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RESUMO............................................................................................................................
Esta tese tem como finalidade compreender a utilidade do uso da tecnologia no
ensino da matemática. Apresenta três objectivos principais: O primeiro objectivo é
perceber se a Tecnologia pode ou não ser desencadeadora de inovação no Ensino da
Matemática ou seja, perceber o que se faz e o que se poderia fazer com a Tecnologia no
Ensino da Matemática; O segundo objectivo é realizar um levantamento dos meios
tecnológicos considerados realmente necessários nas salas de aula, para que os
professores integrem a tecnologia como meio de aprendizagem e não como ferramenta
no Ensino da Matemática; O terceiro objectivo é descobrir quais os mecanismos que
têm de ser criados, nas escolas e nos contextos de aprendizagem que as rodeiam, para
que os professores incorporem a Tecnologia como meio de aprendizagem regular dentro
da sala de aula.
Esta investigação tem como pontos fulcrais, por um lado, compreender como
vêem e utilizam os professores a tecnologia actualmente disponível nas salas de aula e
por outro, qual o espectro de tecnologias oferecidas pelo mercado que poderão vir a ser
mais eficazes como meio de aprendizagem no ensino da matemática.
Palavras-chave: Aprendizagem; Inovação; Matemática; Novas Tecnologias.

ABSTRACT……………………………………………………………………………..
This thesis has the finality of understanding the utility of the use of technology
in the teaching of mathematics.

It has three main objectives: the first one is to

understand if technology can be a trigger to innovation in the teaching of mathematics
or, in other words, to realize what it is or can be done with technology in the teaching of
mathematics; the second goal is to carry out a survey of the technological means that are
considered truly necessary to the classrooms, so that teachers can integrate technology
as a learning way instead of a tool in the teaching of mathematics; the third objective is
to discover the mechanisms that have to be created at schools and in the learning
contexts around them, so that the teachers can incorporate technology as a steady
learning way inside the classroom.
This investigation has the crucial points of, on the one hand, to understand how
teachers see and use currently available technology in classrooms and, on the other
hand, which is the range of technologies available on the market that may be more
effective as a learning way in the teaching of mathematics.
Key-words: Learning; Innovation; Mathematics; New Technologies.
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CAPÍTULO - INTRODUÇÃO

Contexto do estudo
A escolha do tema “A Tecnologia como fonte de inovação do Ensino da
Matemática” surge de uma necessidade profissional e pessoal, no sentido de aprofundar
os conhecimentos sobre a relação dos professores com a tecnologia e da tecnologia com
a educação, na área da Matemática. Com esta investigação pretende-se compreender por
que razão as novas tecnologias não são amplamente aceites e utilizadas pelos
professores como meio de aprendizagem e contribuir para melhorar a sua aceitação e
utilização em contexto de sala de aula.
Nos últimos anos, tem sido feito um grande investimento no sentido de
apetrechar as escolas em hardware e software, bem como na formação dos professores
para usar esses equipamentos. E parte-se do princípio de que o uso das tecnologias em
contexto educativo é hoje uma mais-valia para os professores que as utilizam “versus”
aqueles que ainda lhes oferecem resistência. Estes desafios de mudança educativa,
embora claros, não são fáceis de vencer. É para isso necessário conhecer de forma
quantitativa as práticas e opiniões dos professores, relativamente ao uso que fazem dos
equipamentos informáticos no ensino em benefício deles próprios e, principalmente, dos
alunos.
Os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a par da
globalização e consequente aumento da competitividade, têm estado, sem dúvida, a
contribuir para um aumento das competências digitais exigidas às pessoas. As novas
competências exigidas às sociedades modernas residem na necessidade e aptidão de
gerar e difundir informação. Esta sociedade de informação exige uma ampla
consolidação e actualização de conhecimentos, direccionando o indivíduo para um novo
conceito de educação: a construção do conhecimento; e uma nova alfabetização, a
infoalfabetização.
As TIC podem proporcionar uma revolução na educação. Elas estão a criar a
necessidade de reavaliar e repensar o sistema educativo. “Neste contexto, cada vez
mais, ter-se-á de articular a escola com a sociedade de informação e do conhecimento,
oferecendo condições para que todos possam aceder e seleccionar, ordenar, gerir e
utilizar novos produtos imprescindíveis ao ensino-aprendizagem.”1(“As TICs na Sala de
Aula”,n.d.)

1

O Autor desta citação é anónimo mas pode ser consultado no seguinte url: http://www.prof2000.pt/users/dulces/introdução.htm
que foi consultada por mim no dia 16 de Abril de 2010.
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Os equipamentos interactivos e de multimédia vieram colocar à disposição dos
professores uma fonte inesgotável de caminhos para ensinar. Começaram a surgir na
sala de aula novas estratégias educativas.
O desenvolvimento das novas tecnologias não diminui o papel dos professores,
antes pelo contrário, pois o professor deixa de ser só difusor de saber e torna-se parceiro
de um saber “colectivo”. As suas “novas” competências passam por dar acesso, ajudar a
organizar, demonstrar e seleccionar. Deste modo, o Professor deixa de se apresentar
como o núcleo do conhecimento, para se tornar um optimizador desse mesmo
conhecimento e saber, convertendo-se assim num:
-

organizador do saber;

-

fornecedor de meios e recursos de aprendizagem;

-

estimulador do diálogo, da reflexão e da participação crítica.

As TIC podem desempenhar um papel primordial no que diz respeito à
motivação para o ensino por parte do professor, e da aprendizagem por parte do aluno,
facilitando todo o processo de ensino - aprendizagem. Desde que integradas
correctamente no contexto pedagógico, as suas potencialidades são te tal modo vastas
que, de certa maneira, proporcionam uma aplicação/exploração tão abrangente e eficaz,
cujo limite se encontra apenas na imaginação e criatividade do seu utilizador.
Verifica-se no entanto que, mesmo com os benefícios apontados às TIC, os
professores têm inquietações e medo em relação ao uso das mesmas, como se pode
constatar no terreno e em algumas afirmações registadas tais como:
"Já tive ao longo do meu curso outras duas disciplinas que me
proporcionaram o contacto com esse "bicho", mas só este ano e
com a disciplina de ICM é que eu perdi o medo dos computadores
e os deixei de ver como "bichos"."

"Considero que desmistifiquei um pouco o medo em relação ao
computador. O contacto permanente com o computador, permitiume desenvolver a curiosidade e o gosto pela descoberta de novos
programas. Deste modo, deu-se uma evolução muito positiva em
relação às Novas Tecnologias."
(Anónimos citados por Ponte, J. P; Oliveira,
H & Varandas, J.M.,2001, p.11)
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Os professores revelam dificuldade e receio em trabalhar com os equipamentos
informáticos. Este medo poderá dever-se ao facto da rapidez com que as crianças
aprendem a manusear estas tecnologias, por serem curiosas e não terem medo de
estragar, podendo ultrapassar facilmente o conhecimento dos professores em termos
técnicos, deixando-os numa posição muito desconfortável. Outra razão pode estar
relacionada com o facto de alguns professores se terem acomodado. Usar tecnologia no
ambiente escolar é trabalhoso e exige um planeamento minucioso das acções a serem
desenvolvidas durante a aula. A tecnologia, por si, só não produz efeitos positivos na
aprendizagem. É importante e fundamental para uma sociedade de futuro desenvolver
projectos de infoalfabetização para os docentes.
Nos últimos anos, por iniciativa do Ministério da Educação, tem vindo a
verificar-se um forte investimento em tecnologia nas salas de aula, principalmente
através dos programas governamentais Plano Tecnológico da Educação (PTE) e do
Plano de Acção da Matemática (PAM).
O PTE é o maior programa de modernização tecnológica que alguma vez existiu
em Portugal e foi aprovado em Agosto de 2007 pelo Governo. Este plano disponibiliza,
de forma integrada e coerente, um esforço ímpar na infra-estruturação tecnológica das
escolas, na disponibilização de conteúdos e serviços em linha e no reforço das
competências TIC de alunos, docentes e não docentes. (“Plano Tecnológico da
Educação”, p. 6 a 9, 2008)
O PAM, aprovado em Junho de 2006, é um programa construído com base num
diagnóstico efectuado pelos professores de matemática, decorrente da reflexão sobre os
resultados dos alunos na área da Matemática no ano de 2005. Este plano tem como
principal objectivo melhorar o ensino da Matemática concedendo alguma autonomia às
escolas para criar o seu próprio plano de acção, tendo sido inclusive atribuído um
orçamento próprio para adquirir materiais que tenham como objectivo a melhoria do
ensino da matemática nas escolas. (Miranda, 2009)
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Apresentação do problema
Com base na experiência profissional, na implementação destes planos, tendo
sido responsável pela integração do PTE e sendo o actual responsável pela coordenação
do PAM na sua escola, o mestrando observou que a tecnologia disponível não é usada
ou o seu uso é essencialmente para substituir outras tecnologias que já existiam, como
por exemplo, o computador e o videoprojector serem utilizados em substituição dos
acetatos e do retroprojector. O reconhecimento desta situação, que poderá
eventualmente ser generalizada, tem por base conversas informais com colegas que têm
funções de coordenar estes planos noutras escolas.
Esta impressão informal sugere a importância da reflexão sobre o reforço dos
instrumentos TIC nas salas de aula, e sobre se a sua disponibilização pode ou não, por si
mesma, provocar mudanças nas metodologias de trabalho dos professores. No fundo, o
que se pretende compreender com esta investigação é se a introdução de novas
tecnologias na sala pode por si mesma provocar mudanças nas estratégias de ensino, ou
se é necessário ter em consideração outros aspectos que levem à inovação. É também
intenção do estudo perceber se o professor vê a introdução destas tecnologias como
ferramentas necessárias, tendo em conta as necessidades de desenvolvimento futuro dos
alunos.
Surgem assim as questões que explicitam e orientam a análise do problema
formulado:
- as novas tecnologias são fontes potenciadoras de inovação no Ensino da
Matemática?
- a tecnologia disponível nas escolas é a ideal para promover a inovação em
Matemática?
- há obstáculos na integração das tecnologias nos modelos de aprendizagem dos
professores - em particular em atitudes de receio?
Pretende-se identificar quais os maiores obstáculos à incorporação das TIC no
processo de ensino-aprendizagem de uma forma inovadora. É que se a tecnologia é
criada e não traz inovação, então não faz sentido a sua aplicação.
A sociedade considera a tecnologia como um instrumento de futuro, primordial
em qualquer currículo do ensino obrigatório e, como tal, os professores de Matemática
não se devem alienar das potencialidades das TIC.
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O

governo

português

acredita

que

as

TIC

desenvolvem

habilidades/competências que vão permitir aos nossos alunos a participação activa no
mundo global da informação e comunicação tecnológica, que são vitais para o
desenvolvimento não só em termos pessoais, mas também da sociedade como um todo.
(Governo Português, 2005, p. 11 a 23).

Questões de investigação
− Será que os Professores consideram a Tecnologia realmente necessária nas salas
de aula?
− Quais são os mecanismos que se tem de criar nas escolas e nos meios que as
rodeiam para que os professores acreditem na Tecnologia e a passem a usar de
forma regular dentro da sala de aula?
− Como é usada a Tecnologia nas salas de aula pelos professores? Como meio de
aprendizagem ou essencialmente como ferramenta no Ensino da Matemática?
− Quais serão as medidas necessárias para que os professores passem a integrar a
Tecnologia como meio de aprendizagem e não estritamente numa perspectiva de
Ensino da Matemática em sala de aula?
− Qual será a Tecnologia realmente necessária nas salas de aula para os
professores a integrarem como meio de aprendizagem e não como ferramenta no
Ensino da Matemática?
− Será a Tecnologia desencadeadora de inovação no Ensino da Matemática?

Descrição sumária da investigação
Como já foi referido anteriormente, com a presente dissertação pretende-se saber
se a Tecnologia é desencadeadora de inovação no Ensino da Matemática, e o que se faz
com ela “versus” o que idealmente se deveria fazer. Pretende-se também perceber que
Tecnologia os professores consideram necessária para ensinar Matemática.
No campo empírico, o investigador, através da realização de inquérito por
questionário, pretende identificar que uso fazem os professores de matemática das
Tecnologias disponíveis nas suas escolas e se as consideram ou não adequadas ao
processo de ensino dessa disciplina. É também objectivo compreender se a
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implementação de outras Tecnologias, já existentes no mercado, inovaria o ensino da
matemática.
A amostra recairá sobre 119 professores do 1º, 2º e 3º Ciclos da disciplina de
Matemática a leccionar em diversas escolas, no decorrer do ano lectivo 2010/2011.
Pretende-se que os docentes reflictam e emitam opinião sobre o uso de tecnologia na
sala de aula e que procurem descrever o que se faz com o recurso à tecnologia em
situações reais de sala de aula.

Importância da investigação
Nos dias de hoje a Matemática está a ser utilizada de forma cada vez mais
interactiva, de forma mais prática, principalmente com a introdução de Tecnologias
recentes. Com todas estas novidades seria de esperar uma inovação educativa de forma
muito evidente na nossa sociedade, impulsionada por uma vasta gama de novos recursos
tecnológicos, recursos que cada vez mais estão disponíveis na escola, na sala de aula.
Como resultado, as escolas como um todo sentem-se no dever de inovar os seus
sistemas educativos, com o objectivo de ampliar os seus serviços, melhorar o seu
desempenho e reduzir custos. No entanto, esta inovação educativa é apenas aparente e
dificilmente induz o pessoal docente a reflectir sobre uma ideia de mudança, bem como
nas suas consequências práticas (Westera, 2004).
A Matemática sempre teve um papel fulcral na sociedade. Esta visão deve-se
principalmente a uma ampla difusão da importância social e económica desta área
científica e ao reconhecimento de que abrange e se articula com múltiplos domínios
científicos sendo aplicada numa variedade de actividades sociais, políticas e
económicas. Aliás a Matemática é vista como um indicador dos níveis de
desenvolvimento de um país (COLE, 2006).
O professor nem sempre tem consciência da importância e impacto que os
materiais ou softwares podem ter para o ensino–aprendizagem da Matemática e em que
momentos devem ser usados; aliás, os docentes muitas vezes justificam a importância
do uso dessas ferramentas apenas pelo carácter “motivador” ou pelo facto de se ter
“ouvido falar” que o ensino da Matemática tem de partir do concreto e esta é uma forma
de o fazer, nas sem uma verdadeira base científica (Fiorentini e Miorim, 2004).
Será importante compreender se estamos perante uma solução fundamentada de
melhoria na dinâmica de aulas e da relação dos alunos com as aulas.
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Tendo em conta a necessidade desta mudança, e para que ela aconteça
efectivamente nas escolas, é importante saber e demonstrar aos professores se a
Tecnologia é ou não desencadeadora de inovação e demonstrá-lo aos professores. Nesse
sentido, partindo do princípio de que a tecnologia é benéfica, será proveitoso mostrar
que metodologias os professores deveriam seguir para provocar a mudança.
Só a existência da tecnologia e a sua disponibilidade não serão eventualmente
suficientes para que haja um movimento de mudança nas estratégias de ensino dos
professores. É necessário realizar outras escolhas, como por exemplo apostar numa
investigação e formação com qualidade, descobrindo quais as necessidades dos
professores e adequar os investimentos de forma mais acertada.
“…para se saber como se deve proceder no campo da educação e
do ensino, é preciso estudar a fundo o sujeito dessa educação e
desse ensino”.
(Mialaret,1975, p.7)
É importante perceber os objectivos que desejamos atingir na área da
Matemática em relação a alunos e professores, para que todos possam melhorar as
futuras competências Matemáticas da nossa sociedade e, a partir desta simbiose, entre
os actores do sistema, enaltecer a importância do bom desempenho escolar a
Matemática.
Considera-se de extrema importância reflectir sobre as razões pelas quais tem
havido uma fraca adesão e deficiente implementação da utilização das Tecnologias por
parte dos Professores em contexto de sala de aula.
Estas Tecnologias, pelo interesse que despertam nos jovens intervenientes no
processo de ensino-aprendizagem, podem vir a promover o sucesso desejado nesta
disciplina e, como tal, a introdução de Tecnologia é tanto mais pertinente quanto se trata
de um conhecimento fundamental para o desenvolvimento dos alunos.
O mestrando é da opinião que algo deve mudar nos professores e, para isso,
considera necessária uma reflexão da prática pedagógica de modo a rentabilizar o que
existe de positivo e alterar o que se considera menos benéfico para o sucesso escolar e
educativo dos nossos alunos.
Este estudo pretende contribuir indirectamente para a formação contínua de
professores, fomentando a discussão e análise de aspectos importantes relacionados com
o sucesso ou insucesso dos alunos a Matemática ao longo do seu desenvolvimento
profissional.
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA

Introdução
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A integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino e
aprendizagem em Matemática em Portugal é um desafio. A sua implementação, se não
for realizada correctamente ou seja, de uma forma pensada e estruturada, pode vir a
trazer profundas consequências prejudiciais, em vez de eventuais benefícios.
Existem muitas questões que se levantam com esta nova realidade, como por
exemplo: - O que constitui uma utilização eficaz das TIC no ensino da Matemática e em
que situações de aprendizagem em concreto? - Como é que os educadores e professores
vêem a utilização das TIC no ensino de Matemática e aprendizagem?
Nos últimos anos, a aquisição de meios tecnológicos tem um custo cada vez
menor e o avanço e progresso de novas Tecnologias tem permitido o emprego
generalizado, da Tecnologia no processo educacional, abrindo desta forma a novas e
desafiantes visões e perspectivas educacionais, em particular no ensino da Matemática.
Vários programas governamentais, tendo como metas inovar, desenvolver e
preparar para o futuro vêm sendo implementados com o objectivo de possibilitar o
acesso de alunos e professores a modernos equipamentos tecnológicos. Mas a
introdução desta Tecnologia, por si só, pode não conduzir a um aumento do seu uso
dentro do processo educativo. A disponibilidade nas escolas portuguesas de boas
ferramentas para o ensino é fundamental mas, mais importante do que a aquisição e
disponibilidade de meios, é o investimento dos profissionais da educação na sua
aplicação na sala de aula.

Inovação
O Mundo em que vivemos hoje é global, está em constante mutação, não tem
fronteiras, onde todos competem com todos onde quer que estejam e independentemente
da área de trabalho em que estão inseridos. Está centrado essencialmente no
conhecimento, onde informação é sinónimo de poder. É um mundo onde originar mais
valor, com criatividade e mestria, é encarado como factor de sobrevivência. É um
mundo em que são dispensados os menos aptos, os menos competentes, e onde,
independentemente da sua localização geográfica, são escolhidos os que oferecem
melhor resposta, melhor valor e maior capacidade de criar riqueza. Perante isto surgem
grandes desafios à nossa sociedade : a Inovação e o Empreendedorismo. (Pink, 2009 )
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Existem diversas concepções sobre o que é inovação. Por exemplo Saenz &
Capote (2002, p. 70) apresentam inovação tecnológica como a conjugação de três
factores:
1.º reconhecimento de uma necessidade social;
2.º presença de capacidades científica e tecnológica;
3.º e o suficiente apoio financeiro.
No entanto, para Hord (1987) em termos gerais “qualquer aspecto novo para um
indivíduo dentro de um sistema é uma inovação”(citado por Hernandéz et al, 2000,
p.19). Esta observação implica divergências e incoerências práticas, pois o que é
inovação para uma pessoa pode não ser para outra dentro do mesmo sistema. O
problema reside não na definição de inovação, mas na sua interpretação. A inovação é
vista de forma diferente por quem a promove, por quem a facilita, por quem a coloca em
prática e por quem beneficia dos seus efeitos.
As inovações aparecem sempre vinculadas a questões sociais, ideológicas e
económicas e dependem, para ser consideradas como inovadoras, da conjuntura em que
emergem, de quem as promove, do impacto que têm e da extensão que adquirem. As
inovações que tiveram uma maior eficácia foram as que procuraram dar uma resposta
alternativa às necessidades escolares e que, por essa razão, se conservam na cultura de
escola. As mudanças desencadeadas permitiram algumas melhorias na qualidade do
ensino.
Nos Estados Unidos, a primeira revolução desencadeada pela introdução de uma
inovação em educação ocorreu nos anos 50 e foi realizada pela National Science
Foundation. Esta organização reunia cientistas, psicólogos e educadores com o intuito
de transformar de maneira radical o ensino das Ciências e da Matemática nas escolas. A
inovação consistiu em substituir o ensino através da transmissão de conhecimentos
científicos, por um ensino centrado na procura e descoberta por meio da experimentação
(Hernandez et al, 2000, p. 20).
Outros estudiosos, com por exemplo Solà (1980, p.33), situam os conceitos e as
práticas de inovação em educação numa linha contínua. Num extremo dessa linha
encontra-se o sentido sócio-pedagógico da inovação, que se define como “uma ideia,
prática ou material percebida como nova por parte da unidade de adopção responsável”.
No extremo oposto, a inovação é considerada como “uma tentativa deliberada de levar à
prática determinados objectivos”, por outras palavras, quando uma comunidade
educativa quer introduzir uma inovação esta implica sempre uma mudança “planeada”
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de maneira a que enriqueça com organização da capacidade necessária para atingir os
objectivos.
House, citado por Hernandez (2000, p. 27), distingue três perspectivas que são
apresentadas como partes do processo inovador:
A primeira segue uma orientação tecnológica, e surge em meados dos anos 70.
Esta inovação apresenta essencialmente um enfoque sistemático e racional - A
Tecnologia em si é sinónimo de progresso. As melhorias reflectem-se nas normas, nas
formas de trabalhar e nas matérias e não nos conhecimentos em si e nas relações entre
os diferentes actores educativos.
A segunda perspectiva apresentada é política - A inovação sempre foi objecto de
discórdias e acordos. Nesta perspectiva a realidade não é uma soma de forças, ao
contrário do que defende a perspectiva tecnológica. Defende que a colaboração é mais
problemática que automática e deve ser resultado de negociação e de compromisso.
A terceira e última perspectiva, a cultural, pretende estudar os efeitos das
inovações, considerando diferentes culturas ou subculturas que representam conflitos de
valores e que perfilham significados diferentes em relação à realidade, cito:
“…parece cada vez mais claro que, se este não tiver conexão com as
construções conceptuais e a forma de actuar dos professores, se esta não
contar com a aceitação necessária e as decisões práticas adequadas, seus
objectivos acabam por se diluir e perder seu sentido.” (Hernandez et al,
2000, p. 31).
Segundo Hernandez os autores Fullan & Pomfrett, assinalam que a inovação
curricular pode ter cinco dimensões diferentes:
a) Selecção dos conteúdos do currículo e materiais a serem utilizados
para os desenvolver;
b) Organização formal do currículo e o meio físico em que se desenvolve
o ensino;
c) Funções e relações dos usuários envolvidos na inovação;
d) Conhecimento e compreensão que os actores da inovação têm de
diferentes aspectos (fundamentação, valores, objectivos, estratégias, etc.);
e) Internalização da mudança.
A inovação educacional, segundo Hernandez, é entendida por Fullan como a
acção que centraliza as seguintes dimensões:
a) Possível utilização de novos materiais e tecnologias curriculares;
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b) Possível uso de novos enfoques de ensino (actividades, estratégias,
didácticas, etc.);
c) Possível alteração de crenças ou de pressupostos pedagógicos
subjacentes às novas políticas ou programas educativos.
Este autor considera ainda que a gestão da inovação tecnológica representa uma
abordagem integrada e holística envolvendo três temas principais:
a) Identificação e desenvolvimento de competências essenciais –
caracterizada pelo investimento em conhecimento, em prática, em
saber fazer, formação continuada, e investimentos em capital
intelectual,
b) Requisitos das diferentes tecnologias e mercados – entendido como
“estar em sintonia” com o mercado sabendo o que quer e como
responder,
c) Características e possibilidades para novas formas de mercados –
interpretado como a necessidade de criar novas organizações para
atender aos requisitos.
Em suma, no meio educacional, a inovação pode ser definida como a interacção
de culturas diferenciadas, focalizando o seu estudo na forma como as pessoas
interpretam os factos.
Em termos sociológicos a inovação educacional surge da mudança social,
provocando também mudanças na sociedade. A mudança social acontece porque as
partes integrantes de um determinado sistema estão ligadas e dependem entre si logo,
havendo uma mudança, esta alteração desencadeará transformações no comportamento
dos indivíduos.
Perante a perspectiva de uma sociedade voltada para ultrapassar as suas
dificuldades surge a necessidade de uma escola que deveria fugir da sua antiga missão
tradicional de produzir bons funcionários, e passar a desenvolver cidadãos capazes de
construir o conhecimento de forma autónoma e em fomentarem a capacidade para
criarem valor e empreenderem. A implantação crescente deste fenómeno, que os mais
distraídos julgam distante, é já reconhecida por alguns autores que pensam a educação.
Eles discutem dois tipos de inovação completamente opostos: inovação incremental e
(Carneiro, 1999, p. 200)s (Gomez-Granell, 2001, p. 15) inovação disruptiva que, tal
como a conhecemos hoje, surgiu em 1997 na obra “The Innovator’s Dilemma”, de
Clayton Christensen, da Harvard Business School. As inovações incrementais são
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aquelas em que o novo produto é criado a partir da incorporação de alguns novos
elementos em relação ao anterior, sem que sejam alteradas as funções básicas do
produto. Esta ideia também pode ser aplicada a sistemas sociais já existentes e, por
analogia, a sistemas educativos.
As inovações incrementais podem corresponder a melhoramentos rotineiros ou a
descobertas radicais mas centralizam-se sempre na essência do que já existe. Como
exemplo temos:
• Aviões com maior autonomia;
• Baterias com maior duração;
• Televisões com imagens mais nítidas e até a três dimensões;
• Computadores mais rápidos;
• Escolas onde os alunos aprendem melhor usando a internet com regularidade.
No campo oposto a este tipo de inovação encontramos as inovações disruptivas.
Clayton Christensen define disruptiva como "uma ruptura que traz inicialmente um
produto pior em relação ao modo como o mercado faz a sua avaliação. Mas também traz
um novo conjunto de atributos que permitem ao produto ser usado de uma maneira
diferente dos que existiam antes”. Esta ideia de inovação que tem a intenção de criar um
novo mercado para consumidores ou “não-consumidores” é uma ruptura com as ideias
antigas. Estas inovações normalmente germinam em contextos pouco exigentes e com
carácter exploratório. Neste caso as pessoas gostam de as usar, apesar das suas
limitações, porque não há outras soluções e assim não competem com nada. No entanto,
rapidamente ganham força, em ambientes onde não têm concorrência, evoluindo assim
muito rapidamente e acabando mesmo por substituir as soluções tradicionais, como por
exemplo os computadores:
Os primeiros computadores pessoais (como o Spectrum e o Apple II) eram
bastante limitados e praticamente não tinham mercado. Nos anos setenta, o mercado
informático era dominado por minicomputadores produzidos pela Digital Equipment
Corporation (DEC), a Data General e a HP. Mas evoluíram e muito nos dez anos
seguintes. Nos anos oitenta, os computadores eram mais poderosos e começavam a
concorrer com alguns minicomputadores. Vinte anos mais tarde, nos anos noventa, o
mercado dos minicomputadores desmoronou-se, emergindo os PCs
Os sistemas educativos surgem em redes de actores que se reforçam
mutuamente, em configurações estáveis do ponto de vista da sociologia da inovação,
ficando numa situação de cristalização que, quando surgem, impedem a mudança sendo
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assim impossível produzir inovações incrementais ou, quando surgem, não têm efeitos
duradouros.
A inércia e a falta de capacidade dos sistemas educativos para evoluir dilui ou
distorce as inovações. O caminho mais promissor, segundo Clayton M. Christensen,
para se criar inovação nos sistemas educativos e fazê-lo evoluir é o da inovação
disruptiva que cresce discretamente nas margens do sistema até começar a transformálo, irreversivelmente.
São exemplos de inovações disruptivas nos sistemas escolares:
• Fornecimento de cursos on-line em áreas que as escolas não cobrem;
• Cursos para crianças sobredotadas;
• Cursos de enriquecimento para crianças com necessidades especiais;
• Cursos opcionais sobre línguas, arte, humanidades, economia, etc.
• Apoio à distância a alunos nómadas ou que estudam em casa;
• Escolas-piloto explorando novos modelos de escola;
• Escolas-piloto explorando novos modelos pedagógicos (ex.: projectbased learning);
•

