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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo apresentar a pesquisa desenvolvida 

no âmbito do Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da 
Universidade Federal de Goiás, tendo como base o fato de que na 
contemporaneidade, tem-se presenciado transformações sociais e culturais 

decorrentes das possibilidades que surgem em função das Tecnologias da 
Informação e Comunicação -TICs-, em particular no sistema educativo. 
Presentes nas linguagens dos alunos, se o professor não incorporá-las em 

sua prática, estará negando o diálogo com aqueles que são a razão da 
existência de todos os sistemas educacionais, e nesse sentido, autores como 

Moran (1993), Moran, Masetto e Behrens (2000), Kenski (2003, 1996) e 
Toschi (2005), entre outros, refletem sobre as transformações nos processos 
de ensino e de aprendizagem que esses meios têm propiciado aos educandos 

e aos educadores. Nesse contexto, como as TICS estabelecem fortes ligações 
com a Matemática, os professores de Matemática deverão construir práticas 
coerentes que envolvam o uso das TICs. Inspirado numa abordagem 

qualitativa, o estudo de caso foi a metodologia escolhida para a realização da 
pesquisa, com o emprego de um questionário e de entrevista. Os sujeitos da 

pesquisa foram os professores de Matemática, formadores de professores de 
Matemática, da Universidade Pedagógica de Moçambique, delegação de 
Nampula, e o objetivo foi investigar o uso por estes das TICs nas suas 

atividades docentes. A pesquisa constatou falta de clareza dos professores 
formadores nas suas concepções sobre as TICs, o não uso de softwares e/ou 

programas que poderiam auxiliar nas suas atividades profissionais, bem 
como a incapacidade de explorar as potencialidades que estas TICs 
oferecem. No entanto, acreditam que o uso das tecnologias nos cursos de 

formação pode causar mudanças em sua formação e nas práticas 
pedagógicas dos futuros professores, e demonstram interesse em aprender a 
melhor usar as TICs.  

 
Palavras-chave: TICs e Educação; formação de professores de 

Matemática; formadores de professores. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to present a research undertook within the Master of 

Education in Science and Mathematics at the Federal University of Goiás. 
The research was based on the fact that currently social and cultural 
changes are witnessed as a result of the possibilities arising from 

Information and Communication Technology (ICT), particularly within the 
education system. Given the presence of this language among the students, 

if the teachers do not incorporate it into their practices they may be denying 
the dialogue with those who are the reasons for the existence of all 
educational systems. Therefore, authors such as Moran (1993), Moran, 

Masetto and Behrens (2000), Kenski (2003, 1996) and Toschi (2005), 
amongst others, reflect about changes experienced from both students and 
educators during the teaching and learning processes as a result of impacts 

of those means. Because the TICS establish strong relationship with the 
Mathematics, Mathematics teachers should build coherent practices 

involving the use of ICTs. Inspired by a qualitative approach, the survey was 
built on case study methodology, using a questionnaire and interview. The 
study subjects were Mathematics teachers, trainers of Mathematics teachers 

from Universidade Pedagogica-Mozambique, delegation of Nampula, and the 
aim was to assess how those actors use the ICTs during their classes. The 

survey found a lack of clarity of trainers in their conception of ICT, lack of 
use of software and / or programs that could assist in their professional 
activities, as well as the inability to exploit the potential that ICTs offer to 

them. However, participants of the survey believe that the use of technology 
in training courses can bring about changes in their training and teaching 
practices of future teachers. Moreover, they show interest in learning how to 

use ICT. 
 

Keywords: ICTs and Education; training of mathematics teachers, 
teacher’s trainers. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Tudo já está dito, mas como ninguém 
escuta, sempre terei que começar de novo.                                                                                                                        

André Gide  

 

 

Um olhar sobre Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura1- Moçambique na África e no Mundo.  

 Adaptado pelo autor do Google Earth 2010. 
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Moçambique é uma ex-colônia portuguesa, que obteve sua 

independência em 25 de junho de 1975, depois de 10 anos de 

guerra pela libertação e pouco tempo depois da Revolução dos 

Cravos em Portugal. Após a independência passou a chamar -se 

República Popular de Moçambique,  passando por um período, 

entre 1976 e 1992, de guerra civil. Trata-se, portanto de um 

jovem país, enquanto esta nova situação política, no entanto, um 

país de muitas “histórias” e uma rica cultura.  

