mais rapidez, 

passou a deixar outras preparadas para eles. 

  



 
 

A partir da segunda ou terceira aula, eu comecei a fazer um roteiro detalhado 
mesmo em formato de texto e feito cópia para que eles seguissem e aí, assim, 
melhoraram os resultados No caso [...] os que têm facilidade conseguem 
chegar no resultado antes, aí você pode ter alguma coisa, alguma carta na 
manga para pedir alguma coisa a mais para esses. (Luis) 

 

Essas aprendizagens são características desse período da carreira e fazem com 

que o docente consiga ir acrescentando outros conhecimentos aos adquiridos na formação 

inicial. Conhecimentos que são da prática docente e que, por isso, só podem ser obtidos 

no cotidiano da sala de aula.  

Apesar dos dilemas e dos desafios enfrentados pelo docente, podemos perceber 

seu esforço em utilizar as tecnologias, mostrando seu comprometimento e tentando 

melhorar a qualidade do ensino que proporcionava para os estudantes. Durante a 

entrevista, constatamos, pelo entusiasmo com que o professor nos relatou suas 

experiências com as tecnologias, que, apesar de todo o trabalho e tempo despendidos, ele 

as utilizava com muito gosto e acreditava que seus alunos teriam melhor rendimento em 

matemática.   

Outro aspecto dessa fase do desenvolvimento profissional é a transição de aluno 

a professor que, para o professor Roberto, que no período da coleta dos dados estava em 

seu primeiro ano de docência, foi muito difícil. 

 

É difícil você sair da licenciatura, do curso da Universidade, e começar a dar 
aula de Matemática. Eu estou no meu primeiro ano, me formei e agora este é o 
primeiro ano [em] que estou dando aula, assumi algumas séries e eu já 
percebi essa dificuldade desde o início, desde o início do ano. (Roberto) 

 

Essa transição é permeada por diversas dificuldades e desafios, pois, apesar de o 

docente ter passado muitas horas nos bancos escolares, retorna para esse mesmo 

ambiente, mas agora com outras responsabilidades e com uma nova função. Johnston e 

Rian (1983, apud GARCIA, 1999, p. 114) explicitam que nesse período “os professores 

são estrangeiros num mundo estranho, um mundo que lhes é simultaneamente conhecido 

e desconhecido”.  

O professor Roberto relatou outro aspecto que lhe ofereceu dificuldade, durante 

seu início de carreira: sofreu pressão por parte da direção escolar para cumprir todo o 

programa, porque na escola onde trabalhava havia sido adotado um sistema apostilado. 



 
 

Para o professor, “o problema está na quantidade enorme de conteúdo que se espera que 

ensine no ano. Com isso, praticamente se obriga que as aulas sejam corridas”.  

Essa pressão para cumprir o programa faz com que o docente se detenha apenas 

em aulas convencionais, com lousa e giz, deixando de utilizar, por exemplo, as 

tecnologias e os jogos no ensino de matemática. A percepção e a análise crítica do 

docente com relação à importância de um determinado conteúdo em detrimento de outros 

considerados secundários podem minimizar essa pressão. Dessa forma, o professor terá 

argumentos para justificar-se, caso seja cobrado por algum conteúdo matemático que 

tenha deixado de ensinar ou ao qual tenha dado menos atenção. Esses são conhecimentos 

que o professor vai adquirindo ao longo do tempo na sua prática da sala de aula, e um 

professor iniciante pode ainda não ter clareza sobre esses aspectos do currículo.  

Nessa situação, outro fator que pode fazer o docente optar pelas aulas 

convencionais, de acordo com Roberto, é o tempo demandado pelas aulas com as 

tecnologias, pois 

 

o número de conteúdos que você tem que ensinar é muito grande e quando 
você passa a fazer aulas dessa natureza [...] que você utiliza a informática, em 
que você utiliza um vídeo, a velocidade com que você vai abordar os 
conteúdos, em minha opinião, é uma velocidade mais lenta. (Roberto) 

 

Outra característica do docente em início de carreira, evidenciada nos estudos de 

Veenman (1988), é a dificuldade em motivar os alunos, o que também aparece no relato 

de Roberto: “dentro da sala de aula é difícil você motivar os alunos, principalmente hoje 

em dia na disciplina de matemática”.  