Escolas

experimentais

incumbidas

de

promover

mudanças

transformacionais nas comunidades sociais degradadas nas quais se
integram.
Estes exemplos de inovação disruptiva que, por não colidirem com o ecosistema educacional pré-estabelecido e dominante, abrem espaço evitando resistências
e, desta forma, a inovação cresce, até amadurecer para níveis que a tornam transponível,
sustentável e comprovável para o eco-sistema dominante.
Para criarmos uma geração criativa e inovadora a sociedade exige outras
preocupações, para além das consideradas comuns e essenciais pelo Ministério de
Educação (Língua Portuguesa, a Matemática e as Ciências). Os jovens devem aprender
a “explicar o que existe”, mas também a “criar o que nunca existiu ”.
Mas será que neste campo existe uma ligação directa entre criatividade e
inovação? Estão em curso experiências inovadoras envolvendo de forma sistemática
centenas de professores pela Yale University Press, bem como as conduzidas pelo
Imaginative Education Research Group (IERG) de Kieran Egan (Egan, 2007). Todas
elas têm uma coisa em comum: mantêm-se nas margens do eco-sistema
educativo/educacional e têm sucesso seguindo um percurso disruptivo, ou são baseadas
em processos cuidadosamente concebidos e geridos eficazmente, de inovação
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incremental e produzem efeitos duradouros. Caso contrário correm o risco de
fracassarem:
As parcerias duradouras entre unidades de investigação e comunidades
escolares, numa reflexão real sobre os currículos escolares e sobre as práticas
pedagógicas, poderão desencadear uma evolução nos sistemas educativos.
Como exemplo destas interacções inovacionais temos o uso do software Cabri,
um ambiente de aprendizagem computacional, que permite a interacção directa entre o
aluno e o computador. Com a utilização deste software o aluno pode criar e construir
figuras que podem ser deformadas com a deslocação dos seus elementos, permitindo a
visualização dos movimentos e conservação de propriedades geométricas.
“... o computador deve ser utilizado como um catalisador de uma
mudança no paradigma educacional. Um novo paradigma que
promove a aprendizagem ao invés do ensino, que coloca o
controle do processo de aprendizagem nas mãos do aprendiz, e
que auxilia ao professor a entender que a educação não é somente
a transferência de conhecimento, mas um processo de construção
do conhecimento do aluno, como produto do seu próprio
engajamento intelectual ou do aluno como um todo. O que está
sendo proposto é uma nova abordagem educacional que muda o
paradigma pedagógico do instrucionismo para o construcionismo”
(Valente, 1998, p. 49).
O principal objectivo para este campo de investigação é a melhoria da
aprendizagem ou seja, a solução tecnológica seleccionada deve responder efectivamente
e eficazmente ao problema colocado, preocupando-se com as necessidades dos alunos e
dos docentes.
Segundo Aguado Arrese (1977, p. 314) a tecnologia empregue na educação é
“uma forma de racionalização dos sistemas escolares, uma sistematização dos processos
de ensino-aprendizagem, uma aplicação dos princípios científicos à actividade
educativa". O domínio do estudo da tecnologia educativa consiste na construção de
sistemas de ensino-aprendizagem capazes de provocar mudanças educativas
significativas. Sarramona (l986, p. 9) afirma que: se educar "é fazer o homem", a
tecnologia propõe-se fazê-lo cada vez melhor e "melhor tecnologia educativa” aparece,
por vezes, definida genericamente como "aplicação de princípios científicos na
resolução de problemas educativos".
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A base da tecnologia educativa foi sendo elaborada a partir dos meios
audiovisuais, que se desenvolveram progressivamente desde o fim da Primeira Guerra
Mundial. Os aparelhos audiovisuais, chegados às escolas sob a pressão da indústria de
instrumentação

óptica

que

necessitava

de

escoar

produto,

são

adquiridos

precipitadamente, sem atender às necessidades pedagógicas, sem a preocupação de
produção de documentos pedagogicamente adequados e sem formação de professores
para a sua utilização técnica e didáctica.
Regra geral, ao pretender-se melhorar o rendimento do sistema educativo,
complica-se inutilmente a tarefa do professor pouco formado e entendedor.
A associação destas Tecnologias ao ensino é fundamentada na ideia em que as técnicas
audiovisuais creditam o seu valor, devido a uma apresentação massiva de informação
icónica (fixa e móvel), considerando-se assim os aparelhos como uma ajuda ao ensino,
que o facilita ampliando os processos de instrução, ou seja, o modelo pedagógico
mantém-se mas modernizado.
Na década de sessenta as investigações na área da psicologia da aprendizagem
juntamente com as da área das comunicações descobriram que os meios audiovisuais e
as suas técnicas comunicativas implícitas modificam, em geral, o processo ensino-aprendizagem, e em particular a relação professor-aluno. Esta descoberta estimula o
surgimento de uma nova perspectiva do conceito da tecnologia educativa. A base deste
novo conceito está apoiado em modelos pedagógicos instrucionais, especialmente o
ensino programado. A sua principal ferramenta, o software, é um exemplo de material
didáctico que inclui “um método preciso e implica todo um sistema de ensino apoiado
num modelo de aprendizagem condutivista” (Blanco 1993).
Embora seja "historicamente inegável o vínculo da tecnologia educativa com as
teorias da aprendizagem condutivas" (Sanvicens, 1984, p. 203), a tecnologia educativa
baseia-se nas diferentes correntes psicológicas em função dos objectivos que desejam
alcançar.
As pesquisas educacionais, realizadas na década de setenta, concluíram que por
um lado o valor de um programa residia na resposta a uma necessidade previamente
definida, a qual é obtida pela organização coerente dos elementos da planificação em
jogo (Matougui, 1980), por outro o aparecimento da cibernética e o seu
desenvolvimento, possibilitou o surgimento e a aplicação da concepção sistémica da
educação.
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O momento chave destas investigações foi a definição proposta em 1970 pela
Comission on Instructional Technology (E.U.A.): "a maneira sistemática de conceber,
de realizar e de avaliar todo o processo de ensino-aprendizagem em função dos
objectivos pedagógicos, resultantes da investigação nos domínios da aprendizagem
humana e da comunicação utiliza uma combinação de recursos humanos e materiais
para provocar uma instrução eficaz" (Molenda, 2003, pag. 1).
Estava aberto o caminho para colocar a Tecnologia Educativa (TE) no
enquadramento da focagem sistémica. Como afirma Cañellas (1985), "definir a
educação como sistema supõe haver conseguido desentranhar a sua mais profunda
essência e adequar-se metodologicamente a ela, num acto de total fidelidade científica
que se manifesta ao aplicar uma metodologia que participa das características do próprio
objecto de estudo" (p.141). Esta focagem marca profundamente o desenvolvimento da
Tecnologia Educativa. Lachance (1978) apresenta como objectivos: "analisar [por um
lado] os problemas ligados ao ensino-aprendizagem e, por outro lado, elaborar,
implementar e avaliar as soluções desses problemas pelo desenvolvimento e exploração
dos recursos educativos”.
Nos anos oitenta, surge a nomenclatura Novas Tecnologias da Informação
(NTI). Esta definição estava relacionada com a aplicação do computador e vídeo em
contexto educativo, em particular na sua modalidade interactiva. Reforçaram-se as
pesquisas sobre a interactividade homem-máquina e a análise dos ambientes
tecnológicos. Nesta linha surge uma teoria tecnológica designada por hipermédia
(Benrand, 1991, p.89), ainda utilizada nos dias de hoje.
Juntas as teorias hipermédia e sistémica, caminharam para uma perspectiva da
Tecnologia Educativa como um procedimento complexo e integrado que envolve
homens e recursos em interacção. Estes procedimentos obrigam à inovação e à
existência de uma ciência capaz de analisar os problemas, procurar soluções por forma a
objectivamente criar uma mudança fundamentada em toda a estrutura educativa.
No Estudo das TE, Chadwick (1987, p.2l) apresenta um quadro teórico baseado
em três abordagens científicas, entretanto sujeitas às transformações epistemológicas:
I)

A

comunicacional,

considerada

como

instrumento

do

processamento da aprendizagem curricular;
II)

A

sistémica,

por

proporcionar

adequados

conjuntos

de

procedimentos relativos à aprendizagem e ao design - concepção,
implementação e avaliação;
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III)

A psicológica, baseada particularmente na vertente cognitiva e no
modelo de processamento que permite à TE centrar o seu campo
de intervenção, aproveitando a actividade mental exercida pelo
aluno durante o processo de comunicação, bem como nas suas
implicações no desenho do processo de aprendizagem.
“…os sistemas educativos devem dar resposta aos múltiplos
desafios das sociedades de informação, na perspectiva dum
enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício duma
cidadania adaptada às exigências do nosso tempo…” Unesco
(Delors, 1996, p.59):

A grande riqueza educativa das Tecnologias Educativas, hoje em dia mais
conhecidas por TIC, reside na abertura de novas opções na organização escolar e
curricular, como refere Silva (1998). O seu valor potencial pode repercutir-se nas
estruturas organizativas da educação (flexibilizando o tempo e o espaço escolar), no seu
conteúdo (na construção da sociedade do conhecimento) e na sua capacidade criativa
metodológica (na capacidade de criação de metodologias singulares e variadas).
Os autores Butcher, Addo e Isaacs (2003) identificam os seguintes benefícios da
utilização das TIC em educação:
• permitem a existência de uma vasta gama de recursos, que são
facilmente actualizados e têm uma disponibilidade imediata;
• facilitam a comunicação entre os alunos e entre alunos e educadores,
podendo recorrer a variadas estratégias;
• facilitam a troca de recursos entre alunos de diferentes níveis,
ultrapassando barreiras como a localização geográfica;
• construção de estratégias de informação e bases de exploração eficazes,
desenvolvidas para armazenar informações facilmente manipuladas,
armazenadas e recuperadas.
Esta área quando une os elementos do saber fazer e a sua reflexão teórica, passa
a estar compreendida a meio caminho entre o especulativo e o conhecimento aplicativo
técnico tornando-se em teoria da técnica.
Quintanilla (1995, p.l5) perspectiva uma compreensão das diferenças entre os
planos da técnica e da tecnologia. Enquanto a técnica se caracteriza como "um sistema
de acções intencionalmente orientado à transformação de objectos concretos para obter
de forma eficiente um resultado que se considera valioso", vinculando-se à eficácia, a
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tecnologia é uma subclasse dos processos técnicos cujo "desenho e uso estão baseados
em conhecimentos e métodos cinéticos e em sistemas de valores e procedimentos de
avaliação que se podem considerar racionais".
A tecnologia recorre à técnica para a sua praticabilidade, mas distingue-se dela
na exigência da utilização de princípios e saberes científicos. Assim, a tecnologia
socorre-se da dimensão técnica para a resolução de problemas práticos e à sua extensão
teórica, que implica o pensar sobre a essência de tais problemas, e consequentemente
sobre a própria resolução do problema. O tecnólogo não se limita apenas ao uso de
recursos técnicos, conhece o porquê da sua actuação, domina conhecimentos científicos
e a sua actuação é sempre fruto da análise prévia do problema e da valorização das
possíveis alternativas de solução.
Existe uma ampla investigação no domínio das Tecnologias Educativas ou TIC.
No entanto verifica-se que a incorporação das TIC no terreno não tem correspondido às
expectativas. Ao invés de promover a mudança pedagógica, o que se tem verificado de
um modo geral, é a incorporação dos sistemas tecnológicos das TIC em métodos de
organização pedagógica tradicional. Individualmente o docente adapta a tecnologia
substituindo-a pela anterior sem recurso à ciência, ou seja, não procura soluções para
usar a tecnologia de forma mais eficiente nas suas lições.
A Tecnologia Educativa em Portugal, segundo Blanco & Silva (1993), surge na
década de sessenta, mais concretamente em 1964, com a criação do Instituto de Meios
Audiovisuais no Ensino e na Educação - o IMAVE. Este instituto deu origem, em 1971,
ao Instituto de Tecnologia Educativa (ITE) que se ocuparia “de aplicar as técnicas
modernas, designadamente as audiovisuais, em todos os sectores educativos.
No entender de Blanco & Silva (p.48) é a reformulação de programas e
currículos ocorrida nas Universidades, principalmente nos cursos de formação de
professores, no início da década de oitenta, que contribui decisivamente para demarcar
as TE da sua simples utilização de meios audiovisuais que auxiliam o professor nas
actividades escolares, para ser considerada como uma componente estratégica na
própria formação de professores, considerando que estas podem vir a ser uma
ferramenta preciosa, não só para ajudar os alunos mas também como fonte de
aprendizagem em si.
Em meados da década de oitenta aconteceram dois eventos que ajudaram a
afirmação e sedimentação da Tecnologia Educativa, como pilar estratégico na
modernização do Sistema Educativo: Reforma Educativa e o Projecto Minerva.
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Os trabalhos da Reforma Educativa conduzidos entre os anos de 1987 e 1988
contribuiram igualmente para sedimentar a Tecnologia Educativa no seio do sistema
educativo.
Analisando os documentos preparatórios da Comissão da Reforma do Sistema
Educativo (CRSE) existem dois relatórios do domínio da Tecnologia Educativa que se
destacam: o primeiro intitulado “Novas Tecnologias no Ensino e na Educação” (CRSE,
l988) e um segundo com a temática “Mass Media e a Escola” (CRSE, l988).
A Proposta Global da Reforma, apresentada pela Comissão em 1988, propõe a
execução de três programas que valorizam especialmente a Tecnologia Educativa:
- O programa “Educação e Comunicação” que apresenta como objectivos: a
introdução da educação para os media na educação escolar e extra-escolar, a
promoção da dimensão educativa da comunicação social e a criação de uma
rádio e de uma televisão educativas;
- O programa “Novas Tecnologias da Informação” que apresenta como
objectivos a introdução dos meios informáticos no sistema educativo, a
generalização do recurso às tecnologias áudio e vídeo e a promoção da
utilização das tecnologias de comunicação multimédia. Este programa
pressupunha uma identificação prévia das potencialidades da Tecnologia
Educativa "entendida no seu conceito mais amplo de utilização de material
didáctico em áudio, vídeo e informática, como instrumentos de
modernização do sistema educativo e de melhoria do ensino";
- O programa “Dinâmica Pedagógica das Escolas” que realça a importância
da difusão da informação como fundamental na dinamização pedagógica da
escola, também apresenta um subprograma direccionado para a "produção
de documentação pedagógica de grande difusão pelo sistema escolar e
educativo".
O crescimento da ciência na área de estudo da Tecnologia Educativa
desencadeia a realização de um Encontro Nacional, em 1987, com a finalidade de fazer
o balanço do estado da situação e perspectivar sentidos de orientação futura.
Ainda nesta fase de afirmação da TE em Portugal cria-se a “Secção de
Tecnologia e Comunicação Educativa” dentro da orgânica de funcionamento da
“Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação” em 1989.
O Projecto Minerva pretendia equipar as escolas de meios informáticos com os
objectivos fundamentalmente de racionalizar, valorizar e actualizar. Lançado em 1985
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para o ensino superior, este projecto surge como um esforço de valorização do nosso
sistema educativo, acompanhado de uma permanente avaliação e actualização, dando
assim um contributo essencial para sedimentar a Tecnologia Educativa, mais
concretamente o hardware.
Este Projecto dispôs de recursos para equipar as escolas com meios informáticos
e promover a formação de formadores e de professores utilizadores para o ensino das
tecnologias de informação.
O papel educacional do computador, no projecto Minerva, é marcado pela ideia
da utilização do computador como ferramenta de aprendizagem, conduzindo assim à
valorização de actividades e projectos, muitos dos quais interdisciplinares, que
promovessem o domínio das técnicas informáticas. Embora com uma forte ambição,
este projecto nunca conseguiu uma implementação alargada, por falta de equipamentos,
em algumas escolas básicas e secundárias onde o número de computadores era
extremamente reduzido.
De uma forma geral, o computador tinha visibilidade como ferramenta estando
disponível para utilização, tal como todos os outros materiais vocacionados para o
ensino. Surge então a necessidade de clarificar os objectivos orientadores da sua
utilização:
- permitir a pesquisa e gestão da informação;
- auxiliar professores e alunos no tratamento dessa informação;
- colocar e resolver problemas e desafios;
- estimular a descoberta.
A partir da década de noventa, paralelamente à introdução das tecnologias em
educação, as tecnologias de informação em geral tornam-se subitamente visíveis para o
grande público com o aparecimento dos computadores pessoais e a sua massificação.
Com estas mudanças a introdução de meios informáticos no sistema educativo passa a
ser vista sobretudo como susceptível de “enriquecer as estratégias pedagógicas do
professor e estimular, em diversos contextos educativos, metodologias mais
incentivadoras da actividade, da participação, da colaboração, da iniciativa e da
criatividade, sendo um sustentáculo de novas estratégias dentro da escola. “(Ponte,
1994).
As ideias de Seymour Papert, durante este período, influenciaram a visão de
como se deveria utilizar o computador em contexto educativo. Sobretudo é de realçar a
ideia de que o aluno tem de ter um papel activo e autónomo na criação e
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desenvolvimento dos seus projectos pessoais, dominando a tecnologia a um ponto que
quase faz concorrência aos profissionais que utilizam estes instrumentos. Outra ideia
central para Papert, é que as tecnologias de informação, em vez de substituírem o
professor, valorizam a sua importância.
Ao professor são assim confiadas novas funções e novos deveres e é a partir
dele, da sua responsabilidade, capacidade de criação, e através de uma aposta real e
concreta de formação, que se poderia planear e traçar um caminho de verdadeira
transformação do sistema educativo, um sistema que realmente prepare o aluno para o
futuro.
No Ministério da Educação, devido a uma crise financeira no país, iniciou-se
uma fase de contenção orçamental revendo-se as necessidades decorrentes do normal
funcionamento do projecto MINERVA, nomeadamente no que diz respeito aos recursos
humanos. Foram claramente definidas políticas para reduzir ao mínimo o número de
professores envolvidos em funções não lectivas e de limitar as horas de transferência
lectiva dos professores participantes.
Nesta fase, uma parte importante dos recursos financeiros, que inicialmente
estava previsto para o Projecto MINERVA, foi aplicada a equipar escolas secundárias
que nos seus currículos tinham áreas tecnológicas. Na prática, esta orientação acaba por
ter grandes repercussões pois houve um esforço para equipar as escolas, mas que não foi
acompanhado por um desenvolvimento adequado dos currículos, não correspondendo
de igual forma às necessidades de formação de professores.
Resumindo, o Projecto MINERVA representou na sua essência um impulso no
processo de transformação da escola acompanhando a nova realidade cultural ou seja, a
tecnologia de informação. Em síntese, de entre os seus resultados será importante referir
que o projecto:
- Permitiu a divulgação das tecnologias de informação nas escolas,
apresentando-as como ferramentas de trabalho acessível;
- Estimulou a afirmação de uma cultura de projectos nas escolas e a
criação de equipas de trabalho multipedagógicas, originando novas
concepções, pensamentos e ideias;
- Proporcionou o crescimento profissional de professores;
- Encorajou o desenvolvimento de práticas de projecto nas escolas,
contribuindo assim para uma nova cultura pedagógica, em que existe
uma relação professor/aluno mais próxima e colaborante;
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- Contribuiu para que os cursos de formação inicial de professores
passassem a ter componente de tecnologias de informação;
- Estabeleceu novas relações entre instituições de ensino superior e
escolas e entre escolas de diferentes pontos do país;
- Estimulou a cooperação internacional com diversos países europeus,
africanos e da América do Sul, bem como a participação de Portugal na
European Pool of Educational Software.

Com o aparecimento de outros projectos, o MINERVA começou a diminuir as
actividades formativas e de ajuda às escolas. Ao mesmo tempo teve de lidar com o
problema da crescente inoperação dos equipamentos que se tornaram ultrapassados e
obsoletos. Estas dificuldades, e a desmotivação crescente nas escolas, estão na origem
do abandono das actividades desenvolvidas no âmbito do projecto.
Perante este cenário a coordenação, sem soluções, tomou a decisão de terminar o
Projecto MINERVA em 1994 (no projecto inicial a sua conclusão estava prevista para
1993). Nesta altura colocou-se a questão de como continuar a promover a introdução
das TIC no nosso sistema educativo. Embora a implementação do projecto revelasse
que os objectivos eram pertinentes e muito importantes para o desenvolvimento do
sistema educativo, era consensual a ideia de que o modelo do programa não operava da
maneira pretendida pois, apesar de estimular a iniciativa e a criatividade dos actores,
não garantia uma boa gestão de materiais, nem uma resposta abrangente e homogénea a
todo o sistema educativo.
Apesar de ter sido o projecto com maior impacto junto da comunidade
educativa, o Projecto MINERVA não foi o único programa nacional que teve como
objectivo a integração das tecnologias de informação e comunicação nas escolas
portuguesas. Assim, e paralelamente ao projecto MINERVA, surgiram os programas
IVA (Informática para a Vida Activa) e FORJA (Formação de Professores de Jovens
para a Vida Activa em TIC), que constituíram espaços onde se realizaram algumas
experiências relevantes de utilização educacional das tecnologias de informação e
comunicação.
A Direcção do Departamento de Programação e Gestão Financeira do Ministério
da Educação (DEPGEF) criou o Projecto FORJA, integrado no programa FOCO
(Programa de formação contínua de professores, subsidiado pelo Fundo Social
Europeu). Este programa propõe-se equipar as escolas com equipamentos da melhor
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qualidade existentes no mercado, garantindo não só os equipamentos, mas também uma
formação de base mais completa aos professores que nele participam — uma formação
fundamentalmente técnica.
A partir da avaliação que fez dessas experiências de integração das TIC, o
DEPGEF do Ministério da Educação decidiu lançar, em 1995, o programa EDUTIC
(Tecnologias de Informação e da Comunicação na Educação). Este programa tinha uma
linha temporal de actuação bem definida pois terminaria em 1999. Caracterizou-se de
modo especial pela ênfase que colocou na utilização da telemática (comunicação à
distância de um conjunto de serviços informáticos fornecidos através de uma rede de
telecomunicações) e tinha os seguintes objectivos, cito:
“- Promover a disseminação nacional de informação sobre Educação,
através da criação de uma base uniforme de conhecimento acessível a
todos os parceiros educativos;
- Criar e apoiar a criação de software educativo;
- Dinamizar o mercado de edição de software educativo;
- Promover e apoiar a formação inicial e contínua de professores em TIC,
mantendo sempre a componente de acompanhamento pós-formação”.
O programa EDUTIC previa a utilização, na primeira fase, de uma plataforma
tecnológica constituída por um modem, um pacote de correio electrónico e a respectiva
assinatura junto de um operador público licenciado, e um sistema que permitisse o
acesso à rede de dados nacional de interligação das estruturas centrais e regionais do
Ministério da Educação.
Posteriormente, e à medida que fosse havendo uma reconversão da plataforma
tecnológica em que assentava aquele sistema, o pacote passaria a ser constituído por um
navegador (browser) para acesso à World Wide Web (INTERNET). Este browser,
permitiria acesso a fontes de informação multimédia nacionais e estrangeiras.
Três anos após terminar o Projecto MINERVA surge a criação do Programa
Nónio na sequência directa do EDUTIC. Este projecto tinha praticamente os mesmos
objectivos do Projecto MINERVA mas com uma postura totalmente diferente. Foi
criado por despacho do Ministro da Educação em 4 de Outubro de 1996, e terminou em
finais de 2002. Destinava-se essencialmente à produção, aplicação e utilização
generalizada das tecnologias de informação e comunicação no sistema educativo.
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Este programa, através de uma série de medidas, procurava uma intervenção
directa no sistema educativo, impulsionando novas práticas, onde o papel das
Tecnologias da Informação e Comunicação fosse (re)equacionado e central.
De entre as várias medidas encontrava-se o sub-programa 1 - Aplicação e
Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em Educação
que apresentava os seguintes objectivos gerais:
-Apoiar o desenvolvimento de Projectos de Escolas de Educação Básica
e do Ensino Secundário, concebidos e desenvolvidos em parceria com
Instituições especialmente vocacionadas para o efeito, promovendo a sua
viabilidade e sustentabilidade;
-Promover a introdução e a generalização no sistema educativo das
tecnologias da informação e comunicação, resultantes das dinâmicas dos
projectos de Escola, e de outras medidas a empreender no âmbito do
programa Nónio, nomeadamente nos domínios da criação e difusão de
software educativo e da dinamização do mercado de edição.
Um dos objectivos específicos era apetrechar com equipamento multimédia as
escolas dos Ensinos Básico e Secundário. Para a concretização deste objectivo foi
delineada uma estratégia, integrando as seguintes medidas:
“1. Acreditação de Centros de Competência – Centros de Competência
Nónio- Século XXI- com projectos em áreas pedagógico/tecnológicas de
carácter genérico vocacionados para áreas ou domínios específicos da
vida da Escola.
2. Apoio financeiro à criação ou desenvolvimento de Centros de
Competência acreditados na medida 1.
3. Apoio financeiro a Projectos apresentados pelas Escolas do ensino
básico ou secundário isoladamente ou em associações de escolas, desde
que

devidamente

acompanhadas

por

instituições

especialmente

vocacionadas para o efeito e acreditadas como Centros de Competências.
4. Apoio logístico e financeiro à introdução de novas tecnologias de
informação e comunicação no sistema educativo de modo generalizado,
na sequência de decisões tomadas centralmente como consequência da
avaliação das experiências realizadas no âmbito de outras medidas e
subprogramas ou directamente orientadas para a satisfação de
necessidades do sistema de âmbito nacional.” (Rego et al, 2000)
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Os Centros de Competência Nónio promoviam a reflexão, estudo e investigação
na área das TIC, apoiavam a preparação e o desenvolvimento de projectos específicos
apresentados pelas Escolas e promoviam assim o envolvimento dos docentes e de outros
actores educativos em actividades comuns.
Paralelamente a uARTE (Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa) da
responsabilidade do Ministério da Educação teve início em 1997 e terminou 2003.
Contemplava um sítio na Internet, que acompanhava todo o processo, funcionando
como elemento de ligação entre as escolas e os vários parceiros, nomeadamente com as
associações científicas, educacionais e profissionais, os centros de formação de
professores e o Ministério da Educação.
Apesar do progresso atingido nos seus últimos anos, nem tudo correu bem. Na
maior parte dos casos os computadores estavam fixos em salas que passaram a ser
ocupadas com as disciplinas de informática. Estas salas eram inatingíveis para as outras
áreas e para os outros professores.
Em relação às organizações de professores de Matemática, estas também se
apercebem do potencial tecnológico em educação. Em 1997, a Associação de
Professores de Matemática (APM) cria, com o objectivo de acompanhar e apoiar este
renovado interesse nas questões da utilização das tecnologias na educação matemática,
uma secção permanente na revista Educação Matemática onde noticia e exemplifica o
que vai sendo feito em Portugal e no estrangeiro, quanto à utilização das TIC
(calculadoras e dos computadores no ensino da Matemática) na sala de aula.
Começa-se igualmente a dinamizar diversos espaços de discussão sobre o tema
da tecnologia na educação matemática, com particular incidência em reuniões do
Conselho Nacional e nos Seminários de Formação dedicados às Tecnologias. Após o
Conselho Nacional de 20 de Janeiro de 2001, a direcção divulgou as seguintes
conclusões, resultantes das diversas discussões realizadas, a saber:
“-A educação com recurso a tecnologia é um direito dos alunos, que
todos os intervenientes no sistema educativo devem respeitar e que a
negação desse direito contraria a desejada igualdade de oportunidades de
acesso aos bens da educação;
-A tecnologia tem influenciado e alterado as formas de ver, utilizar e
produzir matemática, não tendo a educação matemática permanecido
indiferente a esta situação;
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-As ferramentas tecnológicas devem ser integradas de forma consistente
nas actividades lectivas, proporcionando aos alunos verdadeiras e
significativas aprendizagens matemáticas;
-A utilização dessas ferramentas deve-se pautar pela regularidade e pela
qualidade das tarefas propostas, centradas no trabalho dos alunos e
seleccionadas de forma consciente pelos professores.”
A APM perante estas conclusões recomendou que:
“-A