Como pode-se observar da figura anterior, Moçambique está 

situado na costa sudoeste/oriental da África , numa posição 

estratégica. Possui fronteiras a norte com a Tanzânia, Maláwi e 

Zâmbia; a leste está o Canal de Moçambique, onde tem vários 

vizinhos, entre estes Madagascar, e o Oceano Índico; a oeste com 

o Zimbábue e a África do Sul e ao sul também com est e último 

país. 

Com um grande planalto na metade norte, esta região 

apresenta um clima tipicamente tropical úmido, enquanto no sul, 

com uma planície costeira coberta de savanas e com vales é 

tropical seco, e no interior, possui maciços montanhosos com 

clima tropical de altitude. 

Ao longo de seu território habita uma população da ordem 

de 20 milhões de habitantes, sendo que cerca de 40% destes 

concentram-se nas cidades. Maputo a maior cidade, é a capital de 

Moçambique, enquanto Nampula com 400 000 habitantes é a 

quarta maior cidade do país.  

Moçambique possui um grande potencial agrícola (algodão, 

cana de açúcar, coco, mandioca, castanha de caju,...), haja vista 

que em 45% de seu território se desenvolve essa atividade, 80% 

dela é de subsistência. E, após 1992, esta atividade foi 

prejudicada pela existência de minas terrestres ainda não 

desativadas. A sua economia ainda apresenta potencial na pesca 
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(o camarão é seu principal produto de exportação), na pecuária, e 

na produção mineral, com um pequeno parque industrial. 

Na figura 2 a seguir, pode-se observar que Moçambique está 

dividido em 11 províncias: 1. Cabo Delgado; 2. Gaza; 3. 

Inhambane; 4. Manica; 5. Cidade de Maputo; 6. Maputo 

(província); 7. Nampula; 8. Niassa; 9. Sofala; 10. Tete e 11. 

Zambezia. Estas províncias por sua vez estão divididas em 128 

distritos, os distritos subdivididos em 394 postos administrativos 

e estes em 1042 localidades, que são o menor nível da 

administração local.  

Em todos estes níveis, os “administradores” são nomeados 

pelo governo central. Além desta divisão, foram criados até o 

momento 40 municípios, que possuem autonomia administrativa 

e seus dirigentes eleitos.  

    

Figura 2-  Divisão polít ica/terr itorial de Moçambique . 

Fonte: portal do governo de Moçambique  
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Apesar de fazer parte da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, haja vista que de acordo com o artigo 10 da 

Constituição Nacional de 2004, "Na República de Moçambique, a 

língua portuguesa é a língua of icial", esta não é a lingua materna 

da grande maioria da população. São identificadas muitas outras 

linguas nacionais, quase todas da grande familia de linguas 

bantu1, bem como algumas línguas de origem asiática, pela 

grande presença de imigração desta região.  

 

A caminhada desde Moçambique 

 

No fim de fevereiro do ano de 2009, fui comunicado que 

tinha sido selecionado para freqüentar o curso de pós-graduação 

em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal 

de Goiás, na República Federativa do Brasil. A alegria não me 

faltou. Segui a tradição dos antepassados e fui me despedir por 

meio dos maqueas2. Era o começo de um longo e emocionante 

percurso rumo à terra do futebol e do samba. Embarquei e deixei 

muita coisa longe, inclusive família, amizades, mas parti rumo a 

mais jornadas de estudos.  

Cheguei à terra do samba em março de 2009 e fui bem 

recepcionado no aeroporto Internacional Santa Genoveva de 

Goiânia. Até lá estava o pessoal da Coordenadoria dos Assuntos 

Internacionais (CAI), e de lá fui levado à residência. Era o inicio 

de uma nova etapa na minha vida, já como estudante de pós-

graduação. 