Contrapondo-se à experiência de Roberto, a professora Fabiana relata que suas 

primeiras vivências foram muito interessantes. Na escola pública na qual lecionava, a sala 

de informática estava muito mal cuidada e quase nenhum computador funcionava, 

“comecei a arrumar a sala aos poucos e levando alguns alunos para usar o Logo, o 

Divide and Conquer, Cabri. [...] O diretor gostou muito”.  

Tais diferenças entre as experiências vividas pelos professores entrevistados 

comprovam a individualidade que marca a trajetória dos docentes e que se revela, 

também, na maneira como os participantes da pesquisa utilizavam as TIC em suas aulas.  



 
 

Em uma das aulas, Silvio utilizou as calculadoras do computador, porque as 

máquinas individuais não estavam disponíveis na escola, e propôs uma atividade para os 

estudantes observarem regularidades.  

 

Era uma atividade para observar regularidades de algumas operações, tipo a 
multiplicação por onze, e outras várias, então eles tinham que fazer a conta, 
eram cinco contas, por exemplo, onze vezes quinze, onze vezes dezesseis, onze 
vezes, e eles tinham que fazer as três primeiras e as outras duas teriam que 
concluir, assim, como que seria sem a calculadora, porque tinha uma 
regularidade. (Silvio) 

 

Fica evidente a criatividade do professor, visto que a falta dessa tecnologia na 

escola poderia ter impossibilitado essa aula; além disso, a atividade não levou os alunos a 

utilizarem a calculadora para resolver cálculos ou conferir resultados. Essa forma de 

utilizar essa tecnologia “favorece a busca e a percepção de regularidades, além de 

possibilitar o desenvolvimento de estratégias para resolver problemas, por estimular a 

investigação de hipóteses” (BRASIL, 1998).  

Ainda nessa atividade, os alunos da 5ª série tiveram vários problemas, porque 

não sabiam quais eram os símbolos que representavam a multiplicação e a divisão na 

calculadora do computador. 

 

Estava muito complicado, eu estava sozinho, então eu tinha que tomar conta 
das 15 crianças, todas elas chamando ao mesmo tempo, porque eles não 
sabiam mexer na calculadora [...]. Daí eu coloquei na lousa como que era o 
símbolo da multiplicação, acabei nem pensando que eles não iam saber, eu já 
estava achando que, como era a calculadora, eles poderiam fazer as contas, só 
que não era uma calculadora comum, eles tinham que digitar com o mouse, 
eles tinham que saber que o asterisco era multiplicação, a barra era divisão. 
(Silvio) 

 

Silvio explicitou a dificuldade em controlar os alunos para tentar sanar uma 

dúvida que surgiu devido a uma diferença existente entre a calculadora do computador e 

a comum. Isso evidencia que a forma de lidar com os alunos vai sendo transformada e é 

aprendida com as situações diárias da sala de aula, que agora incluem também o uso das 

TIC.  

Destacamos, ainda, que Silvio fez a utilização do Paint, ferramenta de desenho 

que acompanha o sistema operacional Windows, para os alunos desenharem os polígonos, 



 
 

conteúdo estudado na sala de aula. Os estudantes exploraram o que é um polígono 

convexo e não convexo, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc.  

 

A gente estava vendo polígonos [...] daí eu peguei e comecei a fazer com eles 
assim [...] “Agora vamos fazer uma figura que é um polígono”, então eles já 
sabiam mexer no Paint, então eles iam lá e desenhavam a figura e eu passava 
vendo se a figura que eles tinham feito era um polígono mesmo. Então eles 
podiam enfeitar, pintar da cor que eles queriam, então enquanto eles faziam 
isso, eu passava vendo se eles tinham feito o polígono certo. (Silvio) 

 

Essa atividade dispensa o computador, mas, neste caso, a máquina e seus 

recursos serviram como motivação para sua realização, pois, como assinalou o docente, 

os alunos, depois de desenharem o que era solicitado, podiam enfeitar e colorir.  