formação

inicial

de

professores

de

Matemática

incluísse

obrigatoriamente uma forte componente tecnológica, orientada para fins
pedagógicos, apoiada na aprendizagem matemática em ambientes
laboratoriais;
-A formação contínua dos professores de Matemática, nesta área,
estivesse centrada nas aplicações pedagógicas e na integração nas
actividades lectivas;
-Todos as alunos tivessem acesso a máquinas de calcular apropriadas ao
nível de escolaridade frequentada;
-Todos as alunos e professores tivessem acesso a computadores, com
software didáctico e ligações à Internet, para trabalho individual ou em
pequenos grupos, dentro e fora da sala de aula;
-Todos os alunos e professores pudessem utilizar equipamentos e
materiais necessários à realização de trabalho experimental;
-Todos os professores tivessem acesso a equipamentos de projecção, para
computadores e calculadoras;
-Todas as escolas tivessem, nos seus quadros, técnicos especializados que
garantissem a manutenção dos equipamentos e apoiassem a sua
renovação e actualização.”
Nos programas de Matemática do Ensino Básico também se encontram
referências às tecnologias. É considerado indispensável o uso de:
“-Calculadoras gráficas (para trabalho regular na sala de aula ou para
demonstrações com todos os estudantes,);
-Uma sala de computadores, com software adequado, para trabalho tão
regular quanto possível;
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-Um computador ligado a um data-show ou projector de vídeo (para
demonstrações, simulações ou trabalho na sala de aula com todos os
estudantes ao mesmo tempo).”
Estas e outras orientações dos programas escolares foram contribuindo também
para a integração das novas tecnologias nas escolas.
Nos dias de hoje estamos perante mais um programa de integração de
Tecnologias em Educação, o Plano Tecnológico, que é um programa que tem como alvo
não só a escola mas também a sociedade, que visa mobilizar as empresas, as famílias e
as instituições para que, com o esforço de todos, possam ser vencidos os desafios de
modernização de que Portugal precisa. No quadro desta agenda, o Governo assume o
Plano Tecnológico como uma prioridade para as políticas públicas.
Sendo parte integrante do Programa do Governo aprovado na Assembleia da
República, a aplicação do Plano Tecnológico iniciou-se com a entrada em funções do
XVII Governo Constitucional em 2005 e depois pelo governo em 2009.
O Plano Tecnológico é uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento e
reforçar a competitividade do país e baseia-se em três eixos:
“1. Conhecimento - Qualificar os portugueses para a sociedade do
conhecimento, fomentando medidas estruturais vocacionadas para elevar
os níveis educativos médios da população, criando um sistema
abrangente e diversificado de aprendizagem ao longo da vida e
mobilizando os portugueses para a Sociedade de Informação.
2. Tecnologia - Vencer o atraso científico e tecnológico, apostando no
reforço das competências científicas e tecnológicas nacionais, públicas e
privadas, reconhecendo o papel das empresas na criação de emprego
qualificado e nas actividades de investigação e desenvolvimento (I & D).
3. Inovação - Imprimir um novo impulso à inovação, facilitando a
adaptação do tecido produtivo aos desafios impostos pela globalização
através da difusão, adaptação e uso de novos processos, formas de
organização, serviços e produtos.”
Ao longo destes últimos anos, no que diz respeito ao ensino, estão a ser postas
em prática as seguintes iniciativas:
1. Ligação à Internet em Banda Larga e preparação da introdução de
fibra óptica de Todas as Escolas Públicas do País. O objectivo desta
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medida é integrar a utilização das TIC e da Internet, desde cedo, na vida
dos cidadãos;
2. E-escola. Esta medida tem como objectivo massificar a utilização de
computadores portáteis e banda larga para assim mudar o paradigma
digital de Portugal e promover a mobilidade dos cidadãos;
3. Apetrechamento das escolas. Prevê-se para as escolas do 2º e 3º ciclo
do ensino básico e secundário a instalação de cerca de 310 mil
computadores, 9 mil quadros interactivos e 25 mil videoprojectores até
2010, medida que foi alargada até 2012.
A par da implementação destas medidas, com um impacto mais directo nas
escolas a 1 de Julho de 2005, foi criada a Equipa de Missão Computadores, Redes e
Internet na Escola (CRIE). O Despacho que homologa esta equipa define como missão a
concepção, desenvolvimento, concretização e avaliação de iniciativas mobilizadoras e
integradoras, no domínio do uso dos computadores, redes e Internet nas escolas, nos
processos de ensino-aprendizagem, visando contribuir para uma melhor Escola.
A Equipa criada intervém em três áreas privilegiadas:
-Desenvolvimento do Currículo de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) nos ensinos básico e secundário e respectiva
Formação de Professores;
-Promoção e dinamização do uso de computadores, de redes e da Internet
nas escolas;
-Apetrechamento e manutenção de equipamentos de TIC nas escolas.
O CRIE tem como função desenvolver uma acção mobilizadora e unificadora
das iniciativas existentes na área das TIC na Educação, que lhes confira maior coerência
e sustentabilidade, lançando ainda outras que as complementem. Nesse sentido, conta
com o empenho, experiência e saberes dos diversos actores no terreno, reforçando a
rede de utilizadores, formadores e investigadores. Tem como propósito prosseguir uma
nova dinâmica colaborativa na área dos Computadores, Redes e Internet na Escola.
Esta equipa apetrechou as escolas com computadores portáteis, equipamentos de
acesso sem fios (“wireless”) e equipamentos de projecção de vídeo que, enquanto
recursos TIC da escola, passam a ficar afectos, de acordo com as seguintes premissas:
a) Utilização individual e profissional por parte dos professores;
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b) Utilização por parte de professores e alunos, em ambiente de sala de
aula e em actividades de apoio a alunos em situações curriculares e extracurriculares.
O acesso à presente iniciativa foi realizado mediante concurso destinado a
seleccionar projectos, apresentados por escolas públicas, no âmbito de actividades dos
2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário que seriam aplicados a partir do ano lectivo
de 2006/2007. A iniciativa teria de partir de uma equipa de professores, em articulação
com o Conselho Executivo da escola.
Os projectos apresentados foram analisados pela CRIE a partir de critérios de
selecção que visavam estabelecer o mérito do projecto. Os projectos seleccionados
foram candidatos ao financiamento através do PRODEP (Programa Operacional de
Educação) Medida 9 / Acção 9.1 –“Apetrechamento informático das Escolas e ligação à
Internet e Intranet” e foram formalizados através da respectiva Direcção Regional de
Educação, responsável pela adjudicação e distribuição dos equipamentos junto das
Escolas.
A escola fez chegar ao CRIE, no final de cada ano lectivo de vigência do
projecto aprovado, o relatório das actividades desenvolvidas no âmbito da utilização dos
equipamentos fornecidos, devendo cada escola estar disponível para participar em
actividades de acompanhamento e avaliação, a cargo de entidades externas.
Esta iniciativa teve uma grande adesão por parte das escolas. Candidataram-se
1181 escolas, de entre as quais 1096 candidaturas viram o seu projecto aprovado, a que
corresponde “um número total de 26047 computadores portáteis, atribuídos em função
do projecto apresentado, entre os que se destinavam à utilização profissional de forma
individualizada e os que se destinavam ao uso em conjunto com os alunos, promovendo
actividades práticas com TIC.”
Desta forma ficou resolvido, em parte, o problema da dificuldade de aceder às
salas de TIC nas escolas. Os alunos passaram a poder aceder aos computadores em
qualquer sala de aula.
Em Julho de 2007, o poder político, para dar continuidade à introdução de
recursos tecnológicos, bem como ao apoio a esses mesmos recursos, criou pelo
Despacho n.º 15 322/2007, a ECRIE (Equipa de Computadores, Rede e Internet nas
Escolas). Esta equipa multidisciplinar, integrada na DGIDC (Direcção-Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular), tem a mesma missão e objectivos que estavam
confiados à Equipa de Missão CRIE.
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Em Maio de 2008, é constituída uma nova equipa a ERTE/PTE (Equipa de
Recursos e Tecnologias Educativas/Plano Tecnológico da Educação), pelo Despacho n.º
18871/2008, com funções diferentes da equipa ECRIE e com o intuito de substituir a
extinta equipa multidisciplinar CRIE. A esta equipa compete genericamente:
a) Desenvolvimento da integração curricular das Tecnologias de Informação e
Comunicação nos ensinos básico e secundário;
b) Promoção e dinamização do uso dos computadores, de redes e da Internet nas
escolas;
c) Concepção, produção e disponibilização dos recursos educativos digitais;
d) Orientação e acompanhamento da actividade de apoio às escolas desenvolvida
pelos Centros de Competências em Tecnologias Educativas e pelos Centros TIC
de Apoio Regional.
Com estas iniciativas vive-se uma fase de grande movimentação nas escolas
onde a utilização das Novas Tecnologias no ensino é, cada vez mais, uma realidade. Os
Centros de Formação de Professores aumentaram a sua oferta em acções de formação
no âmbito das TIC e, progressivamente, a escola vem incorporando as tecnologias tanto
na sua actividade geral como nas áreas curriculares, em particular, na disciplina de
Matemática.

Equipamentos Tecnológicos Genéricos usados em sala de aula

Computador

Em geral, entende-se por computador um sistema físico que realiza
algum tipo de computação. É um recurso tecnológico capaz de variados
tipos de tratamento automático de informações ou processamento de
dados. Um computador pode prover-se de inúmeras capacidades, de
entre elas estão o armazenamento de dados, processamento de
dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, tratamento
de imagens gráficas, realidade virtual, entretenimento e cultura. São
exemplos de computadores o ábaco, a calculadora, o computador
analógico e o computador digital.

Projector de
Recurso tecnológico que processa um sinal de vídeo e projecta a
vídeo
imagem correspondente numa tela de projecção, usando um sistema de
lentes. Todos os tipos de projectores de vídeo utilizam uma luz muito
brilhante para projectar a imagem. Os mais modernos podem corrigir
inconsistências como curvas, borrões e outras, através de ajustes
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manuais. Os videoprojectores usados especificamente nos quadros
interactivos podem também ser ligados a um leitor de vídeo ou a um
leitor de DVD, descartando a necessidade da existência de
uma televisão na sala de aula.
Quadro
Interactivo

Calculadora

Este recurso surge com o intuito de substituir o quadro tradicional
mas, na verdade, complementa-o. Este aparelho necessita de
um computador para trabalhar.
Funciona como um ecrã de computador gigante, projectando-se
a imagem do computador para o quadro através de um projector de
vídeo. É uma superfície que, através de software específico, reconhece a
escrita electronicamente e permite a interacção com a imagem. O
computador pode ser manipulado directamente no quadro através dos
sensores aí existentes.
Os quadros interactivos são usados em muitas escolas, proporcionando
aos alunos um meio de visualização de material didáctico
(software educativo, sítios na Internet, etc.) e uma ferramenta de
trabalho para resolver tarefas e problemas de matemática, demonstrar o
conhecimento numa matéria específica e permite ao professor guardar
os materiais didácticos produzidos por si, anotações da lição e do
desempenho de cada aluno, informações que podem ser reutilizadas em
qualquer momento.

Este é um dispositivo para a realização de cálculos numéricos. Existe
uma distinção das máquinas calculadoras e dos computadores, no
sentido de que a calculadora é um dispositivo voltado para um fim
específico e que não pode ser qualificada como uma Máquina de Turing
(modelo abstracto de um computador, que se restringe apenas aos
aspectos lógicos do seu funcionamento - memória, estados e transições).
Embora muitas calculadoras modernas incorporem com frequência um
computador genérico, o dispositivo como um todo foi projectado para
facilitar a realização de operações específicas. E não visando
flexibilidade de tarefas. Podem ser de diversos tipos: Calculadoras
Gráficas são aquelas que podem plotar gráficos 2D ou 3D no seu
display; Calculadoras Científicas não plotam gráficos, mas calculam
funções como seno, co-seno; Calculadoras Financeiras são calculadoras
voltadas para o meio financeiro, com muitas funções já prontas; E
Calculadoras Simples que não possuem funções trigonométricas
básicas, como seno, co-seno e tangente.

Quadro 1

Quando nos referimos a “Tecnologias educativas” nos dias de hoje falamos
certamente em computadores, tablets, telemóveis, PDA’s, quadros electrónicos e
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Internet, ou seja, uma série de recursos tecnologicamente muito evoluídos que podem
ser usados com propósitos educativos.
Em Portugal a introdução de Tecnologias em ambientes educativos foi
essencialmente feita pelas Universidades. Percebendo as potencialidades da introdução
das tecnologias nas escolas, numa sociedade que se quer moderna, o estado português
com o apoio da comunidade europeia realizou investimentos em: apetrechamento físico,
formação docente e no desenvolvimento de experiências pedagógicas inovadoras, que
procurassem favorecer um desenvolvimento sustentadamente modernizado da nossa
sociedade, educando para o futuro.

Ensinar e aprender Matemática

“Iniciar

o

jovem

nos

mistérios

da

matemática

é

prepará-lo

intelectualmente para participar na vida … é dar-lhe possibilidade de
desempenhar correctamente o seu papel de cidadão…”
(Mialaret, 1975, p.24)
A Matemática é uma disciplina essencial em qualquer currículo num mundo em
permanente mudança. Desempenha um papel importante em combinação com outros
saberes, permitindo aos alunos a compreensão de situações da realidade e a flexibilidade
necessária para se adaptarem às mudanças tecnológicas. Desenvolve o sentido crítico
dos alunos, relativamente à utilização de procedimentos e resultados matemáticos, para
fazer escolhas. E desenvolve o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas,
motivando os alunos para sua formação ao longo da vida.
Segundo Mialaret (1975, p.24), os “objectivos do ensino da Aritmética e da
Matemática Elementar são numerosos e complexos e esquecer alguns deles é mutilar a
formação que deve ser equilibrada”. Este autor acrescenta ainda que “reduzir o ensino
da Matemática unicamente a uma técnica e conduzi-lo independentemente de todas as
outras formas e modalidades de educação é não garantir todas as suas potencialidades e
toda a sua eficácia.” (p.24).
Mialaret diz ainda que “revelar aos nossos alunos os novos domínios da
matemática e as potencialidades de pensamento e de acção desta disciplina é colocá-los
ao nível das exigências do mundo moderno” (1975, p.24).
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Como área disciplinar, a matemática contribui para a construção da
linguagem com a qual o aluno comunica e se relaciona com os outros, para a capacidade
de interpretação da informação divulgada pelos media e para a competência de
transmitir informação através de modelos matemáticos.
No decorrer do processo de ensino-aprendizagem desta disciplina, muitos são os
factores que a favorecem e/ou condicionam: o espaço físico, o espaço social, a
predisposição dos alunos para a aprendizagem da disciplina e a actuação do professor.
Durante muito tempo, o ensino da matemática baseou-se num ensino com
objectivos predefinidos e centrados em saberes organizados segundo uma lógica
sequencial e linear. A resolução de problemas, desprovidos do contexto real, servia
essencialmente para o aluno aplicar e mecanizar conceitos e processos já anteriormente
estudados. Para que o aluno obtivesse sucesso na disciplina era apenas necessário
dominar a linguagem simbólica e treinar repetitivamente as técnicas de cálculo.
A resolução de problemas como estratégia para alcançar o conhecimento surge
no século XX, a partir dos anos sessenta, começando a falar-se de Matemática Moderna.
O ensino da Matemática deixou de estar centrado na memorização, para passar a
focalizar-se no questionamento, explicação, elaboração e mecanismo de verbalização,
que contribuem para a resolução de problemas e competências de pensamento lógicomatemático.
Especialistas como Hersh (1998), citado por Golafshani (2002), abordam o
ensino da matemática realçando que "a questão não é, qual é a melhor maneira de
ensinar mas, o que é realmente a Matemática" (Golafshani, 2002, p.1). Golafshani
afirma que há uma correlação entre o conhecimento Matemático e o desenvolvimento
de um povo/país, razão suficiente para nos preocuparmos com a aprendizagem de
competências e aquisição de conhecimentos matemáticos por parte dos nossos alunos
(Golafshani, 2002).
Se pretendermos ter uma sociedade culta, desenvolvida e adaptada à actualidade
é necessário tornar os nossos alunos conhecedores e hábeis em termos matemáticos.
Para que haja um desenvolvimento efectivo da Matemática, o processo ensinoaprendizagem deve ser centrado no aluno, criando oportunidades para explorar e
investigar as suas ideias (Golafshani, 2002).
Neste processo de exploração e investigação, ainda segundo Golafshani, deve
ser dada ênfase à resolução de problemas, à cooperação entre e com os alunos e à
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demonstração de como os conceitos matemáticos se relacionam com a vida dos alunos
diariamente.
Adão e Hamm (1996) reforçam a importância da cooperação na aprendizagem
da matemática, como forma de desmistificar as percepções erróneas que muitas pessoas
têm sobre a Matemática. Eles afirmam que a maioria das pessoas vê o estudo da
Matemática como uma questão isolada, individualista e competitiva, que só pode ser
dominado por uns poucos indivíduos talentosos. Assim, para estes autores, a cooperação
no ensino da Matemática permite:
• Fornecer um mecanismo de apoio social para a aprendizagem da
matemática, que é atingida quando os alunos fazem perguntas, debatem
ideias, cometem erros, aprendem a ouvir as ideias dos outros, oferecem
uma crítica construtiva e resumem as suas descobertas;
• Oferecer oportunidades para o sucesso de todos os alunos em
Matemática, através da interacção em grupo com o objectivo de ajudar
todos os membros a aprender de forma eficaz;
• Tornar os alunos competentes nas diferentes abordagens matemáticas,
utilizadas na discussão em grupo, indo de encontro à natureza objectiva
das soluções em Matemática.
Os educadores devem estar cientes dos benefícios que os diferentes recursos,
incluindo as TIC, têm para uma aprendizagem eficaz da Matemática e, a partir destes,
podem criar ambientes de aprendizagem apelativos e motivadores.
Em Portugal, após a revisão curricular de 1989, foram integradas no currículo da
Matemática: - a resolução de problemas, aliada à utilização das novas tecnologias
(calculadoras gráficas e computadores); - a interligação da matemática com a realidade
e a integração de actividades que apelam à participação activa do aluno na
aprendizagem.
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Tecnologia e Matemática
Com o aparecimento dos primeiros computadores, logo se notou uma relação
muito próxima entre as Ciências da Computação e a Matemática e, por essa razão, não
demorou muito para que se iniciasse uma experimentação dos computadores no ensino
da Matemática. Nos dias de hoje, com a proliferação das tecnologias e com todas as
aptidões que lhes são atribuídas (grande potencial, versatilidade e funcionalidade), o
computador tornou-se num aliado natural no ensino da Matemática.
Actualmente, as tecnologias digitais estão disponíveis nas salas de aula de
Matemática desde os computadores, equipados com software cada vez mais sofisticado,
às calculadoras gráficas, que se transformam em dispositivos de integração e
manipulação gráfica, simbólica, estatística, geometria dinâmica, bem como os pacotes e
aplicações baseadas na Web. Estas ferramentas oferecem ambientes de aprendizagem
virtual e mudam o ensino da Matemática ao longo dos tempos criando um novo terreno
de investigação.
A tecnologia, com o impacto que provoca em ambiente de sala de aula, pode
mudar fundamentalmente as práticas de aprendizagem da Matemática e também a
natureza da matemática que os alunos aprendem na escola.
Muitos autores estudaram e reflectiram sobre estas vantagens do uso das novas
tecnologias da informação na educação e o seu impacto. Já Bento de Jesus Caraça
falava da necessidade da escola usar os instrumentos tecnológicos do seu tempo.
Também José Sebastião e Silva sublinhou a importância dos meios automáticos de
cálculo e promoveu o uso da régua de cálculo pelos alunos das turmas-piloto da
Matemática Moderna.
Segundo Ponte “Prescindir, hoje em dia, do uso das novas tecnologias nas aulas
de matemática, é fazer regredir o ensino da matemática aos anos cinquenta do século
XX.” (Ponte, 2003). E “As explorações desenvolvidas em ambientes computacionais
fazem com que o aluno compreenda as relações entre os conceitos geométricos de uma
forma mais profunda e levam-no a pensar de um modo mais geral e mais abstracto.”
(Olive, 1992). Ponte acrescenta que “O computador, pelas suas potencialidades a nível
de cálculo, visualização, modelização e geração de micro mundos, é o instrumento mais
poderoso de que actualmente dispõem os educadores matemáticos para proporcionar
este tipo de experiências aos seus alunos (Ponte, 1986).” “Pretende-se actualmente que
os alunos participem em numerosas e variadas experiências que lhes estimulem o gosto
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e o prazer da criação matemática e que os encorajem a conjecturar, a explorar e a
aprender com os erros. As calculadoras, e sobretudo o computador, são encarados como
instrumentos poderosos que permitem, por um lado aliviar os alunos de cálculos
fastidiosos, e por outro explorar conceitos ou situações, descobrir relações ou
semelhanças, modelar fenómenos, testar conjecturas, inventar matemática e reinventar a
Matemática (Papert, 1991). (Borrões, 2000, p. 29)
Olive e Makar (2010) reflectiram e analisaram a influência da tecnologia na
natureza do conhecimento matemático vivida pelos alunos da escola, concluindo que, se
considerarmos a Matemática como um corpo fixo de conhecimentos a ser aprendido,
então o papel da Tecnologia neste processo seria essencialmente o de uma ferramenta
eficiente, ou seja, ajudar o aluno a resolver a Matemática de forma mais eficiente. No
entanto, se considerarmos as ferramentas tecnológicas como a acessibilidade a novos
entendimentos, relações, processos e fins, o papel da Tecnologia será um kit de
construção conceptual.
Para os alunos a Matemática e o seu conhecimento não é fixo, mas dinâmico.
Está constantemente a ser criado a partir da interacção de ideias de pessoas e dos seus
ambientes. Quando a Tecnologia é parte deste ambiente, torna-se mais do que um
substituto para o trabalho matemático feito com lápis e papel.
Um exemplo desta fruição de conhecimento pode ser um dinâmico software de
geometria que permite aos alunos a transformação de um objecto geométrico
manipulando qualquer de suas partes constituintes, para investigar as suas propriedades
invariantes. Através desta abordagem experimental, os alunos fazem previsões e testam
conjecturas num processo de geração de conhecimento matemático. (Olive & Makar
2010)
Hoje em dia, segundo novas concepções, aprender Matemática é muito mais o
saber fazer do que só o saber, mas as duas unem-se evidentemente nas práticas
matemáticas de sala de aula. Por exemplo, exercícios que no passado estavam restritos à
memorização e reprodução de procedimentos aprendidos, agora passaram a ser
baseados em conjecturas, justificações e generalizações.
A Tecnologia, com as suas inúmeras potencialidades, permite à escola a
mudança de estratégias para a aprendizagem em Matemática, passando a envolver os
alunos em práticas matemáticas mais activas, através da experimentação, investigação e
resolução de problemas. Estas práticas trazem profundidade à aprendizagem e
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incentivam os alunos a questionar ao invés de só olhar as respostas (Farrell, 1996;
Makar & Confrey, 2006).
Olive e Makar (2010) acrescentam e argumentam que o conhecimento
matemático e as práticas matemáticas estão intimamente ligados, e que essa conexão
pode ser reforçada pelo uso de tecnologias. Eles desenvolveram uma adaptação do
triângulo Steinbring (2005):

Student

Student

Student

Technology
Technology
Teacher

Teacher

Teacher
Mathematical Knowledge

Mathematical Knowledge

Mathematical Knowledge

Figura 1 Olive e Makar (2010)

Neste triângulo didáctico incorporam o papel da Tecnologia como sendo um
catalisador no sistema educacional. Adicionando a "Tecnologia" como um quarto
vértice , transforma-o num tetraedro. Cada face passa a ilustrar possíveis inter-relações
entre o

aluno,

professor,

conhecimento matemático e

a

tecnologia (Figura

1).