                                                           

1
 As l ínguas bantu ou bantas  formam um ramo do grupo benue-congolês  da famí lia  

l inguís t ica  nígero -congolesa ,  com mais de 600 l ínguas .  São  fa ladas sobre tudo nos  países 

afr icanos  a  sul  do Equador ,  por  cerca de 300 mi lhões de pessoas.  
2
 Rituais  tradicionais  de Moçamb ique.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_benue-congo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_nigero-congolesas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Equador
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Logo pela manhã, do dia seguinte, fui encaminhado as 

instalações do programa do Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG). Após me 

apresentar ao coordenador do programa fui encaminhado à sala 

onde acontecia uma palestra. Por sinal é ali, nessa sala, onde 

ocorrem as aulas do mestrado, das quais muitas vezes se entra 

confuso e se sai mais confuso ainda, mas num nível superior.  

A semana seguinte era de início das atividades, que para 

além de acompanhar as apresentações dos projetos da turma 

anterior no período de manhã era já inicio das aulas . E começava 

logo com cobrança. E ai? Vocês já têm o vosso problema de 

pesquisa?[...] Os professores continuavam alertando: olha é 

necessário pelo menos ter uma idéia acerca do trabalho que cada 

um vai desenvolver; a partir de agora cada um tem que contatar o 

seu orientador e na próxima aula trazer o problema que vai 

pesquisar, para que durante as aulas possamos ir melhorando-o. 

Esta cobrança ocorria nas aulas de Metodologia da Pesquisa em 

Educação em Ciências e Matemática. As aulas se somavam a cada 

semana e cada vez a cobrança era maior sobre o problema de 

pesquisa.  

O meu pensamento inicial era de analisar como os 

professores de Matemática da Universidade de Moçambique, 

utilizam as tecnologias de informação e comunicação.  

No entanto, cada coisa nova com a qual tinha contato nas 

aulas, aparecia na minha cabeça um novo tema, e um novo 

caminho para investigar. Parecia o ator norte americano David 

Caruso, dos seriados da CSI-Miami, que a cada novo crime que 

lhe é informado, diz: “I will f igure it out”. 
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Delimitando a pesquisa 

 

Enquanto não conseguia me definir, decidi me matricular 

numa escola que oferece cursos profissionalizantes para fazer o 

curso de programação, que era também uma das minhas 

propostas. Felizmente tive a oportunidade de explorar muitas 

potencialidades não só do computador, mas de muitos programas 

e softwares. Isto só fez reforçar meu pensamento inicial para a 

minha pesquisa. 

As idéias já eram muitas, mas a delimitação do problema de 

pesquisa era difícil de definir tendo em conta as minhas 

realidades e muito mais o meu real interesse.  

Não sou “expert” nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), mas sempre fiquei preocupado quando 

olhava meus colegas aos finais de ano ou de semestre “brigando” 

com um monte de fichas, as chamadas cadernetas/diários de 

classe no nosso país, calculando as médias dos seus alunos.  

 A minha angustia aumentava quando via que o professor 

tinha a sua frente um computador, e que em apenas um clique 

resolvia toda a sua briga. Mas, ele insistia no lápis e na sua ficha 

com uma pequena calculadora, como se não bastasse, não 

científica, que ao invés de simplificar ou acelerar o seu trabalho ,o 

mesmo retrocedia. Em alguns casos tentava me aproximar do 

professor e lhe dizia que: isso que estas a fazer dessa forma, que 

até podes levar semanas, podes fazer em um “clique”. E ele 

respondia com ar de admiração: será? E retorquia: como assim? ” 

Sentava-me com o professor e criávamos uma planilha no 

Excel que continha todas as fórmulas que ele usava para 

encontrar as médias, ficando simplesmente para ele a tarefa de 

preencher, ou seja, lançar as notas da sua ficha para a planilha 

criada na máquina a sua frente no programa.  
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O tempo foi passando e tudo continuava acontecendo igual. 

A minha voz nem as minhas intervenções, eram suficientes 

perante tal situação. Na verdade os dias foram passando e 

continuei convivendo com esta angustia, muito mais quando 

chegavam aqueles dias de finais de ano ou de semestre em que o 

professor tinha que entregar as médias à direção do curso ou 

informar aos alunos. Mas como se tem dito na religião que 

professo: tudo tem o seu dia.  

No atual contexto da sociedade, e em especial no ambiente 

universitário, ninguém pode estar alheio à utilização das 

tecnologias de informação e comunicação nas suas atividades, 

principalmente pela forma como estes recursos tecnológicos têm 

se desenvolvido e se diversificado rapidamente. Eles estão 

presentes na vida cotidiana de uma grande parcela dos cidadãos e 

fica difícil ignorá-los ou desprezá-los. 