Silvio também relatou que usou a Internet para que os alunos pesquisassem 

sobre matemáticos famosos e sua principal invenção. Após essa aula, o professor fez uma 

socialização em que todos apresentaram sua pesquisa, e o docente relacionou os 

matemáticos com os conteúdos que já haviam estudado ou que ainda aprenderiam.  

Essa diversidade de formas de utilização das TIC apresentada por Silvio dá uma 

ideia dos amplos conhecimentos que ele possui, pois consegue relacionar as diferentes 

tecnologias aos mais variados conteúdos, além de fazer adaptações, demonstrando que 

tem clareza de como, por que e para que fazer uso delas. 

O professor Luis também assinalou que usava as TIC em suas aulas 

aproximadamente duas vezes por bimestre. Seus alunos trabalharam com a planilha 

eletrônica Excel para introduzir o conteúdo de gráfico de função para a 8ª série: “Levei 

[os alunos] para a sala de informática para usar o Excel, fazer lá o gráfico de pontos e 

mostrar para eles que tinha como traçar uma linha ali pra estimar o quanto que daria e 

criar uma função”. Também usou um vídeo, da série Arte e Matemática, para ensinar 

logaritmos: “Um programa específico que associa logaritmo e música, mas foi mais 

como introdução do assunto”. Relatou ainda a utilização de calculadoras gráficas para os 

alunos modelarem um problema que envolvia gasto de calorias e tentarem resolver um 

sistema de equações por meio dos gráficos. 

Esses episódios vivenciados por Luis evidenciam as diversas formas de trabalhar 

com as TIC e demonstram que o docente tem clareza do objetivo que quer alcançar, 

quando utiliza cada uma das tecnologias.  Além disso, relatou que o uso das calculadoras 



 
 

gráficas foi logo no começo da carreira, deixando evidente que desde o início fez uso das 

tecnologias, não tendo medo de expor-se e estando sempre aberto a novas descobertas e 

experiências.  

Roberto descreveu que usou as TIC uma única vez e foi motivado pelos seus 

alunos, que pediram uma aula diferente. Por isso, usou um projetor para ensiná-los a 

jogar Sudoku, que foi criado pelo docente em planilha eletrônica. 

 

Preparei uma aula em que ensinei os alunos a jogarem Sudoku. Primeiro 
preparei quatro grelhas de Sudoku no Excel. Programei cada célula a ser 
preenchida para que ficasse com uma cor vermelha se o número posto pelo 
aluno não fosse o correto. Caso o número posto fosse o correto, a célula 
ficaria preta e o número, branco. Levei o computador para as salas de aula 
juntamente com um projetor para que a tela do computador fosse projetada na 
lousa. Assim, expliquei aos alunos as regras para se jogar Sudoku e eles foram 
dando sugestões de quais números entrariam nas diferentes células. Depois de 
preenchermos juntos as quatro grelhas, distribuí as grelhas em papel. A 
diferença era evidente. No computador, o erro era percebido instantaneamente, 
pois a célula ficava vermelha a cada erro. No papel, isso não ocorreria; o erro, 
na grande maioria das vezes, seria percebido muito tempo depois. Sudoku não 
é um jogo de chutes, mas de exercício da lógica matemática. (Roberto) 

 

O professor tem clareza do objetivo da sua aula, pois descreve que os alunos 

compreenderiam que, para resolver o Sudoku, é preciso usar lógica matemática. Não 

podemos dizer que essa aula tenha proposto uma nova forma de ensino e aprendizagem 

da Matemática, pois o computador foi simplesmente utilizado como um projetor; porém, 

o professor soube tirar proveito das vantagens dessa tecnologia, facilitando a 

aprendizagem dos alunos.  

Também Fabiana utilizava as tecnologias; segundo relatou na entrevista, 

semanalmente. Os excertos a seguir mostram como foi a aula em que ensinou, 

respectivamente, matrizes e progressões.  