Neste tetraedro o professor é um componente crítico em qualquer momento do processo
ensino-aprendizagem criando uma zona na qual novos conhecimentos, capacidades e
práticas matemáticas podem emergir.
Num importante estudo nesta área Goos, Galbraith, Renshaw & Geiger (2003)
desenvolveram quatro metáforas para descrever como as tecnologias podem transformar
os papéis do ensino e da aprendizagem:
1- A Tecnologia pode ser um mestre, se os alunos, os conhecimentos dos
professores e as competências estão limitados a uma estreita faixa de
operações;
2- Os Estudantes podem tornar-se dependentes da tecnologia se forem
incapazes de avaliar a precisão da saída que ela gera;
3- A tecnologia é um servo, se usada por estudantes ou professores apenas
como uma forma rápida, confiável para a substituição caneta e papel,
sem cálculos mudando a natureza da sala de aula actividades;
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4- A Tecnologia é parceira quando fornece acesso a novos tipos de tarefas
ou novas formas de realizar as tarefas existentes e assim desenvolver a
compreensão, explorar diferentes perspectivas ou mediar discussão
matemática. A Tecnologia pode tornar-se uma extensão de si mesma
quando perfeitamente integrada na prática da sala de aula de matemática.
Existem representações alternativas. Por exemplo Pierce e Stacey (2010)
afirmam que a tecnologia pode transformar práticas matemáticas. Estes autores
classificam três níveis que representam o que o professor pensa:
1- As tarefas que irão ser resolvidas pelos alunos (usando a
Tecnologia para melhorar a velocidade, acesso a precisão, a uma
variedade

de

representações

matemáticas);

2- Interacção em sala de aula (utilizando a tecnologia para
melhorar a exposição de conceitos matemáticos e processos de
resolução de trabalhos dos alunos realizados em cooperação);
3- O sujeito (usando a Tecnologia para apoiar novas metas ou
métodos de ensino para um curso de Matemática).
Para estes autores, promover a produção e interacção entre o grupo, na qual a
Tecnologia funciona como parceiro, permite ao professor reorientar objectivos e
estratégias de ensino através de métodos que promovam o pensar e o processo de
modelagem matemática.
Esta opinião vem de encontro à de Oliveira & Makar, (2010, p. 138) segunda a
qual as Tecnologias Digitais fornecem um "kit de construção conceitual", que pode
transformar o conhecimento dos alunos em matemáticas práticas. Estes pontos de vista
deixam claro que as Tecnologias devem ser incorporadas no currículo, não sendo vistas
como “ferramentas opcionais", mas como meios que oferecem novas formas de
aprender e ensinar Matemática e que ajudam a aprofundar a sua compreensão por parte
dos alunos.
A investigação tem vindo a concentrar-se no impacto que estes novos recursos
tecnológicos têm no trabalho em sala de aula. Os resultados destes estudos têm vindo a
ser divulgados através de relatórios como por exemplo o "2000 Report on the
Effectiveness of Technology in Schools" pela SPA (Software Publishers Association)
publicado em Agosto de 2000. Este estudo foi encomendado a uma firma independente
de consultoria de tecnologia educativa, a Interactive Educational Systems Design, Inc.,
e sintetiza os resultados de 311 projectos de investigação, escolhidos de uma amostra de
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mais de 3.500. Desses projectos, 135 foram publicados em revistas especializadas e 56
são teses de doutoramento. A maioria destes projectos foi conduzida nos Estados
Unidos a partir de uma visão alargada e reforça o efeito positivo que a Tecnologia tem
na melhoria do desempenho dos alunos e demonstra assim a importância do uso da
Tecnologia em sala de aula. Este relatório sintetiza as suas conclusões em três ideias
chave:
• O uso de recursos tecnológicos, no geral, tem um efeito positivo no
sucesso dos alunos;
• O uso de recursos tecnológicos, no geral, tem um efeito benéfico na
postura dos alunos em relação à aprendizagem;
• A introdução de recursos tecnológicos no meio de aprendizagem torna-a
mais centralizada no aluno, estimula a aprendizagem cooperativista e
encoraja a interacção professor-alunos.
Nos currículos de Matemática, a utilização de tecnologia explícita, a partir das
suas possibilidades pedagógicas, é restrita ao nível das tarefas, afirmam Pierce e Stacey
(2010). Verifica-se que, desta forma, o papel atribuído à Tecnologia pelos
investigadores não é materializado nos documentos oficiais. A investigação revela que o
recurso à Tecnologia no ensino torna a aprendizagem mais eficaz.
Nas mãos dos professores está a tarefa de adoptar uma abordagem
verdadeiramente orientada para futuros currículos que irá preparar os alunos para serem
capazes de realizar o seu papel de cidadãos de forma inteligente, adaptável e crítica,
num mundo rico em Tecnologia. Já são muitos os professores que utilizam a Tecnologia
de forma eficaz para melhorar a compreensão e fruição matemática.
Outro documento que reitera estas conclusões foi publicado no inicio do ano
2000 pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) designado Princípios
e Normas para a Matemática Escolar. Este documento, que revela uma enorme vertente
programática, foi construído como um recurso e guia para os educadores responsáveis
pelas orientações da educação matemática dos alunos do pré-escolar ao 12.º ano de
escolaridade. Neste documento encontramos referência à Tecnologia como “essencial
no ensino e na aprendizagem da matemática; influencia a matemática que é ensinada e
melhora a aprendizagem dos alunos”.
O documento menciona que as tecnologias são ferramentas fundamentais para o
ensino e para a aprendizagem. Estas podem proporcionar imagens visuais dos conceitos
matemáticos, permitem a sua testagem, facilitam a organização e a análise de dados, e
41

realizam cálculos de forma eficaz e exacta. As Tecnologias servem ainda de apoio,
permitindo a concentração, a reflexão, o raciocínio e a resolução de problemas.
Nas aulas idealizadas em Princípios e Normas, todos os alunos têm acesso à
Tecnologia, de modo a facilitar a sua aprendizagem sob a orientação de um professor
competente.
O poder gráfico das ferramentas tecnológicas possibilita o acesso a uma maior
fatia de modelos visuais mais poderosos, mas que muitos alunos são incapazes ou não
estão dispostos a realizar de modo independente. A capacidade de cálculo das
ferramentas tecnológicas alarga o tipo de problemas acessíveis aos alunos e permitelhes executar procedimentos rotineiros de forma rápida e precisa, o que deixa mais
tempo para o desenvolvimento de conceitos e à modelização, permitindo também
formular e explorar conjecturas de uma forma simples.
O envolvimento dos alunos com as ideias matemáticas abstractas pode ser
desenvolvido com a utilização da Tecnologia. Esta enriquece a extensão e a qualidade
das investigações ao proporcionar um meio de visualizar noções matemáticas sob
múltiplas perspectivas.
A aprendizagem dos alunos pode ser auxiliada pelo feedback que na maioria das
vezes a tecnologia oferece. Num ambiente de trabalho de geometria dinâmica, arrasta-se
um ponto e a forma observada no ecrã altera-se. Modificam-se as regras definidas numa
folha de cálculo e observam-se as alterações dos valores dependentes. A Tecnologia
constitui, de igual forma, um contexto para trocas ideias entre os alunos e o professor
com fundamento nos objectos visualizados no ecrã e nos efeitos das diversas
transformações dinâmicas.
A Tecnologia permite um leque de opções aos professores, facilitando a
adaptação do ensino às necessidades concretas dos alunos. Os alunos que se distraem
com facilidade nas aulas tradicionais, podem ganhar concentração nas actividades
realizadas no computador de forma mais rigorosa. Os alunos que têm mais dificuldades
de organização poderão beneficiar da capacidade de planeamento que o computador
proporciona. E os alunos com dificuldades motoras poderão desenvolver e demonstrar
conhecimentos matemáticos com o apoio desta ferramenta. As possibilidades de
envolver os alunos em desafios matemáticos aumentam, de forma acentuada, com a
utilização de Tecnologias.
Os autores Ribeiro e Ponte (2002) afirmam que em Portugal existe uma clara e
importante presença das TIC nas orientações metodológicas. De facto, a utilização das
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novas tecnologias no ensino da Matemática é uma recomendação expressa nos
programas do ensino da Matemática, da reforma curricular de 1991, e também no Novo
Programa homologado em 2008. Neste último, sobressai ainda mais o uso de
Tecnologia na sala de aula que é considerada recurso essencial para se atingir os
objectivos gerais. Relativamente às recomendações nele expressas para a utilização das
Novas Tecnologias salienta-se o seguinte:
“Não é possível atingir os objectivos e competências gerais deste programa sem
recorrer à dimensão gráfica, e essa dimensão só é plenamente atingida quando os
estudantes trabalham com uma grande quantidade e variedade de gráficos com apoio de
tecnologia adequada (calculadoras gráficas e computadores), sem substituir o cálculo de
papel e lápis pelo cálculo com apoio da tecnologia, mas sim combinando
adequadamente os diferentes processos de cálculo, sem esquecer o cálculo mental. O
uso de tecnologia facilita ainda uma participação activa do estudante na sua
aprendizagem. O estudante deve contudo ser confrontado, através de exemplos
concretos, com os limites da tecnologia”.
O programa de Matemática do Ensino Básico em vigor, relativamente ao uso das
tecnologias em geral, refere que “devem ser entendidas não só como instrumentos de
trabalho mas também como um meio incentivador do espírito de pesquisa.” Menciona
de igual forma a obrigatoriedade do uso de meios tecnológicos em sala de aula. O
Programa reafirma, tendo em conta a investigação e as experiências realizadas até hoje,
que existem vantagens para que se explore com a calculadora gráfica os seguintes tipos
de actividade matemática:
• Abordagem numérica de problemas;
• Uso de manipulações algébricas para resolver equações e
inequações e posterior confirmação usando métodos
gráficos;
• Uso de métodos gráficos para resolver equações e
inequações e posterior confirmação usando métodos
algébricos;
• Modelização,

simulação

e

resolução

de

situações

problemáticas;
• Uso de cenários visuais gerados pela calculadora para
ilustrar conceitos matemáticos;
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• Uso de métodos visuais para resolver equações e
inequações que não podem ser resolvidas, ou cuja resolução
é impraticável, com métodos algébricos;
• Condução de experiências matemáticas, elaboração e
análise de conjecturas;
• Estudo e classificação do comportamento de diferentes
classes de funções;
• Antevisão de conceitos do cálculo diferencial;
• Investigação e exploração de várias ligações entre
diferentes representações para uma situação problemática.

Todas estas recomendações são acompanhadas de uma chamada de atenção. Ao
introduzir estas Tecnologias o aluno deve entender exactamente aquilo que a
calculadora apresenta, e que esse conhecimento revelado pela máquina deve ser sempre
confrontado com os conhecimentos teóricos. Sem estes cuidados não se pode
desenvolver a aptidão de resolver problemas e a capacidade de analisar a matemática.
“É importante que os estudantes descrevam os raciocínios utilizados e interpretem
aquilo que se lhes apresenta de modo que não se limitem a “copiar” o que vêem”
(PMEB, 2007).
Quanto à utilização específica do computador, o actual Programa do Ensino
Básico da Matemática, destaca que “pelas suas potencialidades, em diversos domínios
como por exemplo o da Geometria dinâmica, da representação gráfica de funções e da
simulação, o computador permite actividades não só de exploração e pesquisa como de
recuperação e desenvolvimento, pelo que constitui um valioso apoio a estudantes e
professores”, dando ênfase a vários tipos de programas computacionais de Geometria
Dinâmica, Cálculo Numérico e Estatístico, Gráficos e Simulações e de Álgebra.
Neste sentido o Programa recomenda entusiasticamente o uso de computadores
em todo o tipo de salas onde se trabalha Matemática, como por exemplo salas onde os
estudantes poderão ir realizar trabalhos práticos ou salas de aula onde o professor
poderá utilizar o computador como ferramenta de demonstração através de um projector
de vídeo.
Os estudantes devem ter a possibilidade de trabalhar com computador tantas
vezes quanto for possível de acordo com o material disponível. Nesse sentido as escolas
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estão a ser incentivadas a equipar-se com o material necessário para que tal tipo de
trabalhos se possa realizar com a regularidade que o professor julgar aconselhável. E,
para isso, as escolas podem concorrer aos programas do Ministério de Educação como
por exemplo o do PTE.
Apesar de não ser uma tecnologia física, não podemos deixar de referir a
Internet que é um dos recursos evidenciado no actual Programa da Matemática. “O
professor não deve deixar de tirar todo o partido deste novo meio de comunicação
disponível em todas as Escolas. Deve ser explorada a utilização da Internet como forma
de criação de uma boa imagem da Matemática, nomeadamente, participando em
projectos internacionais”.
A Internet apresenta uma enorme quantidade de material relacionado com a
Matemática. Essa diversidade de conteúdos possibilita a professores e alunos, de acordo
com as necessidades, a possibilidade de escolher o que mais se adequa para
desenvolverem as capacidades matemáticas e estimular aprendizagens importantes.
Na verdade, os alunos podem desenvolver importantes conceitos matemáticos e
adquirir uma visão muito mais alargada sobre esta ciência. Isso pode ser conseguido
através de actividades que vão desde a simples procura de informação, até à realização
de tarefas e projectos mais ambiciosos e, ainda, pela interacção com outros colegas e
elementos da comunidade.
A sua utilização no processo de ensino-aprendizagem permite ao nível da
informação, a pesquisa e consulta de uma grande quantidade de dados, que o professor
poderá utilizar na exploração de conteúdos, na planificação das suas aulas e na
avaliação dos alunos. Permite a colocação de actividades on-line para os alunos
resolverem (por exemplo, problemas ou fichas de trabalho) ou simplesmente informar
sobre os resultados da avaliação dos alunos (Varandas et al, 1999).
É igualmente uma boa ferramenta para o professor se manter informado sobre
vários assuntos relativos à Matemática, desenvolvimentos que ocorrem nesta área,
tarefas, experiências, acontecimentos, encontros, entre outros, e possibilita a interacção
entre os vários elementos da comunidade educativa, permitindo a troca de experiências
e o trabalho colaborativo (Varandas et al, 1999 & Wiesenmayer et al 1998).
A mais recente tecnologia que está a ser disponibilizada às escolas é o Quadro
Interactivo. O Quadro Interactivo (QI) introduz uma nova perspectiva da dimensão
tecnológica que, em união com a pedagogia, pode contribuir para o sucesso escolar. No
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que diz respeito a este recurso, Glover & Miller (2001) consideram três níveis de
qualidade crescente na utilização no seu uso em sala de aula:
• Aumentar a eficiência, possibilitando que o professor utilize em
simultâneo uma grande variedade de recursos tecnológicos sem perda de
tempo e ritmo na aula;
• Melhorar a aprendizagem dos alunos pelo uso de um recurso motivador
para a apresentação dos conteúdos curriculares;
• Transformar a aprendizagem, permitindo aos alunos encaixar diferentes
estilos de aprendizagem potenciados pelas interacções que a Tecnologia
gera.
Embora aumentar a eficiência seja, sem dúvida, uma vantagem importante no
uso do QI nas escolas, é no seu uso para ampliar e transformar a aprendizagem que
reside o seu maior potencial e no qual importa investir em termos de exploração
pedagógica e didáctica, bem como um instrumento de motivação que pode contribuir
para a diminuição do insucesso nesta área e para “promover nos alunos uma relação
positiva com a disciplina e a confiança nas suas capacidades pessoais para trabalhar
com ela” (PMEB, 2007, p. 3)2.
O uso dos Quadros Interactivos perspectiva “o ensino da matemática de modo
profundamente inovador” (Ponte at al, 2001, p. 1), pois a facilidade com que os alunos
manipulam modelos, exploram softwares, applets, e outras aplicações interactivas,
facilita a percepção, a compreensão e construção de novos conhecimentos. Por outro
lado, pode contribuir para o desenvolvimento do trabalho colectivo na turma ao
“proporcionar momentos de partilha e discussão” (PMEB, 2007, p. 10), assumindo o
professor a responsabilidade de “criar condições para uma efectiva participação da
generalidade dos alunos nestes momentos de trabalho” (PMEB, 2007, p. 10).
Embora se conheçam algumas experiências de boas práticas, é ainda escassa a
literatura sobre a utilização do QI na educação. Vários estudos reconhecem as vantagens
ao nível da interactividade e motivação. Bell (1998), num estudo sobre a utilização do
QI, reconhece que a sua utilização é positiva pois, se por um lado os professores o
utilizam de forma diversificada e criativa, por outro os alunos entusiasmam-se,
sentindo-se mais envolvidos, atentos e motivados.

2

Novo Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB), homologado em 28.12.2007.
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A British Educational Communications and Technology Agency (Becta, 2005)
também salienta a interactividade e a possibilidade de desenvolver experiências
interessantes e mais criativas como fundamentais para melhorar os índices de empenho
e de participação no ensino da matemática. Um estudo mais recente sobre a percepção
dos professores acerca da utilização do QI reconhece que o seu uso reforça a
produtividade dos professores, aumenta o envolvimento dos alunos, melhora a
qualidade de exploração e ajuda a rentabilizar o tempo (Hall, Chamblee, & Hughes,
2008).
A investigação tem vindo a reconhecer que a Tecnologia facilita abordagens
dinâmicas aos principais conceitos da Álgebra e do Cálculo, permitindo ligar múltiplas
representações, ricas em termos de interactividade e dinâmica. Estes dois aspectos
constituem as duas características com maior potencial, chamando a atenção para a
construção de significados, mais do que para os aspectos manipulativos (Ferrara, Pratt
& Robutti, 2006).
Relativamente à Tecnologia no ensino e aprendizagem das funções, as mesmas
autoras constatam que, no currículo tradicional, o trabalho algébrico começou por ter o
foco na resolução de equações simples e paralelamente surgiu uma linha em que a
“simbolização esconde, não um único valor, mas uma variável ou parâmetro, que
representa um conjunto de valores num domínio ou contra-domínio” e que conduz ao
estudo das funções e gráficos, considerado por vários autores como percursor do estudo
do cálculo. Também parece existir evidência de que o potencial oferecido pela
tecnologia que permite a interligação entre múltiplas representações, pode facilitar a
ocorrência e construção de conexões mentais.
De acordo com Ferrara, Pratt & Robutti (2006), um objectivo pedagógico
abrangente é ajudar as crianças a conectar dois domínios diferentes, ou seja, como
resolver equações e trabalhar com funções. Este trabalho sobre funções, baseado na
tecnologia, parece trazer recompensas ao nível da compreensão das equações.
Yerushalmy & Chazan (2003) sugerem que, em particular as folhas de cálculo e
as calculadoras gráficas, têm por objectivo reduzir a carga cognitiva de interacção com
aspectos do simbolismo matemático e valorizam a aprendizagem de exemplos em várias
representações ligadas (gráficos e tabelas).
Devemos ter em conta que a forma como as pessoas aprendem, e especialmente
as crianças, está na base das mudanças metodológicas, organizacionais e curriculares,
amplamente teorizadas e preconizadas desde há muitos anos, sendo certo que continuam
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a não ser implementadas nas salas de aula, a não ser de forma esporádica e fragmentada.
Reiteradamente argumenta-se que as TIC podem fomentar a incorporação desses
avanços pendentes.
No ano lectivo 1997/1998 deu-se início a uma nova fase relativamente às
calculadoras gráficas, uma vez que passaram a ser referidas no programa oficial como
de uso obrigatório e a sua utilização admitida no exame nacional. À semelhança do que
aconteceu noutros países, conforme é referido por Penglase & Arnold (1996), esta data
terá correspondido, em Portugal, à da efectiva generalização desta tecnologia.
Na perspectiva de Eduardo Veloso (1997) relativamente ao ensino da
Matemática, depois de terminado o Projecto Minerva, seguiu-se um período de relativa
estagnação em que apenas a utilização de calculadoras se desenvolveu, com particular
relevo no Ensino Secundário. Este autor refere também que “os alunos e professores
portugueses têm estado privados do intenso progresso que se tem verificado nos
computadores e na sua utilização no ensino e aprendizagem da Matemática. A par dos
enormes avanços no hardware, as velhas ferramentas como a folha de cálculo têm
sofrido profundas remodelações, e novos programas dedicados à aprendizagem da
Matemática podem apoiar hoje um ensino renovado da geometria, da álgebra e da
análise. A expansão vertiginosa da Internet é outro facto que vem confrontar-nos com o
atraso das escolas portuguesas na utilização das tecnologias”. (citado por Monteiro,
2009, p. 56)
A opinião de Eduardo Veloso baseia-se num estudo realizado, entre Março de
1996 e Outubro de 1998, pela Associação de Professores de Matemática, com o
propósito de elaborar um diagnóstico e um conjunto de recomendações sobre o ensino e
a aprendizagem da Matemática em Portugal.
Aos professores inquiridos, com vista à realização deste estudo, foi também
colocada a questão sobre a frequência com que utilizavam, na sua prática lectiva,
determinados tipos de materiais que constavam de uma lista que lhes foi fornecida. As
respostas obtidas no conjunto do 2º ciclo, 3º ciclo e Ensino Secundário por este estudo
concluiu que nas Escolas Secundárias a calculadora gráfica parecia estar a ganhar
alguma importância e, para esse facto, contribuíram certamente as orientações dos
programas desse nível de ensino, embora a situação nas escolas visitadas não fosse
uniforme. A sua utilização era habitual em diversos casos, mas havia também
referências a uma utilização em alguns casos de carácter pontual, ou mesmo de não
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utilização. Esta última situação era justificada pelo facto da calculadora gráfica ser
considerada financeiramente incomportável para a maioria dos alunos.
A utilização de Computadores, por sua vez, àquela data, tinha uma frequência
muito pouco significativa nos diversos ciclos, tendo a grande maioria dos professores
(88%) declarado que nunca ou raramente os utilizava. Esta situação era justificada pelo
facto de as escolas estarem mal equipadas ou terem o acesso bastante dificultado,
normalmente devido à sua única utilização pela área de Informática.
Em suma, uma aprendizagem da Matemática, com recurso a ambientes
Tecnológicos, pode ser uma ferramenta poderosa ao serviço da aprendizagem
construtivista colaborativa porque neste tipo de aprendizagem o conhecimento se
constrói a partir das acções do sujeito e das suas simbioses, e consequentes parcerias. A
utilização da Tecnologia não se deve destinar a "facilitar"o trabalho, nem simplificar
apenas a organização do trabalho, mas a permitir redefinir, modificar e transformar os
processos de construção do conhecimento e a forma de pensar dos alunos.
Esta mudança seria inovadora por alterar a forma de ensinar e de aprender.
As Tecnologias podem ser utilizadas como demonstradores do conhecimento,
como meios de aprendizagem e objecto de aprendizagem, não só como mas também
como ferramenta didáctico-pedagógica de apoio aos professores nas estratégias de
ensino, para que assim possam atingir os objectivos educacionais e a consequente
formação dos alunos.
O primeiro passo numa educação é a adaptação do antigo ao novo, concebendo
novos ambientes e incorporando-os no processo educativo. A efectiva utilização destes
ambientes Tecnológicos é um grande desafio podendo criar inovação no ensino, seja ela
paralela ao que já existe ou mesmo um corte com o passado.

Sistematizando, o ensino de Matemática com o apoio das Tecnologias
Educativas motivam positivamente tanto alunos como professores, porque possibilitam
experimentar uma nova maneira de ensinar e aprender com ajuda de tecnologia “de
ponta”, mas também causam alguma apreensão. A utilização das TIC’s cria uma nova
dinâmica na aula representando assim um desafio para os agentes do ensino, que perante
estas ferramentas precisam de fazer opções: adaptar a sua maneira de ensinar/aprender à
tecnologia ou adaptar a tecnologia à sua maneira de ensinar/aprender.
As tecnologias de informação e comunicação associadas à educação implicam
por si só um novo posicionamento face à educação por parte de professores e de alunos,
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pois se optarem pela adopção da tecnologia como ferramenta mediadora de ensino esta
permite novas posturas e novas abordagens matemáticas aos problemas/exercícios. O
uso da tecnologia no ensino possibilita também trabalhar o espírito crítico do aluno
quanto à utilização do computador, pois nos dias de hoje o acesso das crianças a esta
ferramenta é extremamente facilitado, salientando-se a importância de levar os alunos a
perceber que o computador não é só um agente de recreio, mas também uma ferramenta
que lhes permite ir para além do seu potencial.

Escola

A escola, como instituição, não pode passar à margem desta nova corrente, as
TIC. A grande questão que se levanta é saber qual o seu papel nesta sociedade e qual a
melhor forma de preparar os alunos para o futuro, encontrando as melhores estratégias
para integrar as Tecnologias nas actividades educativas.
No que diz respeito à educação das crianças e jovens, têm de existir as
ferramentas e condições necessárias para que os alunos e educadores possam fazer da
melhor maneira o seu trabalho e preparar o futuro.
A maior parte das escolas possuem Tecnologias vocacionadas para a educação
que são adquiridos por investimento próprio ou ao abrigo dos programas
governamentais, como por exemplo o PTE.
Em termos práticos alguns estudos apontam para uma difícil concretização desta
ligação entre Educação e Tecnologia. Após análise no terreno, esses estudos, verificam
que as Tecnologias não são utilizadas como deveriam, ficando as suas ferramentas
muitas vezes isoladas em salas sem acesso generalizado a alunos e professores. As
justificações para o não uso ou uso restrito prendem-se com o medo de estragar ou pela
sua indisponibilidade.
A própria organização das Instituições apresenta muitas restrições à
implementação efectiva da Tecnologia na sua estrutura. A estes obstáculos juntam-se as
dificuldades de manipulação das ferramentas por Docentes mais ou menos
conservadores e pelo individualismo e egoísmo do professor utilizador que dificulta a
criação de uma cultura de colaboração e partilha em ambiente escolar.
Quando assim é, para ultrapassar estas barreiras o grande desafio que se coloca à
escola, nomeadamente ao seu órgão de gestão, é o de criar condições de acesso à
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Tecnologia a todos os agentes educativos e incutir nos seus colaboradores a cultura da
sua utilização de forma integrada nas actividades escolares.
Acresce que, para se implementar uma política eficiente de ensino com um
recurso efectivo às tecnologias, não basta saber utilizar bem as ferramentas mas é
fundamental que as escolas e professores tenham um planeamento cuidado e objectivos
bem determinados a fim de alcançar resultados adequados e analisáveis.
Toda a estrutura de ensino deve definir uma linha orientadora para que os alunos
utilizem o computador como recurso didáctico e pedagógico. Quando se planifica uma
actividade com recursos tecnológicos é essencial que os objectivos a serem atingidos
por essa actividade sejam facultados aos alunos de maneira a que eles atinjam os
resultados previstos. Naturalmente que, a formação em Informática educativa tem um
papel fundamental nesse processo. No entanto conhecem-se casos de sucesso em que
esta cultura de partilha já está instalada na escola, tornando-se um agente facilitador da
implementação de um sistema de organização e disseminação de informação através das
Novas Tecnologias. Nos casos em que esta cultura já está instaurada na escola, torna-se
mais fácil a implementação do sistema de organização e disseminação de informações
através das novas tecnologias. (VIEIRA 2002, p. 37).