Estes meios são recursos tecnológicos capazes de produzir, 

armazenar, gerenciar e divulgar informações que podem gerar 

novos conhecimentos. Por isso, fica difícil continuar a ignorar ou 

simplesmente desprezar. Entre as tecnologias que o ser humano 

inventou estão algumas que afetam profundamente a sociedade e 

também a educação. As TICs, a partir do século passado, 

revolucionaram nossa vida. Entre elas citamos o telégrafo, o 

telefone, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, o vídeo, o 

computador, hoje todas digitalizadas e integradas ao computador.  

Diferentes autores refletem sobre as transformações que 

esses meios têm propiciado aos professores, sugerindo a 

mobilização de todos para a criação de ambientes de ensino com 

tecnologias que possibilitem o aprendizado, tanto de professores 

como de alunos.  

 

O professor, com acesso a tecnologias, pode se tornar um 

orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem, 
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integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, 

a emocional e a gerencial . (MORAN, 2000, p.31).  

 

Apesar de que não há maiores discussões diretamente ao 

professor de Matemática formador de professores, para estes 

também vale este destaque, uma vez que durante o processo de 

formação dos professores a comunicação é constante, e o aluno 

que é futuro professor participa do processo de aprendizagem, da 

construção de seu conhecimento e na organização do trabalho na 

Universidade junto com o professor.  

Com o avanço e o crescimento das TICs, as exigências 

educacionais e sociais sobre o professor aumentam a cada dia, o 

que implica na necessidade de que ele esteja sempre em 

constante atualização e formação contínua. Assim, o professor em 

quase todas suas atividades, passa a necessariamente ter que 

utilizar-se das TICs para poder acompanhar as mudanças da 

sociedade.  

As tecnologias em geral, e os computadores em particular, 

passaram a fazer parte da nossa vida individual e coletiva , sendo 

que a Internet e a multimídia estão tornando-se omnipresentes. 

Contudo, tal como o rádio não substituiu os espetáculos ao vivo, 

a televisão não faz as vezes do rádio, ou o cinema não fez 

desaparecer o teatro, estes novos meios, também não devem 

substituir os livros e outros meios tradicionais, mas acrescentar  

as suas capacidades adicionais ao leque das opções disponíveis.  

As TICs são já parte integrante do nosso cotidiano, 

oferecendo instrumentos úteis para as comunicações pessoais e 

de trabalho, para o processamento de textos e de informação 

sistematizada, para acesso a bases de dados e à informação 

distribuída nas redes eletrônicas digitais, para além de se 

encontrarem integradas em numerosos equipamentos do dia a 

dia, em casa, no escritório, na fábrica, nos transportes, na 

educação e na saúde. Esta sociedade tecnológica não pertence a 
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um futuro, assumindo uma importância crescente na vida 

coletiva, introduzindo uma nova dimensão no modelo da 

sociedade atual. 

Nesta ótica há que se pensar neste Professor de Matemática 

formador de professores. Como ele faz uso das TICs, visto que 

estas lhe oferecem diferentes alternativas no planejamento e na 

execução das suas atividades profissionais. Para além de ser 

responsável pela formação dos futuros professores, ele exerce 

papel fundamental na disseminação destas ferramentas.  

Todo o esforço para realizar esta investigação tem seu inicio 

na minha vivencia como professor da Universidade Pedagógica de 

Moçambique (UP), na sua delegação de Nampula (UPN), e na 

constatação da necessidade de uma maior discussão e reflexão 

sobre o uso das TICs pelos professores de Matemática, 

formadores de futuros professores. Isto tudo tem me inquietado, e 

varias questões me instigam para a investigação: 

  Qual a formação que tiveram os professores de Matemática 

formadores de professores, no âmbito das TICs, no seu curso 

superior? 

  Quais são os conteúdos relacionados com as TICs ensinados 

pelos professores de Matemática no ensino básico?  

  O que significam/representam as TICs para os professores?  

  Que utilização pessoal e profissional estes professores fazem 

das TICs? 

  O que pensam ser necessário para que os seus formandos 

integrem estes recursos, de forma regular e oportuna nas 

atividades? 