 

Matrizes foi assim: eu primeiro expliquei todo o conteúdo e passei a folha de 
atividades para eles [alunos] e eles fizeram os exercícios na sala de aula. 
Fomos para a sala de informática e lá ensinei o funcionamento do programa, 
que é bem básico, depois eles refizeram os exercícios com a ajuda do 
programa. (Fabiana) 
 

Eu preparo uma folha de atividades em que mostro o fractal de Koch e depois 
os ensino a fazer as várias iterações com régua e esquadro. Depois eles 



 
 

preenchem tabelas com os dados e depois vamos para os cálculos de diversas 
iterações, na "mão" e depois no Maple. (Fabiana) 

 

Para aprender o conteúdo de matrizes, os alunos de Fabiana resolveram 

exercícios com lápis e papel e depois usaram um software na sala de informática. No 

ensino de progressões, a professora usou os fractais, nos quais as iterações sucessivas que 

vão sendo realizadas para obter o fractal de Koch – floco de neve – permitem que se 

trabalhe esse conteúdo.  

A forma como a professora fez uso do software e também do Maple para ensinar 

matrizes enquadra-se na perspectiva de “elemento de motivação” (CANAVARRO, 1993), 

ou seja, tem por objetivo despertar o interesse nos alunos. No entanto, essa perspectiva 

também pode ser explorada pelos docentes de forma a tornar o ensino de matemática 

mais interessante e motivador; porém, conforme discutem Borba e Penteado (2001), 

apesar de haver somente indícios dessa motivação, ela pode ser passageira e, se isso 

ocorrer, as aulas com as tecnologias tornar-se-ão tão monótonas quanto aquelas com giz e 

quadro negro.  

Consideramos que essas experiências positivas podem fazer com que os 

professores continuem se aventurando na utilização das TIC, pois foram situações em que 

tiveram seu trabalho reconhecido ou ainda se satisfizeram com os resultados das aulas. 

Essas vivências podem tornar mais ameno o choque de realidade e, com isso, diminuir a 

intensidade das dificuldades enfrentadas no início de carreira.  

Além desses resultados positivos no trabalho docente, alguns dos participantes 

tiveram experiências com as tecnologias fora do seu ambiente docente rotineiro, o que 

pode ter também contribuído para essa prática.  

Fabiana relatou que ministrou um curso sobre informática e Educação para os 

professores de uma escola em que lecionou. Esse curso contemplou os conhecimentos de 

softwares básicos, como sistema operacional, editor de textos e planilha eletrônica, mas 

também programas específicos para o ensino de matemática, português, geografia, etc.  

O professor Luis informou que já havia participado de alguns cursos de 

formação continuada, entre eles, o da Teia do Saber e um sobre tecnologias na Educação. 

Silvio já tinha participado da Teia do Saber, de capacitações oferecidas pela Diretoria de 

Ensino e estava concluindo uma especialização em Educação Matemática, na qual, em 



 
 

uma disciplina da grade curricular, conheceu outros softwares para o ensino de 

matemática.  

A participação em um grupo de estudos sobre o Cabri-Géomètre, segundo Luis, 

ofereceu a oportunidade de trocar experiências e de constituir um espaço para refletir 

sobre a prática. As reuniões aconteciam uma vez por mês na Diretoria de Ensino, e o 

grupo era composto por 12 professores, aproximadamente. A dinâmica desse grupo era a 

seguinte: 

 

A gente discutia, digamos, por exemplo, um dia específico lá eu fiz um 
trabalho falando das relações trigonométricas no triângulo. Então montei a 
aula e o roteiro para todo mundo. A ideia era que todos nas outras três 
semanas aplicassem isso de alguma forma dentro na sala de aula para depois 
no outro mês a gente discutir o que aconteceu de problema. (Luis) 

 

Essa dinâmica possibilitava que os problemas e as dificuldades reais que os 

professores enfrentavam nas aulas em que utilizavam o Cabri-Géomètre fossem 

discutidas e analisadas pelo grupo e, assim, com base na multiplicidade de olhares, 

ocorriam as aprendizagens.  

A possibilidade de expor suas dificuldades, seus dilemas, suas angústias e 

preocupações e de ter apoio de professores experientes, além de ver que esses 

sentimentos são comuns a outras pessoas que estão nessa mesma fase da profissão, torna 

esse ambiente propício para aprendizagens e troca de ideias. Segundo Gama (2007), o 

grupo pode fazer com que os professores iniciantes assumam seu próprio 

desenvolvimento profissional, e o compartilhamento de aprendizagens acontece por meio 

“do olhar ‘para si’ enquanto trajetória (passado, presente e futuro), o olhar ‘para o outro’ 

(modelos e experiências) e o olhar ‘do outro’ (reflexões coletivas)” (p. 162).  