Professor
Perante uma sociedade de informação cada vez mais enraizada na Tecnologia, o
professor tem de estar preparado para acompanhar as exigências do futuro. Ele sempre
assumiu um papel crucial no ambiente de ensino-aprendizagem. É no entanto desejável
uma mudança de paradigma.
As metodologias do ensino tradicional, fundamentadas na transmissão de
conhecimentos através de um tipo de comunicação unidireccional, onde o professor
assumia o papel central nesse processo como detentor do conhecimento e o aluno
memorizava e reproduzia esse conhecimento, não vão de encontro às exigências actuais
da sociedade.
Pretende-se que o professor passe a assumir que a Tecnologia tem um papel no
processo de ensino-aprendizagem e que, por isso, a integre no seu currículo. Este
“novo” professor deverá ser um indivíduo que reuna capacidades de investigação,
reflexão crítica, participação e intervenção activas e criatividade (Abrantes et al,1999,
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p.28). A aprendizagem a partir das Tecnologias exige uma metodologia diferente onde o
professor estrutura situações de aprendizagem que incluem estas tecnologias
enquadrando-as no currículo e de acordo com os condicionalismos existentes (Correia
& Dias, 1998).
Esta metodologia de ensino-aprendizagem implica um maior envolvimento e
participação activa dos alunos no processo de construção do conhecimento no qual o
professor funciona como um orientador e co-aprendiz sendo “obrigado” a uma
constante actualização do seu saber. A sala de aula passa a ser um ambiente
impulsionador da construção do conhecimento baseado na investigação conjunta de
professor alunos.
Neste sentido, há sempre a possibilidade de surgir a oportunidade do professor
criar metodologias singulares e variadas, possivelmente inovadoras, adequadas ao perfil
de cada aluno e aos contextos de aprendizagem, individualizando assim o ensino, na
perspectiva de ir ao encontro às necessidades do aluno (Silva & Silva, 2001). É também
muito importante que o professor compreenda profundamente o trabalho do aluno para
poder responder às suas dúvidas e questões (Ponte, 2000).
Segundo Silva (2001) a evolução que estes novos recursos proporcionam,
obrigam a uma valorização do papel do professor em relação ao aluno, pois o seu papel
passa a ser o de reintegrar, contextualizar e validar a informação. Um professor, quando
coloca uma situação problemática aos alunos e estes recorrem às tecnologias para
responder, como por exemplo ao computador com acesso à internet, e se a informação
que os alunos acedem na internet não estiver cientificamente, pedagogicamente ou
eticamente válida, para não dizer incorrecta, pode ser confrontado com uma enorme
variedade de caminhos, às vezes totalmente imprevisíveis realçando-se a importância da
atenção e respeito a dar aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos (Ponte, et al,
1999).
Lévi afirma que “faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que
fazemos connosco, com os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, as
utilizaremos para comunicarmos mais, para interagir melhor. Se somos pessoas
fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva, superficial. Se
somos pessoas abertas, sensíveis, humanas, que valorizam mais a busca que o resultado
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pronto, o estímulo que a repreensão, o apoio que a crítica, capazes de estabelecer formas
democráticas de pesquisa e comunicação. Então somos verdadeiros Educadores.”3
(Moran, 2007)
1- Um facilitador da aprendizagem, do acesso à informação, e da
análise e interpretação da mesma;
2- Um orientador do processamento da informação para que ela se
torne conhecimento;
3- Um aprendiz em pé de igualdade com os alunos;
4-

Um

impulsionador

da

democratização

do

processo

de

aprendizagem;
5- Um fomentador do espírito crítico;
6- Um editor dos seus próprios trabalhos.”
(D´Essa , 1999 )
Esta nova postura desenvolve ambientes de aprendizagem adequados ao novo
padrão educacional através do uso de tecnologias informáticas que combinam a
flexibilidade do hipertexto e o imediatismo da realidade virtual (Correia e Dias, 1998).
Num outro patamar situa-se o relacionamento do professor com os seus pares
que, com as novas tecnologias também sofre alterações. Os professores hoje, com as
tecnologias disponíveis, podem deixar de estar isolados na sala de aula. A Internet,
proporciona o trabalho colaborativo com a possibilidade de envio de mensagens e
documentos síncrona ou assincronamente, com a faculdade de criação de páginas
colectivas (wikis, redes sociais) e através da interacção com professores de outras
escolas, com diferentes organizações profissionais, nem sempre relacionadas com a
escola. (Becker, 1999; Ponte, 2000); (Wheeler, 2000).
Moran afirma que “faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que
fazemos connosco, com os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, as
utilizaremos para comunicarmos mais, para interagir melhor. Se somos pessoas
fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva, superficial. Se
3

citação do professor José Manuel Moran no seguinte url:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica_educativa#cite_note-1 consultado dia 11 de Abril de
2011
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somos pessoas abertas, sensíveis, humanas, que valorizam mais a busca que o resultado
pronto, o estímulo que a repreensão, o apoio que a crítica, capazes de estabelecer formas
democráticas de pesquisa e comunicação então somos verdadeiros Educadores.”
(Moran, 2007)4

Desenvolvimento profissional do Professor
Discutir o desenvolvimento profissional dos professores implica destacar a
importância do sujeito como fonte de saber. O professor deixou de ser um reprodutor de
conteúdos/conhecimentos concebidos por outros, e o seu trabalho se restringe a uma
"resolução instrumental de problemas pela aplicação de teorias e técnicas científicas"
(Schön, 1983: 23). Esta concepção profissional é profundamente criticada por Donald
Schön (1983, 1987). Este autor ao observar diversos profissionais em acção, concluiu
que estes desenvolvem também diferentes saberes no “exercício” da sua prática. Este
saber é natural e espontâneo, e parte de normas e planos de acção com origem em
experiências interiorizadas da prática. Este saber intrínseco é demonstrado em acção, ou
seja, “trata-se de um saber fazer”.
Tem de se ter em conta que o conhecimento profissional “não se limita apenas à
aplicação de um determinado conjunto de regras adquiridas quase mecanicamente no
exercício dessa mesma acção” (Rui Moura). O professor reflecte ao mesmo tempo que
age. Esta reflexão é um processo de introspecção intimamente relacionada com a
situação vivenciada pelo sujeito "sem o rigor, a sistematização e o distanciamento
requeridos pela análise racional, mas com a riqueza da captação viva e imediata das
múltiplas variáveis intervenientes e com a grandeza da improvisação e criação."
(Gómez, 1997: 104).
A reflexão sobre as experiências vivenciadas no passado também são fortes
fontes de conhecimento. O profissional examina as suas experiências, podendo assim
rectificar ou aprender novos significados, bem como explorar esquemas de ideias e de
hipóteses entendidas como potenciadoras da acção. Os investigadores têm visto a
experiência como fonte de saber sendo-lhe atribuída cada vez cada vez mais
4

citação do professor José Manuel Moran no seguinte url:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica_educativa#cite_note-1 consultado dia 11 de Abril de
2011
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importância. A experiência é compreendida como uma zona onde passa o processo pelo
qual o sujeito se auto constrói como pessoa. Por esta perspectiva, o alicerce da
aprendizagem baseia-se na experiência da vida pessoal (Canário, 1999; Dominicé,
1996).

"Entrar no mundo pessoal da formação implica acreditar
na importância da reflexão que vamos fazendo a partir
das experiências que vivemos" (Galvão, 1993, p. 55).

Os estudos de investigação realizados sobre a vida profissional dos professores e
o seu desenvolvimento na carreira, segundo autores como Huberman, Loureiro, Cavaco,
Silva, Zabalza e Caetano, revelam e destacam que a análise introspectiva, a autoreflexão, a necessidade que o professor tem de ser capaz de analisar alternativas às
opções que faz, permitem aos indivíduos "darem-se conta da realidade sociocultural que
molda as suas vidas, bem como da capacidade de transformar essa mesma realidade
agindo nela" (Freire, 1970, p. 27).
Alguns investigadores afirmam que a auto e hetero reflexão não se deve reduzir
apenas à experiência / situação individual da pessoa. O professor, como sujeito, deve
interagir com os outros e estar disponível para conversar com os outros, resultando na
partilha de opiniões e visões diferentes da mesma realidade, de acordo com o seu
background, ou seja experiências, valores que lhe foram incutidos e a própria cultura
subjacente (Brookfield, 1995; Garrison, 1992).
Segundo Mezirow, a “experiência de vida da pessoa” permite a aquisição de um
combinado conexo de aprendizagens (conceitos, associações, valores, sentimentos, etc.)
que são seu património pessoal, e que influenciam a sua maneira de interagir não só
com a realidade como também com as pessoas que a rodeiam. Estas são as linhas
condutoras da sua acção individual e da aprendizagem pessoal que realiza.
O indivíduo, enquanto sujeito a novas experiências, realiza a interpretação das
mesmas e estrutura-as à luz das conjecturas pré-existentes e, de acordo com o grau de
coerência, reforça essas mesmas conjecturas, aumentando assim ainda mais a sua
abrangência. Estas referências são assimiladas pela pessoa de “uma forma não crítica,
havendo uma tendência natural para rejeitarmos automaticamente as ideias que não
estão de acordo com os nossos quadros de referência (Mezirow, 1991; Cranton,1994). A
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aprendizagem é transformativa "é o processo de mudança efectiva num quadro de
referência" (Mezirow, 1997, p. 5)
O sujeito aprende a partir da influência das conjecturas pré-existentes e da sua
interpretação a partir de novos dados. Esta aprendizagem transformativa “corresponde à
alteração das perspectivas existentes” (Rui Moura, 2000). O Acto de aprender torna-se
transformativo quando o sujeito se apercebe que as suas referências são inadequadas
para dar uma resposta mais adequada à realidade, pelo que essa situação o obriga a rever
e transformar a sua aprendizagem. Esta forma de aprendizagem tem um papel
extraordinário durante a vida adulta, sendo um factor de construção que não deve ser
negligenciado na reflexão sobre o desenvolvimento profissional do professor (Nóvoa,
1997; Moura, 2000).
As Tecnologias da Informação, pelas suas características, possibilitam que todo
o conhecimento e relato de experiências possam estar a um clique, facilitando o acesso a
diferentes ideias e perspectivas. A Tecnologia, com a facilidade que lhe está inerente,
revela-se como um instrumento importante para uma introspecção crítica, possibilitando
assim ao professor a oportunidade de ver o mundo de diferentes formas e a confrontar
as ideias de outros com as suas.
A Internet provocou uma revolução na capacidade de comunicação entre
pessoas, pois permite partilhar saberes, proporcionando assim "ao professor um meio de
actualização permanente de conhecimentos, de formação contínua, de aprendizagem
para toda a vida" (D’Eça, 1998, p. 39). O acesso a outras formas de ver e interpretar o
mundo, segundo Rui Moura (1998), pode contribuir para a reflexão sobre os
pressupostos que guiam a sua acção.
Para Garrison, (1992) e Mezirow (1991) a reflexão crítica e a aprendizagem
transformativa obrigam a que haja interacção entre sujeitos e que, a partir desta, os
sujeitos percebam que existem outras perspectivas diferentes da sua e que as conclusões
surgem a partir de um diálogo coerente e realista com os outros.
Esta interacção e este diálogo não têm de ser síncronos e físicos. Eles também
estão presentes, por exemplo, quando se lê um autor, que já faleceu há cem anos. Nessa
leitura estamos a “conversar” e a interpretar à luz dos nossos pré conceitos e ideias
acedendo às suas ideias e visões (Brookfield, 1986). Associando esta visão de
comunicação à Tecnologia, Akers (1997) realça a importância dos fóruns de discussão
que existem na internet. Estes fóruns possibilitam a troca de informação, permitindo
assim aos participantes analisarem as experiências e perspectivas de outros, reflectirem
56

sobre as suas próprias visões e colaborarem com os seus pontos de vista, contribuindo
para a aprendizagem comunicativa, referida por Habermas (1984) e Mezirow (1991).
As tecnologias da comunicação e da informação "colocam o professor numa
situação radicalmente nova: já não se assume como uma fonte infalível do saber, ao
invés, torna aberto o sistema de ensino-aprendizagem dando oportunidade aos alunos de
observarem o professor no papel de aprendiz e ao mesmo tempo aprenderem com ele."
(Pais, 1999: 23). Esta nova posição de orientador da aprendizagem implica em si a
confrontação com as suas antigas funções, o professor assume uma mudança radical
(Pereira, 1994, 1995; Machado, 2000; Ponte, 1997; Gonçalves, 2000).
As novas tecnologias associadas ao ensino abrem portas a um percurso de
aprendizagem autónomo, característica essencial na vida activa das pessoas, oferecendo
a capacidade de aprendizagem ao longo de toda a vida consoante as suas necessidades.
A www é um aliado inevitável e poderoso porque possibilita adquirir novas ideias,
conhecimentos e pontos de vista de forma rápida e eficaz. (Moura, 1997).
Um exemplo da corrente construtivista do conhecimento é o hipertexto, que ao
contrário do texto tradicional propõe múltiplas possibilidades de escolhas aos seus
leitores, assumindo estes o total controlo sobre o caminho que desejam seguir. A
disposição nada sequencial deste texto permite um grande número de opções de
navegabilidade, cabendo ao leitor decidir o acesso à informação (Duarte et al., 1995).
Este texto corta com o caminho único de aprendizagem e abre a possibilidade ao
professor de perceber que existem diversos caminhos, diferentes oportunidades de
sequenciar a aprendizagem, “conduzindo ao questionamento pessoal, levando-o a
tornar-se um prático reflexivo” (Schön, 1983), potenciando a sua auto formação e assim
de se desenvolver, “criando a sua própria forma / identidade “(Pineau, 1989).
A cultura colaborativa que as Tecnologias da Informação proporcionam permite
romper com uma das características mais negativas da docência: o individualismo /
isolamento.
As Tecnologias da Informação, segundo Rui Moura, podem contribuir para a
transformação da visão do professor fechado na sala de aula, imune a todos os “olhares”
e influências.” (Rui Moura, 1198).
“A Internet abre horizontes - ajuda-nos a sair do nosso maior ou menor
isolamento ao permitir-nos comunicar a qualquer escala, encontrar colegas em qualquer
parte do mundo, partilhar ideias, planos, projectos, aprender uns com os outros."
(D’Eça, 1999, p. 44).
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Alguns autores salientam que a reflexão crítica não deve ser apenas sobre a
aprendizagem, mas também pela cuidada análise crítica das tecnologias pois, “se é
verdade que elas são uma realidade incontornável na sociedade em que vivemos, tal não
significa que o professor embarque numa euforia tecnológica só porque é moda, sem
cair nos extremos da tecnofobia ou da tecnoeuforia (Ibáñez, 1995)”. É importante que o
professor desenvolva uma perspectiva autocritica quando dá uso às novas tecnologias
(Velilla, 1998; Estebanell et al., 1998).
“Integrar as tecnologias educativas sem questionar os princípios éticos, as
premissas, as pressuposições, as estruturas de poder, implica ficar à mercê das suas
contradições (Sampaio & Leite, 2000), colocando em causa os nossos interesses a longo
prazo” (Rui Moura, 1998). "Para isto torna-se necessário preparar o professor para
utilizar pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que deverão produzir
e interpretar as novas linguagens do mundo actual e futuro." (Sampaio & Leite, 2000, p.
15).
A formação dos Professores não se pode distanciar da auto formação, porque o
objectivo é, na sua essência, ajudar o Professor no seu desenvolvimento pessoal e
profissional. O autor Kathleen King (2000), a partir de um estudo que realizou sobre o
processo de formação na introdução de novas tecnologias, constatou que este processo
permite ao professor a análise e alteração dos seus pré-conceitos e pré – conhecimentos
sobre a utilização do computador na prática lectiva. As dificuldades que alguns
Professores sentiam antes de trabalhar com a Tecnologia constituíam um dilema
desorientante que os levou a questionar as suas reacções negativas perante a utilização
do computador.
As fases de metamorfose das perspectivas destes educadores ajudam a perceber
as alterações das práticas docentes, ou seja, o que as mais recentes investigações
enfatizam sobre a formação de professores onde o professor é visto como como fonte de
saber e onde a “reflexão crítica” adopta uma relevância importante na educação de
adultos.
Os professores estão sempre em constantes mudanças e sujeitos a novos desafios
devido à particularidade que é ensinar. Por exemplo, quando o professor está numa sala
de aula com vinte crianças tem de conduzi-las tendo presente que são vinte perspectivas
diferentes, vinte modos de vida diferentes, vinte experiências de vida diferentes e que a
própria sociedade está em permanente mudança.
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A formação inicial que o professor recebeu para iniciar a sua profissão, torna-se
rapidamente ultrapassada, o que obriga à necessidade de estar sempre a aprender e de
uma forma continuada ao longo da vida. O modo como se produz e revê conhecimentos
deve ser visto nesta profissão como uma necessidade permanente e dinâmica, adoptando
o papel de alicerce essencial, em conjunto com a organização e distribuição da
informação.
A instrução e aptidões a serem aplicados no campo profissional evoluem num
processo dinâmico e muito rapidamente. A formação contínua nesta profissão é o pontochave para que o professor esteja actualizado no ensino pois, “A necessidade de
actualização constante do professor cresce, não só em relação à sua disciplina
específica, como também no que se refere às metodologias de ensino e às novas
tecnologias.” (Pedrosa, n.d.).
A formação do professor deve ir de encontro às necessidades da sociedade, que
deve ter a preocupação de formar educadores autónomos, não receptáculos nem
reprodutores de conhecimento. Não se pode esquecer que a educação tem uma posição
privilegiadamente estratégica na nossa sociedade e que essa passa pelo professor.
Portanto a sua formação é entendida como uma preparação constante para distintos
aspectos das suas funções, “é o ponto-chave para a modernização do ensino” (Pedrosa,
n.d.).
Porém, como realça Perrenoud, (citado por Chakur, 1995, p. 80), "é possível
que a formação básica do professor não dê mais conta das mudanças rápidas e
diversificadas que acompanham a evolução das condições do exercício do magistério”(
Pedrosa, n.d.).
A expectação de como o professor age “insere-se neste quadro de mudanças”,
originando a necessidade de uma continuada auto e hetero formação. Demo (1998,
p.191), acrescenta ainda que "nenhuma profissão envelhece mais rapidamente do que a
do professor, precisamente porque lida mais de perto com a lógica do conhecimento.
Mais decisivo do que colher um diploma é manter-se actualizado pela vida fora”.
É necessário que os professores, do seu ponto de vista individual, tenham a
necessidade de se manterem actualizados e que “concebam sua formação como um
modo de viver e de estar na profissão” (Huberman, 1999, p. 47). “Institucionalmente,
esta questão envolve uma série de requisitos tais como decisão política e recursos
económicos”( Pedrosa, n.d.). Além disso, há necessidade de uma vontade real de
introdução de mudanças e de que se disponibilizem os instrumentos necessários para tal.
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A ausência de muitos desses factores reflecte-se na falta de uma permanente
actualização profissional de docentes muito presente em Portugal.
O aperfeiçoamento e actualização constantes do professor proporcionam a sua
própria segurança e permitem-lhe estar constantemente sujeito a novos desafios e
pontos de vista. Perrenoud reforça a ideia de que a formação inicial é o princípio da
formação continuada pois, “de uma certa forma, a formação inicial apresenta-se como o
início da formação contínua que acompanhará o profissional durante o da sua carreira”
(Perrenoud, 1997, p. 149).
O que se realça na formação inicial é a separação do currículo e a realidade
encontrada nas escolas durante o estágio que é muitas vezes deficiente e desajustada da
realidade. “Quanto à formação inicial, deverá ser a mesma repensada, no sentido de que
o futuro professor construa uma relação dialéctica com o meio, que, inegavelmente,
condiciona o fluir de sua carreira (…); deverá, ainda preparar e facultar uma maior
aproximação dos professores às crianças, numa articulação harmoniosa entre o saber e o
saber-fazer, e como ponto para um autêntico saber ser” (Gonçalves, 1992, p. 168).
Pelo que, a conclusão da formação básica do professor é o primeiro degrau da
construção como profissional da educação. “No que à formação contínua concerne,
dever-se-á a mesma desenvolver ao longo da carreira, organizando-se como resposta às
necessidades reais dos professores e de acordo com a perspectiva de educação
permanente e, ainda, promovendo, apoiando e incentivando as iniciativas pedagógicas
das escolas e dos professores, aspecto que os resultados do nosso estudo permitiram
enfatizar.” (Gonçalves, 1992, p. 168).
Em Portugal, com o apoio das Universidades e dos Centros de Formação, têm
sido promovidos cursos de formação continuada. Estes têm revelado uma grande adesão
e consequente sucesso para professores de Matemática e prevêem a melhoria da
qualidade do ensino e da interacção entre professores e alunos e a integração da
Tecnologia.
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Família
A constante evolução do mundo faz com que o homem e a sociedade tenham
que se adaptar e mudar. O novo conhecimento e a compreensão que nos é apresentado,
a partir das novas tecnologias, colide muitas vezes com os pontos de vista da sociedade
do passado e do futuro. Estas diferenças vão-se acentuar à medida que a tecnologia
evolui.
Desde a Revolução Industrial, que ocorreu pela primeira vez na Europa em
1700, que as fábricas em todo o mundo se envolveram com novas tecnologias. A
introdução da máquina, que em muitos aspectos substituiu o trabalho manual humano,
foi concebida para ajudar aumentando a eficácia e reduzindo custos.
Esta filosofia ajuda consumidores, empresas e trabalhadores, mas também
prejudica outros pois, substituindo a mão-de-obra por máquinas, reduz-se o número de
trabalhadores necessários, diminuído assim a oferta de emprego. Por exemplo a
introdução de computadores com capacidades de múltiplas tarefas preenchem as
necessidades das empresas com eficácia e de forma mais barata. Estas mudanças
drásticas alteraram a nossa visão sobre as noções de sociedade e de família. Aliás este é
o efeito mais visível da introdução de tecnologias e da sua influência na vida do
quotidiano.
A participação activa das famílias na vida escolar dos filhos é sempre desejável e
necessária. A forma de aumentar esta participação pode passar pela integração das TIC
nas rotinas da Escola e a sala de aula. Quanto às famílias que não têm acesso a este tipo
de meios, é na escola que faz ainda mais sentido o contacto com as tecnologias e as
possibilidades da sua exploração assumem particular importância, porque contribuem
para colmatar a desigualdade de acesso às mesmas (Cotrim, 2007). Aos professores
cabe a tarefa de proporcionarem assim aos pais informação sobre a utilização adequada
da tecnologia.
As políticas de incentivar a utilização dos recursos tecnológicos nas famílias
começam a ter os seus resultados práticos, tendo como objectivo a implementação da
Sociedade da Informação. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) de 1995 a
2001 a percentagem de famílias com computador pessoal em casa duplicou e o número
de ligações à Internet também (INE, 2002). De acordo com outros e mais recentes
estudos deste instituto, foi possível averiguar que, no primeiro trimestre de 2006, 45%
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dos agregados domésticos portugueses possuíam computador e 35% tinham acesso à
Internet a partir de casa (INE, 2006).
Cabe à escola como meio de comunicação privilegiado na sociedade não só
educar as gerações mais novas, mas também as mais velhas para a compreensão das
implicações que a tecnologia pode ter na sua vida.

Aluno
As crianças dos dias de hoje pensam de maneira diferente das crianças da
geração anterior, porque têm acesso a diferentes oportunidades culturais e tecnológicas.
Esta geração está a crescer numa cultura em que a televisão, os telemóveis, os
computadores e a “Internet” têm uma força estratégica enorme, na medida em que são
veículos privilegiados de acesso à informação e aos principais meios de comunicação.
Apesar destas alterações o papel central da Família e da Escola não é substituído mas,
por outro lado, ganha maior importância (Marques, 1998).
A maioria das crianças no mundo Ocidentalizado de hoje é considerada nativo
digital (expressão criada em 2007 por Marc Prensky, pensador e criador de vídeo
jogos). Estes Nativos Digitais representam um fenómeno que pode causar impactos,
inclusive no mercado de trabalho. Hoje, esta geração representa 50% da população
activa (pessoas de 18 até 25 anos), mas em 2020, com o crescimento demográfico, serão
80% desta população.
Estas crianças e jovens nasceram e cresceram com as tecnologias digitais tais
como Jogos de Video, Internet, telemóvel, MP3, iPod, e outros. Estas crianças são
capazes de ver TV, ouvir música, usar o telemóvel e usar o notebook, tudo ao mesmo
tempo, ou seja, são multifacetados/multitarefas. Adoram experimentar novas
tecnologias, têm facilidade em explorar blogs e lidar com múltiplos links, de navegar de
site em site, sem se perder e interagem mais uns com os outros através da tecnologia do
que pessoalmente.
Em oposição aos “Nativos Digitais”, estão os Imigrantes Digitais, outra
terminologia que engloba as pessoas que não nasceram na era digital mas que não
deixam, por isso, de lidar com a tecnologia.
A maioria dos estudos feitos sobre as percepções dos alunos na utilização das
TIC é complexa e não atinge consensos. Existem estudos sobre a utilização das TIC,
nomeadamente a Internet, que concluem que esta permite a criação de ambientes de
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aprendizagem (Bennet & Lockyer, 1999). Um outro estudo revela que as crianças e
jovens vêem os computadores como ferramentas que podem ajudá-los a alcançar os seus
objectivos e a desenvolver e comunicar as suas ideias (Tierney et al, 1992). Watson
(1998), a partir da sua investigação, constatou que os alunos pensam que a utilização de
ferramentas TIC as tornou mais autoconfiantes e que esse facto se deve a um maior
controlo do uso das ferramentas para o trabalho escolar. Quando os alunos estão mais
confiantes valorizam mais as TIC na sua aprendizagem. Este controlo sobre a utilização
de ferramentas TIC implica que os alunos sejam encorajados a utilizar estas ferramentas
mais frequentemente.
O aluno, como utilizador de tecnologia, mais concretamente a Internet, deixa de
ter a sua aprendizagem restringida às paredes da sala cabendo-lhe um papel mais
responsável na sua própria educação, o de organizar informação e realizar conexões nas
quais a sua aprendizagem se torna mais eficaz (Simões, 2002). O Aluno deixa de ter um
papel tradicionalmente mais passivo e no qual era o receptor da informação, passando a
ser mais activo e mais responsável na sua própria formação e isto implica empenhar-se
em tarefas de investigação, selecção, transformação e apropriação da informação (Lima,
2002).
Andres (1995) e Silva (2001) afirmam que a Internet possibilita uma
aprendizagem através de trabalho cooperativo. Esta ferramenta possibilita não só o
ensino mais directo, mas também um ensino para o qual outros podem contribuir e,
possibilita ainda o envolvimento de alunos, professores e outras pessoas de diferentes
áreas, escolas, culturas e regiões geográficas.
Esta postura de construção do próprio conhecimento em educação não é recente.
Tem as suas origens nas obras de Piaget, Vygotsky e Bruner (baseado em Fosnot,
1998). Com base nas teorias de Piaget, principalmente na teoria da epistemologia
genética, podemos afirmar que a introdução das tecnologias precocemente pode ser
favorável à aprendizagem. Segundo esta teoria Piaget afirma que no Período Simbólico,
que vai dos dois aos quatro anos de idade, a criança tem a capacidade de conceber
imagens mentais que substituem o objecto real e que, no Período Intuitivo, que vai até
os sete anos, a criança tenta descodificar o porquê dos acontecimentos. O computador,
como ferramenta pode ajudar a trabalhar especificamente essas situações, tornando-se
num bom recurso para crianças destas faixas etárias. Outra das valências do computador
é a oportunidade de desenvolver o raciocínio infantil. Essas valências permitem mostrar
imagens potenciadoras de situações problemáticas, demonstrar às crianças como os
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acontecimentos ocorrem e facilitar a resolução dos problemas. O computador, por
despertar interesse nas crianças, é ainda um óptimo motivador para a pesquisa de outras
matérias para além dos conteúdos abordados em contexto de sala de aula, enriquecendo
as suas aprendizagens.
Outra teoria a perspectiva do construtivismo, vê a aprendizagem como um
processo activo no qual a criança/aluno constroem o seu conhecimento, através da
interacção com o mundo, tendo principalmente como ponto de partida as suas
aprendizagens e experiências anteriores (Papert, 1980; Fosnot, 1998).
Para Papert (1980), também numa perspectiva construtivista, a aprendizagem
implica que se forneçam aos alunos tarefas estimulantes, para que estes sintam a
necessidade de aprender, passando a realizar o que já faziam de uma forma mais eficaz.
Nesta perspectiva educacional pretende-se que ao aluno caiba o papel de construtor
activo do seu conhecimento e, para que isso aconteça deve ser dada a oportunidade de
desenvolver actividades desafiantes e motivadoras que vão de encontro aos seus
interesses, respeitando o currículo.
É importante que os alunos criem e tenham a capacidade de manipular, interligar
e confrontar os conhecimentos adquiridos no sentido de os alargar e criar novos
conhecimentos (Tiffin & Rajasingham, 1995; Duffy & Jonassen, 1992) (Spiro et al.,
1992).
Vygotsky, ao introduzir a teoria social da aprendizagem, não introduz nada de
muito diferente da teoria construtivista. Tal como já foi referido anteriormente, estes
investigadores partilham uma visão construtivista, baseada na ideia que a única
aprendizagem significativa para o aluno é a que acontece através da sua interacção com
o objecto e com os outros (colegas ou professores). Para estes investigadores as outras
formas de aprendizagem, como por exemplo, “a imitação, a observação, a
demonstração, a exemplificação e a prática dirigida são colocadas em lugar
secundário…” (Fino, 2000).
Vygotsky, ao contrário de Piaget dá no entanto maior importância aos contextos
culturais no processo de construção de conhecimento e de desenvolvimento cognitivo
do aluno. Propõe que a aprendizagem com maior significado é o que se baseia no
processo de construção do conhecimento, defendendo a teoria da zona de
desenvolvimento próximo. O processo de construção do saber é “tanto melhor
conduzido quanto melhor o professor for capaz de criar ambientes de aprendizagem que
potenciem a interacção entre alunos em estádios cognitivos ligeiramente diferentes ou
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em fases de transição de estádio (Fino, 2000). Ainda para Vygotsky a criança adquire
melhor a aprendizagem quando está perante actividades/tarefas que impliquem um
desafio cognitivo não muito discrepante, ou seja, que se situem no que se chama de
zona de desenvolvimento próximo. Defende ainda que cabe ao professor o papel de
proporcionar aos alunos, de diversas maneiras, a oportunidade de ampliarem as suas
competências e conhecimentos, partindo essencialmente daquilo que eles já sabem, e
também permitindo a interacção com outros alunos numa efectiva aprendizagem
cooperativa. Jerome Bruner, a partir desta perspectiva, introduziu a proposta de
construção de currículos em espiral. Ainda na perspectiva de Vygotsky as pessoas
utilizam instrumentos/ferramentas que vão buscar à cultura onde estão inseridas,
usando-os como mediação entre o sujeito e o ambiente social. A aquisição dessas
competências, em conjunto com os instrumentos, conduz à obtenção de competências e
de um nível de pensamento mais desenvolvidos, sendo esta a base de todo o processo de
desenvolvimento cognitivo.
Nesta perspectiva de ensino, a construção do conhecimento depende de diversas
fontes, que vão desde a interacção entre o aluno e o professor, entre aluno e aluno, entre
aluno e conteúdos e entre aluno e ferramentas (Dias, 2000). Como o aluno pode estar
perante muitas e diferentes fontes é necessário que o ensino tenha um papel central no
desenvolvimento de competências de análise e avaliação da informação (Dias, 2000).
A maioria dos estudos realizados sobre a relação das ferramentas TIC com as
produções dos alunos são de natureza empírica e constituem meta-análises e estudos
quantitativos e, portanto, a amostra dos resultados pode ser generalizada em termos de
indicadores quantitativos para a maioria dos casos. Estes estudos foram realizados
principalmente nos EUA e na Grã-Bretanha e indicam que as TIC como ferramentas
têm uma influência sobre as realizações dos alunos (Wenglinsky, 1998; Ringstaff &
Kelly, 2002; Bryraktar , 2002; Chrisman, 2003; Eng, 2005).
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA
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Introdução

É objecto deste capítulo apresentar a metodologia seleccionada para a
elaboração deste trabalho de investigação. Como já foi referido anteriormente, o
objectivo deste estudo é perceber se a Tecnologia é desencadeadora da inovação no
ensino da Matemática e a forma como é aplicada e como deveria ser. Pretende-se
também perceber que tecnologia os professores consideram necessária para ensinar
Matemática. Como tal, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema
complementado com um estudo no terreno através do questionário. E a modalidade de
investigação escolhida foi a investigação quantitativa. Este tipo de investigação
enquadra-se no estudo realizado por privilegiar o recurso a instrumentos específicos que
permitem a análise estatística e à conexão dos dados recolhidos.
Os estudos quantitativos, subordinam-se a um quadro de referência e
pressupõem um processo metódico e complexo de recolha de dados que conduz a
resultados com o menor desvio possível. A metodologia quantitativa tem vantagens e
limitações que foram consideradas em função dos objectivos do estudo realizado e das
circunstâncias do mesmo.
A reflexão efectuada teve em conta os pressupostos teóricos, as percepções do
investigador e o tratamento de dados.
Assim este capítulo divide-se em seis pontos:
1 – Caracterização do estudo, onde se explicita a população alvo,
os instrumentos utilizados e as questões objecto de estudo;
2 – Limitações da investigação, onde se expõe as condicionantes e
repercussões que podem implicar nas conclusões;
3 – Amostra, onde se apresenta e caracteriza o conjunto de
indivíduos envolvidos no estudo;
4 – Instrumentos ou meios utilizados;
5 – Recolha de dados, apresenta o formato da recolha dos dados:
6 – Análise e organização de dados, onde se revela a lógica
seguida no tratamento de dados e produção de resultados.
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Caracterização do estudo

Os participantes no estudo constituem um conjunto de Professores do Ensino
Básico, que leccionam ou leccionaram a disciplina de Matemática. Estes docentes foram
inquiridos no ano lectivo de 2010/2011. A presente investigação quantitativa foi
desenhada de forma a assumir um carácter fundamentalmente descritivo e os
instrumentos de recolha de dados utilizados foram questionários compostos por
questões fechadas.
Ao longo da execução do projecto de investigação houve, da parte do
investigador a preocupação de rigor, credibilidade das novas situações e descrição
rigorosa de toda a investigação, confrontando os dados obtidos através dos
questionários com os obtidos pela revisão de literatura e tentando que os pré-conceitos
do Investigador não influenciassem os resultados.
Todo o estudo foi conduzido procurando responder às questões iniciais da
investigação, a saber:
− Será a Tecnologia desencadeadora de inovação no Ensino da Matemática?
− Será que os Professores consideram a tecnologia realmente necessária nas salas
de aula?
− Quais são os mecanismos que se têm de criar nas escolas e nos meio que as
rodeiam para que os professores acreditem na Tecnologia e a passem a usar de
forma regular dentro da sala de aula?
− Quais serão as medidas necessárias para que os professores passem a integrar a
Tecnologia como meio de aprendizagem e não como ferramenta no Ensino da
Matemática em sala de aula?
− Qual será a tecnologia realmente necessária nas salas de aula para os professores
a integrarem como meio de aprendizagem e não como ferramenta no Ensino da
Matemática?
− Como será usada a tecnologia nas salas de aula pelos professores como meio de
aprendizagem ou ferramenta no Ensino da Matemática?
O desenho inicial deste desta investigação procurava, a partir da interacção dos
diversos elementos do estudo – amostras, unidades de análise, medidas, tratamentos,

68

programas e métodos, obter resultados com validade científica e fiabilidade, que
respondessem às questões centrais da investigação.
Antes de serem aplicados os questionários aos Docentes, foram validados por
especialistas de investigação e professores de todos os Ciclos do Ensino Básico, tendo
em conta as diferentes faixas etárias que este estudo poderia abranger.
Globalmente a validade dos estudos pode ser obtida através de três vertentes: a
validade externa, a validade interna e a validade de construto.
Nesta investigação, a validade externa não foi possível de assegurar,
inicialmente pretendia-se que o estudo adoptasse uma amostra aleatória de forma a
tornar possível a sua generalização. Solicitou-se por e-mail ao CRIE que enviasse o
questionário online para as escolas, o qual não obteve resposta, optou-se então por
enviar o mesmo e-mail para os contactos dos Directores de Agrupamentos, que mais
uma vez não teve a resposta pretendida, após algumas semanas de espera por respostas
que não apareciam, o mestrando mudou de estratégia para a angariação de respostas,
solicitando junto das escolas com professores conhecidos que estes respondessem ao
questionário por si elaborado. Após esta solicitação foi atingido um número de respostas
considerável, mas que não é estratificado, não representa as regiões e também não é
totalmente aleatório, colocando assim em causa a validade do estudo.
Relativamente à validade interna de um estudo esta aplica-se quando o objectivo
é demonstrar relações causais ou quando o resultado da análise de um determinado
fenómeno corresponde ao fenómeno em si, isto é, quando a análise do estudo retrata a
realidade. Existe validade interna se as conclusões apresentadas corresponderem à
realidade reconhecida pelo investigador bem como pelos participantes. Partindo deste
argumento, podemos afirmar que existe validade na presente investigação, uma vez que
o inquérito retrata a realidade através do cruzamento das repostas dos inquiridos no que
respeita às capacidades que julgam adquiridas versus o uso efectivo das TIC.
Em relação à validade de construto esta resulta do acúmulo de várias provas, por
diferentes meios, que precisam de ser analisadas em profundidade. Neste caso o
estudo foi planeado para cruzar as respostas do questionário entre si e com a revisão de
literatura, aferindo as respostas às questões da investigação.
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Limitações da investigação
Como qualquer estudo, também este está limitado pelo tempo reservado à
investigação e pelo tempo disponível para a sua conclusão.
A investigação incidiu numa amostra de professores de diversos agrupamentos
dispersos por alguns concelhos do país, pelo que os resultados não podem ser
generalizados a todos os professores de Matemática.
Por ser professor, defensor e utilizador das Tecnologias em sala de aula, é
natural que haja opiniões pessoais do mestrando vertidas neste trabalho que sejam
discutíveis. Aliás se os trabalhos, as teses e os temas tratados fossem indiscutíveis, a
ciência seria uma verdade absoluta, imutável e talvez desinteressante. Assim, o
mestrando assume que poderá ter alguma dificuldade em distanciar-se da problemática
de forma isenta, podendo também ter influenciado involuntariamente os resultados
obtidos.

Amostra
Estiveram envolvidos neste estudo 119 professores de Escolas do Ensino Básico,
dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclo, que leccionaram a disciplina de Matemática no decorrer do ano
lectivo 2010/2011. Responderam ao questionário maioritariamente indivíduos do sexo
feminino (gráfico 1), que correspondem a uma percentagem de 84% sendo os restantes
16% do sexo masculino (tabela 1). No que respeita ao tempo de serviço regista-se que a
maioria dos inquiridos tem mais de 11 anos de serviço (gráfico 2) estando especificadas
as respectivas percentagens na tabela 1. Quanto ao nível de ensino que estes docentes
leccionam, a grande maioria enquadra-se no primeiro ciclo do do Ensino Básico
(gráfico 3), o que corresponde a uma percentagem de 65%. Os professores dos outros
dois níveis de ensino têm uma representatividade muito similar. Os do segundo ciclo
representam dezoito por cento e os do terceiro ciclo dezassete por cento (tabela 1).
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Professores
Percentagem
Feminino

84%

Masculino

16%

0-5 anos

13%

6-10 anos

21%

11-20 anos

29%

21-35 anos

31%

mais de 36 anos

6%

1.º Ciclo

65%

2.º Ciclo

18%

3.º Ciclo

17%

Sexo

Tempo
de
serviço
(em
anos)

Nível
de
ensino

13%

Tabela 1. -Caracterização da amostra dos professores em percentagem.

Gráfico 1 – Distribuição da Amostra pelo Género
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Gráfico 2 – Distribuição da Amostra pelo Tempo de Serviço

Gráfico 3 – Distribuição da Amostra pelo Ciclo de Ensino

Os 119 Docentes que participaram neste estudo fizeram-no através da solicitação
directa do investigador ou através de conhecimentos do mesmo, visto não ser possível
obter respostas totalmente aleatórias, como referido anteriormente. A amostra abrange
professores de três níveis de ensino do Básico. Trata-se portanto de uma amostra de
conveniência que não pretende representar estatisticamente a população de professores
de matemática.
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Instrumentos
Para a recolha de dados considerou-se como forma mais eficaz a realização de
um questionário online dirigido aos professores de Matemática (Anexo 1). O mesmo foi
enviado por e-mail

contendo um link de acesso ao questionário acompanhado da

respectiva solicitação de resposta. Considerou-se esta forma de questionário rápida e
eficaz, com a vantagem de não exigir custos acrescidos de dinheiro e tempo. Além
disso, este tipo de abordagem permite aumentar a amostra de uma forma quase
incontrolável em termos de localização regional e do número de participantes.
Na elaboração das questões houve o cuidado de estes terem um significado
explícito para os respondentes e uma linguagem clara e acessível a todos
O tipo de questões elaboradas partiu de informação reunida na revisão
bibliográfica.
Optou-se por um questionário com questões fechadas por apresentarem algumas
vantagens em relação às abertas, nomeadamente por serem mais facilmente
quantificáveis e mais fáceis de preencher e de codificar. Garantem também maior
fidelidade, uma vez que todos os respondentes estão subordinados às mesmas opções, o
que facilita a comparação das respostas. Como não há um número ideal de questões,
teve-se em conta o cansaço que provoca responder a um questionário muito extenso,
evitando gerar desmotivação e negligência face às respostas.
O questionário foi testado previamente numa amostra de dez sujeitos que foram
seleccionados de forma a abranger todos os ciclos do ensino básico. Dos docentes
seleccionados parte trabalham no mesmo Agrupamento de Escolas, no qual o
investigador lecciona, e os restantes fazem parte do seu circulo de amigos. Esta selecção
teve em conta essencialmente a proximidade destes sujeitos. Esta análise preliminar
permitiu aperfeiçoar a apresentação do questionário final que se inicia com o
levantamento de dados pessoais pertinentes para o estudo, e posteriormente apresenta
questões fechadas no domínio do uso da tecnologia a nível pessoal e em sala de aula.
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Recolha de dados
O questionário foi aplicado online, no decorrer do mês de Maio de 2011. Na
mensagem de email introdutória encontrava-se um texto dirigido aos professores, na
qual eram apresentados os objectivos da Investigação e a importância do estudo para o
Investigador. É importante referir que, antes da aplicação do questionário, foi solicitada
autorização para a divulgação do questionário aos Professores e às Direcções dos
Agrupamentos, tendo todos, amavelmente, acedido ao pedido.

Análise e organização de dados
A informação resultante dos questionários foi submetida a uma análise de
conteúdo utilizando o SPSS versão 17, sendo criadas tabelas e gráficos para organização
da informação. A organização dos dados obtidos foi realizada em secções e subsecções,
de acordo com as perguntas dos questionários, distribuídos da seguinte forma:
1.º Uso pessoal do computador por parte do professor;
2.º Tipo de formação que os professores possuem;
3.º Quantidade de computadores a que os professores têm acesso na
escola;
4.º Outros tipos de tecnologia a que os professores têm acesso na escola;
5.º À vontade dos professores com a tecnologia;
6.º Utilização das TIC na sala de aula;
7.º Percepção que os Professores têm da Tecnologia Educativa;
8.º Auto-avaliação dos professores quanto à sua competência
tecnológica.
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS
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Introdução
O presente capítulo destina-se à apresentação e análise de conteúdo dos
resultados obtidos através dos questionários recebidos. Esta informação foi organizada
em gráficos e tabelas para facilitar a análise imediata dos conteúdos.
Através das respostas dadas pelos professores pretende-se compreender se existe
alguma relação entre inovação e a introdução da Tecnologia em sala de aula de
Matemática, observando a análise que os docentes fazem das suas práticas no que
respeita ao uso de Tecnologias (noções, obstáculos, investimento em formação).
Antevê-se, com esta investigação, que um dos maiores problemas do não uso da
tecnologia nas salas de aula advém da falta de um plano de formação objectivo e
rigoroso que faça com que os professores aprendam realmente a lidar com a tecnologia,
nos dias de hoje, em contexto de sala de aula. O que existe hoje são pequenas
formações, esporádicas sem ligação nenhuma entre elas e que na maioria das vezes só
servem para percebermos como a tecnologia funciona e não como as podemos aplicar
em sala de aula com os alunos em contexto de ensino-aprendizagem.
A apresentação dos resultados, obtidos através dos questionários respondidos
pelos cento e dezanove professores de Matemática envolvidos no estudo, está
estruturada pelas questões colocadas apoiadas visualmente por gráficos e tabelas.
Relativamente aos gráficos, eles dão o número absoluto de respostas dos
professores em relação a cada questão, e o seu tratamento por percentagem dessas
respostas encontra-se junto aos gráficos numa tabela. Existem alguns casos, em que a
soma percentual é superior a 100%. Isto acontece porque em algumas questões os
participantes neste questionário podiam escolher mais do que uma opção.
Foram feitas também diversas correlações entre os dados e verificou-se que os
valores eram muito fracos e que não ajudavam o investigador na análise, razão pela qual
se optou pela construção de tabelas que, com uma escala de cores, permitem uma
melhor percepção dessas ligações. A escala de cores tem dez níveis do 0 ao 100 (figura
2). Por opção associaram-se os valores percentuais dos indicadores diária e
semanalmente relativos à pergunta número dezoito, os valores percentuais dos
indicadores “sempre e muitas vezes” da pergunta número dezanove e os valores dos
indicadores concordo e concordo fortemente na pergunta número vinte e vinte e um.
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0-10 %

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Figura 2- Escola de cores utilizada para percepcionar as ligações existentes.

Resultados do Questionário
As primeiras questões, referentes à caracterização pessoal e profissional dos
docentes, foram apresentadas no Capítulo III – Metodologia.

1.º Uso pessoal do computador por parte do professor;
Questão 4. Há que tempo é que os inquiridos têm computador pessoal.

Tempo

Percentagem

0-1 ano

1%

2-3 anos

4%

4-6 anos

13%

mais de 6 anos

82%

Figura 3 - Há que tempo é que os Docentes têm computador pessoal

Questão 5. Ligação à Internet pessoal

Percentagem
Sim

99%

Não

1%

Figura 4 – Ligação à Internet pessoal

Todos os inquiridos têm computador pessoal, a maioria (82 %) já tem
computador há mais de seis anos e possui ligação à Internet (99%).
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2.º Tipo de formação que os professores possuem;

Questão 6. Formação dos Professores na área das TIC.

Percentagem
Sim

80%

Não

20%

Tabela 7 – Formação TIC em percentagem
Figura 5 - Formação TIC

Caso os Professores tenham respondido afirmativamente à pergunta anterior
indicaram o tipo de formações TIC que frequentaram.

Tipo de Formação

Percentage
m

Curso Acreditado
presencial

59%

Oficina de formação

65%

Acção de Sensibilização

19%

Curso Acreditado em
regime de e-learning

9%

Oficina de formação em
regime de e-learning

14%

Figura 6 – Tipos de Curso
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Questão 14 – Número de horas de formação TIC por intervalo que os Professores
estimaram ter.

N.º de Horas

Percentagem

0-50

55%

51-100

22%

101-200

10%

mais de 200

13%

Figura 7 – Número de horas de formação

Relativamente à formação 80% dos Inquiridos afirma já ter frequentado
formações na área das TIC. Destes, 65 % frequentaram oficinas de formação, 59 %
cursos acreditados na sua forma presencial, 19 % frequentaram acções de
sensibilização, 14 % oficinas de formação e-learning e, por último, 9% frequentaram
cursos acreditados em regime e-learning. Metade dos Docentes tem apenas entre zero e
cinquenta horas de formação. Vinte e três por cento dos Docentes tiveram mais de cem
horas de formação.
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3.º Quantidade de computadores a que os professores têm acesso na escola;

Questão 8 - Computadores existentes na Escola

N.º de Computadores

Percentage
m

Nenhum

0%

1-20 computadores

52%

21-40 computadores

18%

41-60 computadores

15%

mais de 60 computadores

14%

Outra

1%

Figura 8 – Computadores existentes na Escola

Questão 9 – Número de computadores a que os Professores têm acesso para usar em
contexto de sala de aula.

Gráfico 4 – Computadores disponíveis na escola para usar em sala de aula
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No que diz respeito aos computadores disponíveis na escola e em paticular na
sala de aula, 52% dos professores indicam ter ao seu dispor na escola entre um e vinte
computadores, 18 % tem entre vinte e um e quarenta computadores, 15 % tem entre
quarenta e um e sessenta computadores, 14 % tem mais de sessenta computadores e 1%
seleccionou outra opção mas não a declarou no espaço destinado a tal.
Relativamente aos computadores para uso em sala de aula 47.1 % dos
Professores tem apenas um computador disponível na sala de aula e 12.6% dos
professores não tem computador disponível em sala de aula.

4.º Outros tipos de tecnologia a que os professores têm acesso na escola;

Questão 10 - Acesso à Internet nas salas de aula.

Percentagem
Sim

67%

Não

33%

Figura 9 – Acesso à Internet nas salas de aula

Dos Professores que têm acesso à Internet
Outro
Só o
computador
do Professor
tem acesso

O computador
do professor
bem como os
computadores
dos alunos
têm acesso à
Internet

Tipo de Acesso

Percentagem

Só o computador do Professor
tem acesso

32%

O computador do professor bem
como os computadores dos
alunos têm acesso à
Internet

31%

Outro

37%

Figura 10 – Acesso à Internet nas salas de aula
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Questão 11 - As tecnologias existentes na escola para usar em sala de aula.

Tecnologia

Percentagem

Televisão

72%

Leitor de Vídeo/DVD

74%

Projector

87%

Calculadoras

50%

Quadro Interactivo

47%

Comandos (raquete de
selecção de respostas)

3%

Ebimb

5%

Outro

5%

Figura 11 – Tecnologias disponíveis para usar em sala de aula

A maioria dos Professores, 67 % tem acesso à Internet em sala de aula, mas
existe ainda uma grande percentagem, de 33 %, de Professores que não tem acesso à
Internet em sala de aula.
No que respeita aos computadores com acesso, 32% dos inquiridos afirma que
só o computador do Professor tem acesso, 31% afirma que o computador do professor
bem como os computadores dos alunos têm acesso à Internet, 32% dos inquiridos não
responde e os restantes 5 % afirmam outra situação.
Verifica-se que, de entre outras tecnologias disponíveis para uso em sala de aula,
os mais utilizados são o projector (81%), o leitor de vídeo/DVD (74%) e a Televisão
(32%).
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5.º À vontade dos professores com a tecnologia;
Relativamente aos pontos que se seguem os inquiridos para cada questão sobre
software tinham que escolher uma das seguintes opções:

muita dificuldade
dificuldade
pouca dificuldade
nenhuma dificuldade
Questão 12 – Dificuldade de utilização das ferramentas tecnológicas por parte do
professor.

Processador de texto

Processador de Texto

Percentagem

3 - pouca dificuldade

20%

4 - nenhuma dificuldade

80%

Figura 12 – À vontade com Processador de Texto

Folhas de cálculo
Folhas de Cálculo

Percentagem

1-muita dificuldade

9%

2-dificuldade

23%

3-pouca dificuldade

45%

4-nenhuma dificuldade

24%

Figura 13 – À vontade com Folhas de Cálculo
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Software de Apresentação
Softwares de
Apresentação

Percentagem

1-muita dificuldade

3%

2-dificuldade

9%

3-pouca dificuldade

37%

4-nenhuma dificuldade

50%

Figura 14– À vontade com Software de Apresentação

Uso de internet para procurar informação

Internet/Informação

Percentagem

3-pouca dificuldade

21%

4-nenhuma dificuldade

79%

Figura 15 – À vontade com o uso de internet para procurar informação

Uso de recursos da internet

Recurso de Internet

Percentagem

2-dificuldade

3%

3-pouca dificuldade

43%

4-nenhuma
dificuldade

54%

Figura 16 – À vontade com o uso de recursos da internet
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Desenho de páginas da internet
Desenho de Páginas Internet

Percentagem

1-muita dificuldade

29%

2-dificuldad

41%

3-pouca dificuldade

20%

4-nenhuma dificuldade

9%

Figura 17 – À vontade com o desenho de páginas da internet

Bases de dados
Bases de dados

Percentagens

1-muita dificuldade

28%

2-dificuldade

43%

3-pouca dificuldade

24%

4-nenhuma dificuldade

6%

Figura 18 – À vontade com Bases de dados

Software de Desenho

Software de Desenho

Percentagem

1-muita dificuldade

28%

2-dificuldade

43%

3-pouca dificuldade

16%

4-nenhuma
dificuldade

13%

Figura 19 – À vontade com Bases de dados
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Software de Programação
Software de Programação

Percentagem

1-muita dificuldade

64%

2-dificuldade

27%

3-pouca dificuldade

8%

4-nenhuma dificuldade

1%

Figura 20 – À vontade com Software de Programação

Questão 13 - Sistemas operativos.
Sistemas Operativos

Percentagem

Windows

100%

Mac OSX

12%

Baseado em Linux

16%

Figura 21 – Sistemas operativos com que já trabalharam os Docentes

De entre os softwares apresentados os docentes têm poucas ou nenhumas
dificuldades nos softwares de: processador de texto, folhas de cálculo, apresentação,
navegação na internet e recursos de internet. Ao contrário apresentam maiores
dificuldades no desenho de páginas da internet, bases de dados e programação.
Verifica-se ainda que a esmagadora maioria utiliza o sistema operativo
Windows.
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6.º Utilização das TIC na sala de aula;

Questão 15 – Frequência com que os Professores estimam planificar as aulas com o
recurso às TIC.

Percentagem
Raramente

4%

Poucas vezes

35%

Muitas vezes

50%

Sempre

10%

Figura 22 – Frequência com que os Professores planificam as aulas com o recurso às TIC

Questão 16 - Indique se usa a informação da Internet para preparar as aulas.

Percentagem
Raramente

3%

Poucas vezes

16%

Muitas vezes

76%

Sempre

6%

Figura 23 – Frequência com que os Professores planificam as aulas com o recurso às TIC

Questão 17 - Dificuldades ao usar ferramentas TIC.

Percentagem
Raramente

16%

Poucas vezes

49%

Muitas vezes

35%

Sempre

0%

Figura 24 – Dificuldades ao usar ferramentas TIC
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60% dos Professores planificam muitas vezes ou sempre as aulas com recurso à
Tecnologia e 82% dos Professores usam a informação que está presente na Internet para
preparar as aulas
Relativamente às dificuldades em usar as ferramentas TIC 65% considera que
raramente ou poucas vezes tem dificuldade.