Constatamos que todas as vivências dos professores sujeitos desta pesquisa, 

assim como o comprometimento com seu desenvolvimento profissional, podem ser 

indícios de que, apesar das dificuldades do início de carreira, eles não desistiram nem 

abandonaram a utilização das tecnologias no ensino de matemática.  

 

Algumas considerações 

  



 
 

Este artigo, que buscou refletir e discutir a respeito das características do início 

de carreira apresentadas por professores de matemática, ao utilizar as Tecnologias de 

Informação e Comunicação em sua prática, evidenciou que os participantes tiveram muita 

criatividade e diversidade nas formas de usar as tecnologias. Além disso, as experiências 

vivenciadas e relatadas por eles indicaram que essas ferramentas foram usadas de 

diferentes maneiras, de forma a motivar os alunos para o estudo da matemática e, em 

algumas situações, promover uma inovação no processo de ensino e aprendizagem e nas 

maneiras de abordar um conteúdo, pois exigiam que os alunos explorassem, levantassem 

conjecturas, testassem, etc. 

O estudo apontou que a utilização das TIC no ensino de matemática é permeada 

por variáveis complexas. As dificuldades, os questionamentos, os medos, as angústias e 

as inseguranças apontados pela literatura nacional e internacional sobre o início da 

carreira docente são intensificados e vivenciados em outros ambientes e de outras formas, 

devido à utilização dessas ferramentas.  

Os dilemas e os desafios próprios do início da docência e todas as dificuldades 

das primeiras experiências docentes, como manter a disciplina na sala de aula; conseguir 

motivar os alunos; cumprir todo o programa; e começar a lecionar para uma turma 

durante o andamento do ano letivo, foram destacados pelos professores.  

Surgiram também outras dificuldades devidas à utilização das TIC: a 

organização da classe em duas turmas para usar o computador; o ritmo mais lento das 

aulas com as tecnologias, em razão de sua dinâmica; a improvisação; a opção por aulas 

sem esses recursos para cumprir todo o programa, entre outras. 

Apesar de todos os dilemas e desafios enfrentados no início de carreira, as 

vivências positivas narradas pelos professores podem ser indícios de que foram situações 

que serviram para amenizar o choque de realidade e fizeram com que continuassem a 

explorar as possibilidades de utilização dessas tecnologias. 

Acrescentamos a essas vivências outras experiências das quais os docentes 

fizeram parte, que podem ter contribuído para diminuir as dificuldades da sobrevivência, 

como a participação em cursos de formação continuada e em grupos colaborativos. 

Os cursos de formação continuada dos quais os docentes participaram, apesar de 

terem terminado a Licenciatura há pouco tempo, foram uma circunstância propícia para o 



 
 

desenvolvimento profissional e para tentar minimizar as dificuldades enfrentadas no 

cotidiano escolar. O professor Luis havia participado de cursos da Teia do Saber e sobre 

tecnologias na Educação; e Silvio, além de capacitações oferecidas pela Diretoria de 

Ensino, havia realizado uma especialização em Educação Matemática, em que uma 

disciplina tratava das TIC. 

Além da formação continuada, os grupos colaborativos são de fundamental 

importância para apoiar os professores iniciantes, pois oferecem um ambiente no qual 

podem expor suas dificuldades, suas angústias, seus medos e suas inseguranças. As trocas 

de experiências e a reflexão compartilhada pelos diferentes participantes levam a muitas 

aprendizagens que podem dar suporte às suas práticas docentes.  

Podemos compreender, com esta investigação, que a utilização das Tecnologias 

da Informação e Comunicação na escola não é um processo simples, principalmente para 

os professores iniciantes, pois essas ferramentas passam a fazer parte do complexo 

emaranhado de fatores que permeiam a sala de aula. Consideramos que, apesar das 

características do início de carreira relatadas pelos participantes, a insistência no uso das 

tecnologias se deva ao prazer de ensinar matemática; ao fato de acreditarem que podem 

fazer diferente das experiências que tiveram em suas vidas escolares; e ao seu 

comprometimento com a qualidade do ensino. 
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