Nos pontos que se seguem os inquiridos para cada software tinham que escolher uma
das seguintes opções:
Nunca
Menos de 5 vezes por ano
Mensalmente
Semanalmente
Diariamente
Questão 18 - Relação ao uso de tecnologia (hardware/software) em sala de aula
Processador de texto

Percentagem
Nunca

10%

Menos de 5 vezes por ano

15%

Mensalmente

27%

Semanalmente

32%

Diariamente

16%

Figura 25 – Uso de Processador de Texto em sala de aula

Folhas de cálculo
Percentagem
Nunca

42%

Menos de 5 vezes
por ano

31%

Mensalmente

17%

Semanalmente

9%

Diariamente

1%

Figura 26 – Uso de Folhas de Cálculo em sala de aula
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Software de Apresentação
Percentagem
Nunca

6%

Menos de 5 vezes por ano

13%

Mensalmente

43%

Semanalmente

30%

Diariamente

8%

Figura 27 – Uso de Software de Apresentação em sala de aula

Email
Percentagem
Nunca

42%

Menos de 5 vezes por
ano

11%

Mensalmente

11%

Semanalmente

13%

Diariamente

23%

Figura 28 – Uso de Email em sala de aula

Uso de internet para pesquisa

Percentagem
Nunca

13%

Menos de 5 vezes por ano

15%

Mensalmente

25%

Semanalmente

30%

Diariamente

17%

Figura 29 – Uso de Internet para Pesquisa em sala de aula
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Programas de prática (exemplo: hot potatoes)

Percentagem
Nunca

50%

Menos de 5 vezes por
ano

27%

Mensalmente

15%

Semanalmente

7%

Diariamente

1%

Figura 30 – Uso de Programas de prática em sala de aula

Programas tutoriais (exemplo: Escola Virtual)

Percentage
m
Nunca

42%

Menos de 5 vezes por
ano

18%

Mensalmente

18%

Semanalmente

19%

Diariamente

3%

Figura 31 – Uso de Programas tutoriais em sala de aula

Programas de simulação
Percentagem
Nunca

72%

Menos de 5 vezes por
ano

14%

Mensalmente

8%

Semanalmente

5%

Diariamente

1%

Figura 32 – Uso de Programas de Simulação em sala de aula
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Jogos
Percentagem
Nunca

29%

Menos de 5 vezes
por ano

24%

Mensalmente

30%

Semanalmente

15%

Diariamente

3%

Figura 33 – Uso de Jogos em sala de aula

Projector
Percentagem
Nunca

8%

Menos de 5 vezes por
ano

18%

Mensalmente

29%

Semanalmente

29%

Diariamente

17%

Figura 34 – Uso de Projector em sala de aula

TV/Vídeo
Percentagem
Nunca

22%

Menos de 5 vezes por
ano

41%

Mensalmente

25%

Semanalmente

12%

Diariamente

0%

Figura 35 – Uso de TV/Vídeo em sala de aula
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Calculadoras

Percentagem
Nunca

34%

Menos de 5 vezes por
ano

25%

Mensalmente

18%

Semanalmente

8%

Diariamente

14%

Figura 36 – Uso de Calculadoras em sala de aula

Quadro Interactivo

Percentagem
Nunca

61%

Menos de 5 vezes
por ano

9%

Mensalmente

6%

Semanalmente

9%

Diariamente

15%

Figura 37 – Uso de Calculadoras em sala de aula

Relativamente ao uso do recursos de software em sala de aula com os alunos os
programas utilizados com maior frequência são o processador de texto, apresentação e
internet para pesquisa. Os que nunca ou raramente são utilizados: folha de cálculo, email, programas de prática, programas de tutoria e programas de simulação.
A utilização de jogos é usada por cerca de metade dos inquiridos e a outra
metade não usa ou raramente usa.
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No que diz respeito ao uso de hardware, o equipamento mais utilizado é o
projector. Os outros equipamentos TV/Video, calculadoras e quadros interactivos têm
uma utilização reduzida.
Quanto aos pontos seguintes e à forma como os docentes usam as TIC na sua
sala de aula os participantes poderiam escolher uma das seguintes opções como
resposta:

Nunca
Raramente
Muitas Vezes
Sempre
Questão 19 - Como é que os Docentes usam as TIC na sua sala de aula
Suporte a aprendizagem individual
Percentagem
Nunca

12%

Raramente

24%

Muitas Vezes

57%

Sempre

8%

Figura 38 – Uso das TIC para suportar a aprendizagem Individual em sala de aula

Suporte da aprendizagem colaborativa
Percentagem
Nunca

6%

Raramente

18%

Muitas Vezes

66%

Sempre

11%

Figura 39 – Uso das TIC para suportar a aprendizagem Colaborativa em sala de aula
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Organizar e guardar informação
Percentagem
Nunca

8%

Raramente

12%

Muitas Vezes

62%

Sempre

18%

Figura 40 – Uso das TIC para Organizar e guardar informação em sala de aula

Para recolher dados e fazer medições
Percentagem
Nunca

21%

Raramente

39%

Muitas Vezes

33%

Sempre

8%

Figura 41 – Uso das TIC para recolher dados e fazer medições em sala de aula

Para interpretar analisar e manipular informação
Percentagem
Nunca

17%

Raramente

29%

Muitas Vezes

45%

Sempre

9%

Figura 42 – Uso das TIC para interpretar analisar e manipular informação em sala de aula
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19.6 - Para comunicar informação que foi consequência de uma investigação

Nunca

18%

Raramente

29%

Muitas Vezes

40%

Sempre

13%

Figura 43 – Uso das TIC para comunicar informação que foi consequência de uma investigação em sala de aula

Para criar apresentações visuais de informação e dados (gráficos, tabelas, mapas)

Percentagem
Nunca

12%

Raramente

28%

Muitas Vezes

48%

Sempre

13%

Figura 44 – Uso das TIC para criar apresentações visuais de informação e dados em sala de aula

Realizar simulações (Applet)

Percentagem
Nunca

71%

Raramente

18%

Muitas Vezes

10%

Sempre

1%

Figura 45 – Uso das TIC para realizar simulações em sala de aula
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Para planear, desenhar, testar, rever e publicar textos escrito

Percentagem
Nunca

18%

Raramente

30%

Muitas Vezes

43%

Sempre

8%

Figura 46 – Uso das TIC para planear, desenhar, testar, rever e publicar textos escrito em sala de aula

Para realizar cálculos

Percentagem
Nunca

34%

Raramente

36%

Muitas Vezes

28%

Sempre

3%

Figura 47 – Uso das TIC para realizar cálculos em sala de aula

Criar modelos e simulações

Percentagem
Nunca

54%

Raramente

35%

Muitas Vezes

8%

Sempre

3%

Figura 48 – Uso das TIC para criar modelos e simulações em sala de aula

96

Para melhorar capacidades e conhecimentos básicos
Percentagem
Nunca

11%

Raramente

20%

Muitas Vezes

51%

Sempre

18%

Figura 49 – Uso das TIC para melhorar capacidades e conhecimentos básicos em sala de aula

A maioria dos Docentes, 69%, usa muitas vezes ou sempre as TIC em sala de
aula para melhorar capacidades e conhecimentos básicos.
A maioria dos Docentes usa muitas vezes ou sempre as TIC em sala de aula para
suportar a aprendizagem individual, a aprendizagem colaborativa, organizar e guardar
informação, interpretar, analisar e manipular informação, comunicar informações,
apresentar informação, manipular textos escritos e melhorar capacidades e
conhecimentos básicos. Ao contrário o uso das TIC em sala de aula não é aplicado com
tanta frequência para recolher dados e fazer medições, realizar simulações, realizar
cálculos e criar modelos e simulações.
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7.º Percepção que os Professores têm da Tecnologia Educativa;

Os pontos que se seguem referem-se à forma como os docentes percepcionam a
Tecnologia Educativa. Estes inquiridos poderiam escolher uma das seguintes opções de
resposta:

Discordo fortemente
Discordo
Concordo
Concordo fortemente
20 - Percepção dos Professores da Tecnologia Educativa
A Tecnologia Educacional melhora resultados dos alunos nos testes e exames

Percentagem
Discordo fortemente

5%

Discordo

16%

Concordo

70%

Concordo
fortemente

9%

Figura 50 – Percepção dos Professores que o uso das TIC melhoram resultados dos alunos nos testes e exames

A Tecnologia educacional estimula a curiosidade dos alunos
Percentagem
Discordo
fortemente

0%

Discordo

0%

Concordo

60%

Concordo
fortemente

40%

Figura 51 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC estimula a curiosidade dos alunos
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As tecnologias educacionais incentivam os alunos a desenvolver as suas estratégias na
resolução de problemas
Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

11%

Concordo

76%

Concordo fortemente

13%

Figura 52 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC incentiva os alunos a desenvolver as suas
estratégias na resolução de problemas

A Tecnologia educacional fornece modelos e imagens de auxílio que os alunos usam na
formação de conceitos
Percentagem
Discordo fortemente

0%

Discordo

3%

Concordo

72%

Concordo fortemente

25%

Figura 53 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC fornece modelos e imagens de auxílio
que os alunos usam na formação de conceitos

As tecnologias educacionais melhoram a eficiência dos professores
Percentagem
Discordo fortemente

3%

Discordo

20%

Concordo

52%

Concordo fortemente

25%

Figura 54 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC melhora a eficiência dos professores
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As tecnologias educacionais reduzem a parte do trabalho administrativo dos professores
Percentagem
Discordo fortemente

10%

Discordo

34%

Concordo

37%

Concordo
fortemente

19%

Figura 55 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC melhora a eficiência dos professores

As tecnologias educacionais melhoram o controlo do progresso dos alunos

Discordo fortemente

2%

Discordo

19%

Concordo

69%

Concordo fortemente

10%

Figura 56 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC melhora o controlo do progresso dos alunos

As tecnologias educacionais melhoram a abordagem dos professores e a sua
compreensão do ensino
Percentagem
Discordo
fortemente

1%

Discordo

22%

Concordo

66%

Concordo
fortemente

11%

Figura 57 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC melhora a abordagem dos professores
e a sua compreensão do ensino
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As Tecnologias educacionais criam uma plataforma para que os professores possam
comunicar com outros e assim partilharem problemas comuns

Percentagem
Discordo fortemente

0%

Discordo

4%

Concordo

68%

Concordo fortemente

28%

Figura 58 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC cria uma plataforma para que os
professores possam comunicar com outros e assim partilharem problemas comuns

As tecnologias educacionais são um apoio à aprendizagem cooperativa

Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

7%

Concordo

71%

Concordo fortemente

22%

Figura 59 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC é um apoio à aprendizagem cooperativa

As tecnologias educacionais dão apoio individualizado na aprendizagem

Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

16%

Concordo

71%

Concordo fortemente

13%

Figura 60 – Percepção dos Professores de que o uso das TIC dá apoio individualizado da aprendizagem
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A Internet é uma fonte útil de ideias e Informação para os professores

Percentagem
Discordo fortemente

0%

Discordo

1%

Concordo

52%

Concordo fortemente

47%

Figura 61 – Percepção dos Professores de que a internet é uma fonte útil de ideias e Informação para
professores

Usar a tecnologia educacional é um aspecto importante do trabalho dos professores

Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

6%

Concordo

59%

Concordo fortemente

34%

Figura 62 – Percepção dos Professores de que usar a tecnologia educacional é um aspecto importante
do trabalho dos professores

Usar a Tecnologia para instruir o aluno é mais eficaz do que o método tradicional de
ensino.
Percentagem
Discordo fortemente

8%

Discordo

35%

Concordo

45%

Concordo fortemente

12%

Figura 63 – Percepção dos Professores de que usar a Tecnologia para instruir o aluno é mais eficaz do
que a método tradicional de ensino
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Os computadores vão substituir gradualmente os professores
Percentagem
Discordo fortemente

60%

Discordo

32%

Concordo

7%

Concordo fortemente

2%

Figura 64 – Percepção dos Professores de que computadores vão substituir gradualmente os professores

No que diz respeito às implicações do uso das tecnologias na sala de aula os
docentes consideram que:
- Melhora os resultados escolares;
- Estimula a curiosidade dos alunos;
- Incentiva os alunos a desenvolver as suas estratégias na resolução de
problemas;
- Fornece modelos e imagens de auxílio que os alunos usam na formação
de conceitos;
- Melhora a eficiência dos professores;
- Melhora o controlo do progresso dos alunos;
- Melhora a abordagem dos professores e a sua compreensão do ensino;
- Cria uma plataforma para que os professores possam comunicar com
outros e assim partilharem problemas comuns;
- É um apoio à aprendizagem cooperativa;
- Dá apoio individualizado na aprendizagem;
- A Internet é uma fonte útil de ideias e Informação para os professores;
- É um aspecto importante do trabalho dos professores;
- É mais eficaz do que a método tradicional de ensino.
No que respeita às Tecnologias Educacionais reduzirem a parte do trabalho
administrativo do professor as opiniões dividem-se. No entanto há uma ligeira
vantagem dos que concordam.

103

Relativamente à pergunta sobre se os computadores vão substituir gradualmente
os professores e resposta é negativa pois, 92% dos Inquiridos não concordam com esta
afirmação.

8.º Auto-avaliação dos professores quanto à sua competência tecnológica.

Relativamente à forma como os docentes auto-avaliam a sua competência tecnológica,
os participantes tinham à sua disposição as seguintes opções de resposta:
Discordo fortemente;
Discordo;
Concordo;
Concordo fortemente.
21 - A competência tecnológica dos Professores.

Sinto-me competente em usar programas para para planear e desenvolver aulas

Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

14%

Concordo

61%

Concordo fortemente

24%

Figura 65 – Professores sentem-me competentes em usar programas para para planear e desenvolver
aulas

Sinto-me competente, utilizando e-mails para comunicar com colegas
Percentagem
Discordo
fortemente

2%

Discordo

3%

Concordo

30%

Concordo
fortemente

65%

Figura 66 – Professores sentem-me competentes utilizando e-mails para comunicar com colegas
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Sinto-me competente, utilizando a Internet para encontrar recursos educacionais

Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

1%

Concordo

50%

Concordo fortemente

49%

Figura 67 – Professores sentem-me competentes utilizando a Internet para encontrar recursos
educacionais

Sinto-me competente na construção e implementação de projectos educativos em que os
alunos utilizam as TIC
Percentagem
Discordo fortemente

2%

Discordo

19%

Concordo

62%

Concordo fortemente

17%

Figura 68 – Professores sentem-me competentes na construção e implementação de projectos
educativos em que os alunos utilizam as TIC

Sinto-me competente para ajudar os alunos a resolver problemas
Percentagem
Discordo fortemente

0%

Discordo

8%

Concordo

66%

Concordo fortemente

25%

Figura 69 – Professores sentem-me competentes para ajudar os alunos a resolver problemas
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Sinto-me competente a realizar tarefas através das tecnologias educacionais
Percentagem
Discordo fortemente

2%

Discordo

7%

Concordo

69%

Concordo fortemente

23%

Figura 70 – Professores sentem-se competentes para realizar tarefas através das tecnologias educacionais

Sinto-me competente em usar as tecnologias para criar conhecimento nos alunos

Percentagem
Discordo fortemente

0%

Discordo

12%

Concordo

71%

Concordo fortemente

18%

Figura 71 – Professores sentem-se competentes em usar as tecnologias para criar conhecimento nos alunos

Sinto-me competente trabalhando com os alunos em diversas áreas envolvendo as
tecnologias da informação e comunicação

Percentagem
Discordo fortemente

1%

Discordo

9%

Concordo

72%

Concordo fortemente

18%

Figura 72 – Professores sentem-se competentes para usar as tecnologias e para criar conhecimento nos alunos

106

A grande maioria dos Professores, sentem-se competentes ao usar as TIC para
planear e desenvolver aulas, usar a internet para encontrar recursos educacionais,
construir e implementar projectos educativos em que os alunos utilizam as TIC, ajudar
os alunos a resolver problemas, realizar tarefas, criar conhecimentos nos alunos e
trabalhar com os alunos em diversas áreas.
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Quadro
Interactivo

Calculadores

TV /Video/DVD

Projector

Jogos

Programas de
Simulação

Programas de
Tutoria

Programas de
Prática

Pesquisar
Internet

E-mail

Software de
Apresentação
(Powerpoint)

Folha de
Cálculo

Processador de
Texto

Uso em Sala de
Aula de:

Distribuição da utilização que os professores fazem das TIC na sala de aula por níveis de ensino

1.º Ciclo

53.2%

10.4%

36.4%

39%

53.2%

11.7%

18.2%

2.6%

22.1%

35.1%

13%

5.2%

16.9%

2.º Ciclo

36.4%

13.6%

50%

40.9%

40.9%

0%

31.8%

13.6%

9.1%

63.6%

13.6%

36.4%

45.5%

3.º Ciclo

40%

5%

30%

20%

30%

0%

25%

10%

10%

65%

5%

75%

30%

Todos os
Ciclos

47.9%

10.1%

37.8%

36.1%

47.1%

7.9%

21.8%

5.9%

17.6%

45.4%

11.8%

22.7%

24.4%

Quadro 2 Distribuição da utilização que os professores fazem das TIC na sala de aula por níveis de ensino

Escala:
0-10 %

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%
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40.3%

53.2%

58.4%

49.4%

5.2%

55.8%

16.9%

7.8%

64.9%

2.º Ciclo

81.8%

81.8%

77.3%

50%

68.2%

45.5%

77.3%

18.2%

45.5%

50%

22.7%

81.8%

3.º Ciclo

65%

80%

85%

30%

45%

40%

85%

25%

40%

60%

10%

70%

Todos os
Ciclos

64.7%

76.5%

79.8%

40.3%

54.6%

52.9%

60.5%

10.9%

51.3%

30.3%

10.9%

68.9%

Criar modelos e
simulações

Simulação

Melhorar
capacidades e
conhecimentos
básicos

79.2%

Planear, desenhar,
testar, rever e
publicar texto
escrito
Realizar cálculos

Comunicar
informação de uma
investigação

74%

Apresentações
visuais

Interpretar analisar
e manipular
informação

59.7%

Recolher dados e
fazer medições

Suportar a
aprendizagem
colaborativa

1.º Ciclo

Uso das TIC para:

Suportar a
aprendizagem
individual

Organizar e guardar
informação

Para que usam os docentes as Tecnologias em sua sala

Quadro 3 - Para que usam os docentes as Tecnologias em sua sala
Escala:
0-10 %

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%
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0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

Usar a tecnologia educacional é um
aspecto importante do trabalho dos
professores
Usar a Tecnologia para instruir o
aluno é mais eficaz do que a método
tradicional de ensino.
Os computadores vão substituir
gradualmente os professores

As tecnologias educacionais dão
apoio individualizado de
aprendizagem
A Internet é uma fonte útil de ideias e
Informação para professores

As TIC incentivam os alunos a
desenvolver as suas estratégias na
resolução de problemas
A TIC fornece modelos e imagens de
auxílio que os alunos usam na
formação de conceitos
As tecnologias educacionais
melhoram a eficiência dos
professores
As tecnologias educacionais reduzem
a parte do trabalho administrativo
dos professores
As tecnologias educacionais
melhoram o controlo do progresso
dos alunos
As TIC melhoram a abordagem dos
professores e a sua compreensão do
ensino
As TIC permitem que os professores
possam comunicar com outros e
assim partilharem problemas comuns
As tecnologias educacionais são um
apoio à aprendizagem cooperativa

A Tecnologia educacional estimula a
curiosidade alunos

As TIC melhoram resultados dos
alunos nos testes e exames

Percepção

Opinião dos professores sobre os benefícios das Tecnologias em sala de aula

1.º Ciclo
83.1%
100%
85.7%
97.4%
81.8%
59.7%
80.5%
80.5%
97.4%
90.9%
84.4%
98.7%
93.5%
57.1%
11.7%

2.º Ciclo
72.6%
100%
100%
100%
72.7%
50%
77.3%
81.8%
90.9%
90.9%
90.9%
100%
95.5%
68.2%
0%

3.º Ciclo
70%
100%
85%
95%
65%
50%
75%
60%
95%
100%
70%
100%
90%
45%
5%

Todos os
Ciclos
78.9
100%
88.2%
97.5%
77.3%
56.3%
79%
77.3%
95.85
92.4%
83.2%
99.25
93.35
57.1%
8.4%

Quadro 4 Opinião dos professores sobre os benefícios das Tecnologias em sala de aula
Escala:

61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
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0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%

Trabalhando com os alunos
em diversas áreas
envolvendo as tecnologias da
informação e comunicação

Tecnologias para criar
conhecimento nos alunos

A realizar tarefas através das
tecnologias educacionais

Ajudar os alunos a resolver
problemas

Construção e implementação
de projectos educativos em
que os alunos utilizam as TIC

Internet para encontrar
recursos educacionais

E-mails para comunicar com
oscolegas

Programas para planear e
desenvolver aulas

Competências dos
professores no uso das TIC :

Auto-avaliação dos professores das suas competências TIC

1.º Ciclo
83.1%
96.1%
98.7%
74%
89.6%
90.9%
85.7%
87%

2.º Ciclo
86.4%
90.9%
95.5%
86.4%
95.5%
90.9%
95.5%
100%

3.º Ciclo
90%
95%
100%
90%
95%
95%
90%
90%

Todos os Ciclos
84.9%
95%
98.3%
79%
91.6%
91.6%
88.2%
89.9%

Quadro 5 Auto-Avaliação dos Professores das suas competências TIC

Escala:

71-80%
81-90%
91-100%
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Discussão dos resultados
A amostra, como anteriormente foi referido, é essencialmente composta por
indivíduos do sexo feminino. Os inquiridos leccionam maioritariamente no 1º Ciclo do
Ensino Básico (65%). Fazem parte deste grupo os professores com mais tempo de
serviço e também alguns com menos experiência. Em termos gerais, mais de metade da
amostra (63%) é composta por professores com menos de vinte anos de tempo de
serviço.
A análise do questionário construído com base nas questões de investigação
definidas no início deste trabalho é agora apresentada segundo as seguintes categorias:
1.º Uso pessoal do computador pelo professor;
2.º Tipo de formação que os professores possuem;
3.º Quantidade de computadores a que os professores têm acesso na
escola;
4.º Outros tipos de tecnologia a que os professores têm acesso na escola;
5.º À vontade dos professores com a tecnologia;
6.º Utilização das TIC na sala de aula;
7.º Percepção que os Professores têm da Tecnologia Educativa;
8.ºAuto-avaliação dos professores quanto à sua competência tecnológica.

1.º Uso pessoal do computador por parte do professor;

Estamos perante Professores que, segundo a análise do questionário, lidam com
os computadores pelo menos do ponto de vista do utilizador, uma vez que todos os
Professores pertencentes a esta amostra têm computador pessoal e apenas um professor
não tem ligação à Internet pessoal.

2.º Tipo de formação que os professores possuem;
Uma grande percentagem dos Professores (80%) já frequentou formação em
Tecnologias da Comunicação e Formação.
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A formação que estes professores frequentaram foi, na maioria das vezes, do
tipo oficinas de formação (65%) e em 59 % dos casos cursos acreditados presenciais.
Cruzando as informações que dizem respeito à formação e ao nível de ensino no qual os
professores trabalham, verifica-se que os Professores que mais procuram formação
nesta área são os do 2.º Ciclo e os do 1.º Ciclo os que menos procuram.
Se cruzarmos os dados referentes ao tempo de serviço e da formação efectuada
na área das TIC podemos verificar que, curiosamente, são os Professores com menos
tempo de serviço que menos procuram formação. Isto, pode dever-se ao facto de
praticamente todos os cursos de formação inicial, frequentados nos últimos anos, terem
no seu currículo disciplinas relacionadas com a Tecnologia e com o facto de os docentes
que leccionam há mais tempo, terem tirado os seus cursos também há mais tempo ou
seja, ainda antes da implementação, ou com uma implementação reduzida das
tecnologias e sentirem assim a necessidade de se irem actualizando.

3.º Quantidade de computadores a que os professores têm acesso na escola;
A maioria dos Professores tem disponível na escola entre um e vinte
computadores. Todas as escolas estão apetrechadas de computadores. Na sala de aula
verifica-se que quase metade dos Docentes (47.1%) só tem acesso a um computador,
mas uma percentagem muito significativa 40.3% dos Docentes tem acesso a mais do
que um computador na sala de aula. A grande maioria dos Professores, 67 % tem acesso
à Internet na sala de aula, mas uma percentagem significativa 33 % dos Professores
ainda não tem acesso.

4.º Outros tipos de tecnologia a que os professores têm acesso na escola;
Os materiais tecnológicos a que os docentes têm acesso para usar na sala de aula
são muito diversificados pois constatamos, analisando a respostas dos participantes, que
72% pode utilizar a Televisão como recurso educativo, 74% o Leitor de Vídeo/DVD,
87% o Projector e 50% as Calculadoras. O Quadro Interactivo está presente em quase
metade das escolas (47%) em contraste com outras Tecnologias que estão presentes
residualmente, comandos (raquete de selecção de respostas), Ebimb e outros.

113

Relativamente ao acesso a computadores com Internet na sala de aula podemos
verificar que uma percentagem dos inquiridos, 32%, afirma que só o computador do
Professor tem acesso e, com uma percentagem muito idêntica 31%, encontramos as
situações em que o computador do professor bem como os computadores dos alunos
têm acesso à Internet.
Podemos desde já afirmar que a percentagem de alunos com acesso à Internet é
muito pouca, tendo em conta a necessidade apontada pelo Ministério da Educação, no
seu Plano Tecnológico, de todas as escolas até 2012 estarem ligadas com acesso
wireless para toda a comunidade. Esta realidade, como já verificamos, está atrasada. Era
interessante perceber o porquê dos equipamentos em falta. Poderá existir nestes
resultados algum desfasamento visto que 32% dos inquiridos não responde à questão de
quantos computadores têm disponíveis.
Considera-se pertinente referir que 5 % dos docentes referiu outras situações tais
como, o acesso é pessoal e não da escola, através de pen pertencente a uma operadora
ou situações em que consideram que o acesso à internet é tão mau que não conseguem
usufruir dela.

5.º À vontade dos professores com a tecnologia
Relativamente a este ponto os docentes foram questionados acerca da sua
opinião em relação ao seu à vontade com a Tecnologia, nomeadamente no que diz
respeito à utilização do software.
A grande maioria (80%) afirma não ter nenhuma dificuldade com os
processadores de texto. Em relação às folhas de cálculo a situação já é diferente, isto
porque surgem 32% dos inquiridos que têm dificuldade ou muita dificuldade e 69%
com pouca ou nenhuma dificuldade. Quanto ao uso do software de apresentações,
metade dos inquiridos não apresenta nenhuma dificuldade (50%). Quanto ao uso de
internet, para procurar informação, uma grande percentagem dos inquiridos (79 %)
afirma que não tem nenhuma dificuldade. O mesmo se passa com o uso de recursos da
internet onde 54% dos inquiridos não apresenta dificuldades.
Vimos o software com que os professores se sentem mais à vontade. No sentido
oposto temos os programas nos quais os professores sentem maiores dificuldades de
utilização, como os de desenho de páginas da internet onde as dificuldades são patentes,
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conforme prova a percentagem dos inquiridos (70%) que apresenta dificuldade ou
mesmo muita dificuldade. Esta situação verifica-se igualmente na utilização de bases de
dados onde os professores também manifestam dificuldades (71%). O mesmo se passa
com o uso de software de desenho onde a percentagem se situa nos 71% e no uso de
Software de programação os docentes na esmagadora maioria (91%) da amostra acusou
dificuldade ou muita dificuldade em lidar com este tipo de software.
É muito curioso que, analisando estas percentagens, os professores de
Matemática estejam mais à vontade com o processador de texto e com software de
apresentações do que com a folha de cálculo que é, aparentemente, uma ferramenta
muito mais “poderosa” para a disciplina que leccionam.
Analisando as questões no seu global podemos afirmar que, aparentemente, os
professores em termos de utilizadores têm bastante à vontade na utilização de software.
As dificuldades surgem quando é necessário uma maior especialização, um maior nível
de conhecimentos, como por exemplo na programação, no desenho de páginas de
Internet e em lidar com bases de dados.

6.º Utilização das TIC na sala de aula;
No que respeita à utilização de recursos tecnológicos, nomeadamente o software,
na sala de aula podemos constatar que o processador de texto é regularmente utilizado
com os alunos, com uma frequência semanal ou mensal. O recurso a folhas de cálculo,
mesmo sendo esta uma reconhecida e poderosa ferramenta de trabalho em Matemática,
é um software muito pouco usado na sala de aula. Quase metade dos inquiridos, 42%
nunca usa este recurso e 31% usa menos de cinco vezes ao ano. Relativamente ao uso
do software de apresentação na sala de aula com os alunos, 43% dos docentes usa
mensalmente e 30% dos docentes usa semanalmente, o que indicia uma utilização
regular.
A maioria dos docentes não utiliza o e-mail (53%) como ferramenta de ensino na
aprendizagem. Já o uso de internet para pesquisa no contexto de sala de aula com os
alunos tem uma percentagem de utilização regular, uma vez que 30% usa
semanalmente, 25% mensalmente e 17% diariamente.
As pequenas aplicações, muitas vezes de uso autónomo, facilitadoras de
aprendizagem, são utilizadas com muito pouca regularidade. Assim, programas de

115

prática como por exemplo “hot potatoes” têm um uso de 8%, programas tutoriais como
por exemplo a escola virtual são usadas por 22%, programas de simulação como por
exemplo os “applets” são usadas por 16% e os jogos tem uma taxa de utilização de
18%.
Relativamente à frequência de utilização de equipamentos na sala de aula com
os alunos, parece que os professores encontram uma maior utilidade no uso do
projector, como podem ser comprovadas pela percentagem de uso (46%). No uso de
tecnologias mais clássicas, a televisão, o vídeo e o dvd mais de metade dos docentes
responderam que usam pouco ou não usa (63%).
Curioso é a relação dos professores com a máquina de calcular pois, se
juntarmos a percentagem dos professores que nunca a usa com os que usam menos de
cinco vezes ao ano encontramos 59% dos docentes ou seja mais de metade.
Relativamente ao uso de quadros interactivos na sala de aula com os alunos 61% dos
docentes afirma não usar. Se considerarmos que só 47% dos docentes tem acesso a esta
ferramenta. Verificamos que apenas 15% dos docentes usa esta tecnologia diariamente.
Aparentemente e tendo em conta as respostas face à utilização de Tecnologia na
sala de aula facilmente se conclui que os meios de apresentação de conteúdos e ideias
são os mais usados.
Confrontados com a intenção com que utilizam estes meios tecnológicos, os
professores respondem na sua maioria que, pensam ser úteis para melhorar capacidades
e conhecimentos (51%) e para planear, desenhar, testar, rever e publicar texto escrito
(51%). Em relação ao uso das TIC com a intenção de criar apresentações visuais de
informação e dados (gráficos, tabelas, mapas), comunicar informação, analisar e
manipular informação, organizar e guardar informação, tudo actividades muito
próximas e interligadas entre si, mais de metade dos docentes afirma que usa sempre ou
muitas vezes a Tecnologia para realizar este tipo de tarefas. Os Professores apostam
ainda nas TIC para implementar a aprendizagem colaborativa e individual uma vez que
77% afirma que o faz muitas vezes ou mesmo sempre.
Mas infelizmente o uso das TIC em sala de aula não é considerado para criar
modelos e simulações (88%), nem para realizar simulações, cálculos e recolha de dados.
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7.º Percepção que os Professores têm da Tecnologia Educativa;
Como resultado de parte das questões colocadas a opinião dos professores foi
mais ou menos consensual. No entanto noutras questões as opiniões divergiram.
As questões que geraram mais consenso em relação à percepção que têm da
Tecnologia Educativa (cerca de 75%) foram:
- Melhora os resultados dos alunos nos testes e exames;
- Estimula a curiosidade dos alunos;
- Incentiva os alunos a desenvolverem as suas estratégias na resolução
dos problemas;
- Fornece modelos e imagens de auxílio que os alunos usam na formação
de conceitos;
- Melhoram a eficiência dos professores;
- Melhoram o controlo do progresso dos alunos;
- Melhoram a abordagem dos professores e a sua compreensão do ensino;
- Criam uma plataforma para que os professores possam comunicar com
outros e assim partilharem problemas comuns;
- Apoiam a aprendizagem cooperativa;
- Apoiam a individualização da aprendizagem;
- A Internet é uma fonte útil de ideias e Informação para os professores;
- É um aspecto importante do trabalho dos professores.
As questões colocadas onde a opinião dos professores foam mais divergente
relativamente à pergunta “concordo” e “não concordo” foram:
-As tecnologias educacionais reduzem a parte do trabalho administrativo
dos professores;
-Usar a Tecnologia para instruir o aluno é mais eficaz do que o método
tradicional de ensino.
Quanto à questão colocada relativa ao facto de os computadores poderem
substituir gradualmente os professores, a resposta foi a mais consensual pois 92% dos
inquiridos discorda ou discorda fortemente desta afirmação.
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8.º Auto-avaliação dos professores quanto à sua competência tecnológica.
Relativamente à competência tecnológica, a opinião dos professores foi
consensual. Os docentes, 75%, consideram, que têm competência para usar software ou
Tecnologia em sala de aula, dizendo que:
- São competentes no uso de programas para planear e desenvolver aulas;
- São competentes no uso de e-mails para comunicar com colegas;
- São competentes no uso da Internet para encontrar recursos
educacionais;
- São competentes na construção e implementação de projectos
educativos em que os alunos utilizam as TIC;
- São competentes para ajudar os alunos a resolver problemas;
- São competentes na realização de tarefas através das tecnologias
educacionais;
- São competentes no uso das tecnologias para criar conhecimento nos
alunos;
- São competentes para trabalhar com os alunos em diversas áreas
envolvendo as tecnologias da informação e comunicação.
Se olharmos com atenção para os quadros nos quais foi utilizada uma escala de
cores, estes professores acreditam na sua competência, no entanto fazem pouco uso dos
softwares e tecnologias de uma forma global pois, por um lado as pessoas acreditam nos
benefícios do uso das TIC e têm competência para as colocar em prática e, por outro, a
percentagem dos que usa desmente esta realizada porque a percentagem dos que usa é
baixa.
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Capítulo V Conclusões e Recomendações

Introdução
Este último capítulo destina-se à apresentação das conclusões decorrentes da
investigação, das recomendações consideradas oportunas e de algumas considerações
finais. Como forma de sistematizar as conclusões, foi seguida a ordem da apresentação
das questões de investigação definida no primeiro capítulo. Para cada questão, no
sentido de encontrar semelhanças ou diferenças, houve a preocupação de confrontar a
análise dos dados obtidos por questionário com a revisão bibliográfica efectuada.
Não se pretende de forma alguma generalizar estes resultados ao universo de
professores que ensinam Matemática no Ensino Básico em Portugal. No entanto a partir
das respostas e das leituras efectuadas é possível retirar algumas conclusões abrangentes
– na forma de hipótese de trabalho – sobre a introdução da tecnologia nas escolas, e da
inovação escolar do ensino da Matemática e do desenvolvimento profissional dos
professores de Matemática.

Conclusão
A opinião da maioria dos professores sobre a utilização da tecnologia em
Matemática é de que o rendimento dos alunos, tanto pessoal como em termos de
aprendizagem colaborativa, melhora com a utilização da tecnologia. Diz-nos também
que a utilização da tecnologia facilita a transmissão de conceitos e que é adequada para
a aprendizagem da Matemática e que a sua manipulação motiva os alunos, contribui
para o sucesso escolar e não põe em causa o papel do professor.
Quando os professores fazem a análise do processo ensino-aprendizagem
necessitam em primeiro lugar de se questionar sobre os conteúdos a leccionar, como
estes se integram no currículo e posteriormente ensinar usando os recursos disponíveis
mais adequados à aprendizagem, um dos quais pode ser a Tecnologia.
A selecção dos recursos pelos professores deve ser realizada tendo em conta o
seguinte processo:
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1. Verificar os recursos que estão disponíveis para os conteúdos a
serem leccionados;
2. Verificar a sua adequação;
3. Seleccionar os recursos a utilizar;
4. Integrar esses recursos da forma mais adequada na planificação
da aula.

O investigador, através da análise do inquérito realizado, conclui que os
professores de Matemática mostram alguma resistência quanto ao uso das tecnologias
disponíveis nas salas de aula. Apesar de se considerarem competentes no uso comum da
Tecnologia e de utilizarem o computador na preparação de materiais e em pesquisas na
Internet para as aulas, acredita-se que esta resistência tem a sua origem nas dificuldades
que os docentes têm em aplicar essas tecnologias na prática educativa, visto que apenas
metade dos inquiridos afirma utilizar o computador com os alunos nas suas aulas. É que
o estudo verifica que são os professores mais novos os que mais utilizam a tecnologia
com os seus alunos.
Os professores sentem-se mais à vontade em situações em que demonstram aos
alunos, através das Tecnologias, os seus conhecimentos, do que nas práticas educativas
centradas no aluno, onde o seu papel é de moderador e incentivador da procura
autónoma de respostas que, por vezes, nem eles conhecem. No entanto, reconhecem que
esta última situação, além de ser a preferida pelos alunos, é a mais facilitadora de
aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de competências.
Pensamos que este trabalho permitiu demonstrar que a Tecnologia é uma
ferramenta do dia-a-dia, quer a nível pessoal quer profissional e que os professores
revelam dificuldades em utilizar os conhecimentos que têm nesta área, especialmente
quando trabalham com os alunos. Donde concluímos que para que os professores
possam integrar a Tecnologia nas suas metodologias, o sistema de ensino deve-lhes
proporcionar:
- Momentos de formação, onde são transmitidos exemplos práticos da
utilização das Tecnologias com os alunos;
- Oportunidades na sala de aula para experimentar metodologias de
ensino-aprendizagem utilizando a Tecnologia;
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- Tempo para que estes integrem as metodologias e as adquiram como
suas e sintam um maior à vontade para as explorar e implementar nas
suas estratégias diárias com os alunos.
Acreditamos que um dos grandes problemas da implementação das Tecnologias
com vista à inovação no ensino reside na formação de professores. São necessários
planos de formação objectivos e rigorosos que permitam aos professores aprender
realmente a lidar com a Tecnologia e a aplicá-la no contexto de sala de aula. As
formações que existem actualmente são descontextualizadas e centrados no ensino do
funcionamento do software, faltando-lhes a componente da aplicabilidade na sala de
aula.
O questionamento revelou que os professores que leccionam os três ciclos do
ensino básico têm, na sua generalidade, procurado formação na área das TIC. No
entanto existem alguns professores que não procuraram esta formação. Há no entanto
uma menor procura por parte dos professores mais recentemente formados talvez por
não sentirem necessidade por estar melhor preparados pela aprendizagem que
receberam nos últimos anos de aprendizagem. Assim, e tendo em conta a pouca
aplicabilidade das TIC, parece-nos útil e necessário a formação de professores em áreas
como as de softwares específicos para a disciplina de Matemática e outros.
Esta sugestão enquadra-se nas observações de vários autores. De facto, “os
cursos de formação inicial de professores devem ter em atenção a importância do
desenvolvimento nos respectivos formandos de diversas competências no que se refere
ao uso das TIC no processo de ensino aprendizagem. Isso inclui, nomeadamente: (i)
usar software utilitário; (ii) usar e avaliar software educativo; (iii) integrar as TIC em
situações de ensino-aprendizagem; (iv) enquadrar as TIC num novo paradigma do
conhecimento e da aprendizagem; e (v) conhecer as implicações sociais e éticas das
TIC” (Ponte, 2003: 5).
Os diferentes autores, educadores e pensadores concordam que o uso das TIC
implica mudanças radicais na aprendizagem (muitos falam de uma mudança de
paradigma na educação). Não obstante, também se constata que a mera inclusão das
tecnologias não tem, por si só, esses efeitos no sistema educativo. Usar as tecnologias
para fazer o mesmo de sempre, mas com outras ferramentas, não é o mesmo que
impulsionar a mudança para incorporar novas metodologias mais consentâneas com o
conhecimento actual dos processos de aprendizagem.
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A tecnologia potencia oportunidades de ensino-aprendizagem, permitindo novas
formas de mediação de saberes, que vão além das do professor: “o aparecimento das
tecnologias da informação e da comunicação pode ser a alavanca de inovações
pedagógicas ao serviço da construção de saberes”. Nessas novas práticas há dois eixos
de abordagem fortemente complementares: um eixo que se preocupa com a
mediatização tecnológica dos saberes e das acções de interacção entre o sujeito e os
saberes (hipertexto, interactividade, diversidade de percursos) e um outro eixo que visa
a reconstrução das condições de uma mediação humana, vector de interacção e de
construção colectiva de saberes. Assim, o paradigma que predomina nessas práticas é o
da responsabilidade pelo próprio percurso de formação. (ALAVA, 2006, p. 14).
Com estas tecnologias é o aluno quem irá beneficiar de uma aprendizagem mais
rica, ou pelo menos mais produtiva. Esta aprendizagem não investe no ensino
individualizado mas sim num ensino social, pelo tipo de vida actual, factor que reforça a
importância da figura do professor, como mediador, para que ocorra a aprendizagem.
Assim sendo, no processo educativo, é possível estruturar um esquema onde aparecem
relacionados os principais elementos deste processo o aluno, o professor a tecnologia e
o conhecimento:
aluno

conhecimento
professor

tecnologia

Figura 73 - Relação professor aluno e Tecnologia

Neste esquema o professor assume o papel de facilitador do processo de
aprendizagem, “transforma-se agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer
conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante” (Moran, 1995),
fazendo uso dos instrumentos tecnológicos, que têm um papel primordial no
desenvolvimento de uma prática pedagógica inovadora, que permite ao aluno construir
mecanismos/competências que possibilitem o uso da ferramenta tecnológica em
qualquer situação quero com fim de aprendizagem escolar quer como meio de
aprendizagem de outros saberes.
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Assumindo esta postura pedagógica com o recurso à Tecnologia, o professor
necessita de estar em permanente actualização, de procurar informações sobre a
actualidade e estar consciente da relação entre os diferentes saberes. Deverá saber
estabelecer vínculos com os alunos, conhecer os seus interesses, saber o que o aluno já
sabe, o que o aluno não sabe e o que ele gostaria de saber. Deve motivar o aluno a fazer
parte da proposta pedagógica, colocando-o a par sobre o que será abordado e
convidando-o a contribuir. "Os alunos captam se o professor gosta de ensinar e
principalmente se gosta deles e isso facilita a sua prontidão para aprender”.(Moran,
2000). Os alunos sujeitos a pedagogias tradicionais não vivenciam situações de
autonomia na construção do seu conhecimento.
Acresce que:“... o professor que trabalha na educação com a informática
há que desenvolver na relação aluno-computador uma mediação
pedagógica que se explicite em atitudes que intervenham para promover
o pensamento do aluno, implementar os seus projectos, compartilhar
problemas sem apresentar soluções, ajudando assim o aprendiz a
entender, analisar, testar e corrigir erros” (Masetto, 2000, p. 171,).
Mais uma vez, recorrendo aos dados recolhidos através do inquérito, constata-se
que os professores têm a noção da importância da Tecnologia no meio escolar e dos
meios disponíveis nas suas escolas para a implementar, mas não a usam com a
frequência desejável e talvez seja aqui que existe a necessidade de um trabalho junto
dos professores.
É necessário proporcionar o desenvolvimento das competências necessárias aos
professores para que estes tenham uma maior confiança em si e no uso da Tecnologia na
sala de aula. Só assim os professores poderão desempenhar vários papéis fundamentais
no ambiente educativo, sentindo-se à vontade para tomar decisões que afectam a
aprendizagem dos alunos. Com este tipo de estratégias o professor tem a oportunidade
de observar os alunos e concentrar-se nos seus raciocínios, enquanto estes trabalham
com calculadoras e computadores na sala de aula. Desta forma, os alunos poderão
mostrar as suas percepções sobre a Matemática, que dificilmente seriam observáveis de
outra forma. Como tal, a tecnologia constitui uma mais-valia para a avaliação,
permitindo que os professores analisem os processos que os alunos utilizam durante as
suas investigações matemáticas, bem como os resultados obtidos, aumentando assim a
quantidade de informação disponível para que os professores tomem decisões
respeitantes ao ensino.
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Relativamente à pergunta sobre se a tecnologia pode ou não ser desencadeadora
de inovação no Ensino da Matemática, os dados obtidos apontam para uma resposta
negativa. A Tecnologia não é, por si, só desencadeadora da inovação como se pode
comprovar com as respostas dos professores inquiridos. Estes usam as Novas
Tecnologias da mesma forma que utilizavam as anteriores principalmente para realizar a
exposição de conteúdos curriculares.
A Tecnologia tem no entanto um papel importante no que respeita à inovação,
pois é uma ferramenta que permite ao aluno ter um papel central e mais reflexivo
através do desenvolvimento do seu pensamento, tendo como ponto de partida a criação
e o desenho da sua aprendizagem e por base os currículos escolares. A tecnologia
implica novas formas de abordar a Matemática pelos professores e altera igualmente a
maneira como os alunos adquirem e aplicam os conceitos matemáticos.
A Tecnologia Educativa assenta essencialmente na reflexão sobre a aplicação de
técnicas e ferramentas tecnológicas de forma a rentabilizar melhor os processos
educativos, melhorando os sistemas de ensino e de aprendizagem, e procurando acima
de tudo a garantia de qualidade de ensino/aprendizagem, mas sempre com a
preocupação da aplicação das técnicas de ensino e a sua adequação às necessidades
reais dos alunos.
Com a inovação pedagógica criam-se novos paradigmas locais. Esta mudança
não está só na introdução da tecnologia nas escolas mas fundamentalmente na maneira
como pode ser um agente à disposição de uma intervenção pedagógica inovadora e não
só uma ferramenta. Seymour Papert considera “as salas de aula como um ambiente de
aprendizagem artificial e ineficiente que a sociedade foi forçada a inventar porque os
seus ambientes informais de aprendizagem mostravam-se inadequados para a
aprendizagem de domínios importantes do conhecimento, como a escrita, a gramática
ou matemática escolar”. E quando se acredita “que a presença do computador nos
permitirá mudar o ambiente de aprendizagem fora das salas de aula de tal forma que
todo o programa que as escolas tentam actualmente ensinar com grandes dificuldades,
despesas e limitado sucesso, será aprendido como a criança aprende a falar, menos
dolorosamente, com êxito e sem instrução organizada” (Papert, 1980, p.23),
A mudança de paradigmas inovacionais na educação pode passar, segundo a
perspectiva de Kuhn, pela desvalorização da escola enquanto único centro de construção
de conhecimento. Devem-se criar novas formas de organização educacional passíveis de
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reconciliar a escola com o desenvolvimento social, e tornar esse processo
suficientemente ágil para que a escola acompanhe as rápidas mudanças da sociedade.
A Tecnologia permite abrir imensas possibilidades a diferentes formas de
aprendizagem, impossíveis na perspectiva tradicional mas, o mais importante é que
possibilita a reflexão e a investigação numa perspectiva construtivista/construcionista
(de Piaget a Papert), cuja aplicação obriga a uma ruptura com os procedimentos e as
rotinas tradicionais.
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Recomendações
A finalizar este trabalho, e como base nas múltiplas questões emergentes dos
resultados obtidos, sugere-se a necessidade de desenvolvimento de investigação
centrada na compreensão do conceito de inovação pedagógica na perspectiva do aluno;
no aprofundamento da importância do construtivismo / construcionismo como
fundamento de projectos de intervenção pedagógica, no reconhecimento do meio social
e interacção social como tendo um papel essencial na aquisição, construção e partilha do
conhecimento e no reconhecimento de espaços em que as tecnologias têm uma
dimensão relevante, nas orientações curriculares para a utilização das TIC e para a
exploração das TIC dentro e fora da sala de aula entendendo essas orientações como
pontos de partida e não como limite das aprendizagens.
O investigador recomenda o envolvimento neste tipo de investigação, por
considerar ser uma mais valia para a valorização pessoal e profissional do individuo.
Esta experiência, desde a sua preparação à sua conclusão, constitui um enriquecimento
reflexivo e formativo. Obriga a uma análise aprofundada das motivações e estratégias
como profissional do ensino actual, nomeadamente no que respeita ao uso das TIC em
contexto de sala de aula como ferramentas mediadora de aprendizagem.
Este tipo de trabalho permite uma troca e partilha de experiências que
possibilitam alargar as perspectivas sobre as problemáticas educativas, e convida a uma
reflexão sobre as mesmas conduzindo a inovações nas práticas educativas.
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ANEXO I
Questionário – Professores
Estimado(a) professor(a),
Venho solicitar-lhe que responda ao presente questionário, que se destina a
efectuar um trabalho de investigação que me propus realizar no âmbito da minha
dissertação de mestrado, a qual se integra no domínio da Tecnologia e Educação e cuja
finalidade última é perceber se a tecnologia é um meio para procurar melhorar o ensino
e a aprendizagem da Matemática. Mais especificamente, procurar-se-á, com base nas
respostas obtidas, identificar concepções, opiniões e experiências que os professores
têm acerca da relação entre o desenvolvimento profissional dos professores de
Matemática e o insucesso escolar em Matemática.
Tratando-se de um trabalho de investigação, é da maior importância que
responda de forma cuidada a todas as questões apresentadas no questionário, assim
como, que responda com sinceridade e de forma empenhada a todas as perguntas do
questionário, pois delas dependem a validade desta investigação. Neste contexto de
responsabilização, eu, enquanto utilizador dos dados, comprometo-me a não fazer
qualquer uso desta informação, a não ser em anonimato.
Muito obrigada pela colaboração.
Questionário
A Tecnologia como fonte de inovação do Ensino da Matemática Questionário
O seguinte inquérito foi elaborado no âmbito do mestrado TIC e Educação. A tese que está a
ser desenvolvida pretende compreender que utilidade encontram os professores no uso da
tecnologia no ensino da Matemática. Todos os dados serão de tratamento exclusivamente
estatístico e serão tratados em regime de confidencialidade. Solicito que responda às seguintes
questões agradecendo desde já a sua disponibilidade.

1 - Género. *
•

Femenino

•

Masculino
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2 - Indique o seu tempo de serviço (em anos). *
•

0-5 anos

•

6-10 anos

•

11-20 anos

•

21-35 anos

•

mais de 36 anos
3 - Indique o nível de ensino que lecciona. *

•

1.º Ciclo

•

2.º Ciclo

•

3.º Ciclo
4 - Indique se tem computador pessoal? *

•

Sim

•

Não
Se respondeu sim indique por favor há quantos anos.

•

0-1 ano

•

2-3 anos

•

4-6 anos

•

mais de 6 anos
5 - Indique se possui uma ligação à Internet pessoal. *

•

Sim

•

Não
6 - Indique se já frequentou alguma formação em TIC. *

•

Sim

•

Não
Se respondeu sim à pergunta anterior, indique o tipo de formação.

•

Curso Acreditado presencial

•

Oficina de formação
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•

Acção de Sensibilização

•

Curso Acreditado em regime de e-learning

•

Oficina de formação em regime de e-learning

7 - Indique o concelho em que a Escola onde lecciona se localiza. *

8 - Indique quantos computadores existem na escola. *
•

Nenhum

•

1-20 computadores

•

21-40 computadores

•

41-60 computadores

•

mais de 60 computadores

•

Outra:
9 - Indique quantos computadores tem acesso para usar em contexto de sala de aula. *

10 - Indique se tem acesso à Internet nas salas de aula? *
•

Sim

•

Não
Se respondeu sim à resposta anterior, escolha uma das seguintes opções:

•

Só o computador do Professor tem acesso

•

O computador do professor bem como os computadores dos alunos têm acesso à Internet

•

Outra:
11 - Indique quais das seguintes tecnologias existem na sua escola para usar em sala de
aula. *

•

Televisão

•

Leitor de Video/DVD

•

Projector

•

Calculadoras

•

Quadro Interactivo
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•

Comandos (raquete de selecção de respostas)

•

Ebimb

•

Outra:
12 - Das seguintes situações indique o seu à vontade com as seguintes ferramentas: *1-muita
dificuldade 2-dificuldade 3-pouca dificuldade 4- nenhuma dificuldade

1

2

3

4

Processador de texto

Folhas de cálculo

Software de
Apresentações
(Powerpoint)
Uso de internet para
procurar informação
Uso de recursos da
internet
Desenho de páginas
da Internet

Bases de dados

Software de
Desenho
Software de
Programação

13 - Dos seguintes sistemas operativos indique aqueles com que já trabalhou. *
•

Windows

•

Mac OSX
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•

Baseado em Linux
14 - Indique quantas horas de formação TIC é que estima que já teve. *25 horas de formação
equivalem a um crédito

•

0-50

•

51-100

•

101-200

•

mais de 200
15 - Indique quantas vezes é que estima planificar as aulas com o recurso às TIC. *

•

Raramente

•

Poucas vezes

•

Muitas vezes

•

Sempre
16 - Indique se usa a informação da Internet para preparar as aulas. *

•

Raramente

•

Poucas vezes

•

Muitas vezes

•

Sempre
17 - Indique se já sentiu algumas dificuldades ao usar ferramentas TIC. *

•

Raramente

•

Poucas vezes

•

Muitas vezes

•

Sempre
18 - Em relação ao uso de tecnologia (hardware/software) em sala de aula *Seleccione a opção
que mais se adequa a si

Nunca

Menos
de 5
vezes Mensalmente Semanalmente Diariamente
por
ano
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Nunca

Menos
de 5
vezes Mensalmente Semanalmente Diariamente
por
ano

Processador
de texto
Folhas de
cálculo
Software de
Apresentação
(Powerpoint)

Email

Uso de internet
para pesquisa
Programas de
prática- (hot
potatoes)
Programas
tutoriais
(Escola Virtual)
Programas de
simulação
(Applet)

Jogos

Projector

TV, Video
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Nunca

Menos
de 5
vezes Mensalmente Semanalmente Diariamente
por
ano

Calculadoras

Quadro
Interactivo

19 - Como é que usa as TIC na sua sala de aula? *Em relação às seguintes ferramentas
seleccione a opção que mais se adequa a si

Nunca

Raramente

Muitas
Vezes

Sempre

Para suportar a
aprendizagem
individual
Para suportar a
aprendizagem
colaborativa
Para organizar e
guardar informação
Para recolher dados
e fazer medições
Para interpretar
analisar e manipular
informação
Para comunicar
informação que foi
consequência de
uma investigação
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Nunca

Raramente

Muitas
Vezes

Sempre

Para criar
apresentações
visuais de
informação e dados
(gráficos, tabelas,
mapas)
Programas de
simulação (Applet)
Para planear,
desenhar, testar,
rever e publicar texto
escrito
Para realizar
cálculos
Criar modelos e
simulações
Para melhorar
capacidades e
conhecimentos
básicos

20 - Percepção dos Professores da Tecnologia Educativa *Em relação às seguintes
ferramentas seleccione a opção que mais se adequa a si

Discordo
Discordo
fortemente

Concordo

Concordo
fortemente

A Tecnologia
Educacional melhora
resultados dos
alunos nos teste e
exames
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Discordo
Discordo
fortemente

Concordo

Concordo
fortemente

A Tecnologia
educacional estimula
a curiosidade alunos
As tecnologias
educacionais
incentivam os alunos
a desenvolver as
suas estratégias na
resolução de
problemas
A Tecnologia
educacional fornece
modelos e imagens
de auxílio que os
alunos usam na
formação de
conceitos
As tecnologias
educacionais
melhoram a
eficiência dos
professores
As tecnologias
educacionais
reduzem a parte do
trabalho
administrativo dos
professores
As tecnologias
educacionais
melhoram o controlo
do progresso dos
alunos
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Discordo
Discordo
fortemente

Concordo

Concordo
fortemente

As tecnologias
educacionais
melhoram a
abordagem dos
professores e a sua
compreensão do
ensino
As Tecnologias
educacionais criam
uma plataforma para
que os professores
possam comunicar
com outros e assim
partilharem
problemas comuns
As tecnologias
educacionais são um
apoio à
aprendizagem
cooperativa
As tecnologias
educacionais dão
apoio individualizado
de aprendizagem
A Internet é uma
fonte útil de ideias e
Informação para
professores
Usar a tecnologia
educacional é um
aspecto importante
do trabalho dos
professores
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Discordo
Discordo
fortemente

Concordo

Concordo
fortemente

Usar a Tecnologia
para instruir o aluno
é mais eficaz do que
a método tradicional
de ensino.
Os computadores
vão substituir
gradualmente os
professores

21 - A competência tecnológica dos Professores. *Em relação às seguintes ferramentas
seleccione a opção que mais se adequa a si

Discordo
Discordo
fortemente

Concordo

Concordo
fortemente

Sinto-me
competente em usar
programas para para
planear e
desenvolver aulas
Sinto-me
competente,
utilizando e-mails
para comunicar com
colegas
Sinto-me
competente,
utilizando a Internet
para encontrar
recursos
educacionais
Sinto-me
competente na
construção e
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Discordo
Discordo
fortemente

Concordo

Concordo
fortemente

implementação de
projectos educativos
em que os alunos
utilizam as TIC
Sinto-me
competente para
ajudar os alunos a
resolver problemas
Sinto-me
competente a
realizar tarefas
através das
tecnologias
educacionais
Sinto-me
competente em usar
as tecnologias para
criar conhecimento
nos alunos
Sinto-me
competente
trabalhando com os
alunos em diversas
áreas envolvendo as
tecnologias da
informação e
comunicação

Enviar

Tecnologia do Google Docs
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