  Que perspectivas apresentam os professores sobre o uso das 

TICs nas suas atividades? 

Neste sentido, o aporte que se pretende nesta dissertação, é 

de servir de ajuda na tomada de consciência, com relação à 

importância e a obrigação que temos os profissionais que 
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trabalhamos nesta área, de facilitar através da educação, a 

formação de indivíduos com capacidade de pensar e atuar de 

forma racional e livre. Para isto na atual sociedade o mínimo 

domínio das TICs é particularmente importante.  

A partir destas considerações é que surge e se delimita o 

nosso problema, que se materializa numa pesquisa qualitativa do 

tipo estudo de caso, que tem os professores de Matemática, 

formadores de professores, da Universidade Pedagógica de 

Moçambique (UP), na sua Delegação de Nampula, como sujeitos. 

Assim, na tentativa de poder conhecer mais e melhor e, se 

for possível, encontrar algumas respostas para as questões que 

me inquietam, ao mesmo tempo em que ajudar/provocar reflexões 

acerca das TICs, na presente dissertação se tem como objetivos: 

 

1.  Geral 

 

Investigar o uso das TICs, pelos professores de Matemática 

formadores de professores, da Universidade Pedagógica de 

Moçambique, delegação de Nampula, nas suas atividades 

docentes. 

 

2.  Específicos 

 

 Descrever a concepção que estes professores de Matemática, 

formadores de professores, possuem acerca das TICs; 

 Descrever como estes professores usam as TICs nas suas 

atividades; 

 Identificar os softwares adotados por estes professores nas 

suas atividades, e como são usados por eles.  

 

No intuito de viabilizar estes objetivos, a presente 

dissertação está estruturada para além desta introdução, que 
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traz os antecedentes e as motivações que originaram as 

indagações do tema de estudo, e um pouco de minha trajetória 

desde o país de origem até ao Brasil, em quatro partes, e as 

considerações finais. 

Na primeira parte desta dissertação com as Bases teóricas 

das TICs, e através de uma revisão da literatura sobre estas, 

busca-se compreender os diferentes conceitos, suas relações com 

a educação, bem como diferentes orientações sobre o uso destas 

estratégias na Educação Matemática.  

Na segunda parte, O sistema educativo de Moçambique  

destaca o ensino superior de Moçambique e  o Cenário atual da 

ciência e tecnologia no país, ao mesmo tempo, o Ensino de 

Matemática e a formação de professores de Matemática. 

Nos Caminhos Metodológicos  explicam-se a opção realizada 

para a investigação, bem como a elaboração dos instrumentos da 

pesquisa, e a escolha da população e amostra para atingir os 

nossos objetivos. 

Na Análise dos dados se trazem as reflexões oriundas dos 

dados coletados. Para melhor compreensão do fenômeno em 

estudo, decidiu-se dividir em três categorias de análise que 

expressam o entendimento, o  uso e a importância dada por esses 

professores formadores acerca das TICs. 

Por último, apresentam-se as considerações finais , numa 

perspectiva de agregar e subsidiar a discussão e as reflexões para 

o crescimento dos professores formadores e dos futuros 

professores de Matemática de Moçambique. 

Ainda, nas referências bibliográficas  apresentamos aquelas 

utilizadas na elaboração desta dissertação e outras, que mesmo 

não sendo usadas diretamente,  foram importantes para mim e 

acredito serem para qualquer pessoa que deseje aprofundar no 

assunto. 
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1. BASES TEÓRICAS DAS TICS 

 

 

Parafraseando Arquimedes “dêem-me uma alavanca e um 

ponto de apoio e serei capaz de levantar o mundo”, podemos 

afirmar que as TICs são uma excelente alavanca para os 

professores serem capazes de desenvolver suas funções.  Por isso, 

como suporte para a construção desta alavanca, neste capítulo 

realizamos uma revisão da literatura sobre as Tecnologias de 

Informação e da Comunicação (TICs), que elaboramos com 

objetivo de compreender os diferentes conceitos, as relações das 

TICs com a educação, e a necessidade do professor se atualizar 

com relação ao uso das TICs. Ao mesmo tempo, trazemos algumas 

das orientações do National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) para o Ensino da Matemática, tendo como suporte as 

tecnologias. 

 

1.1 Tecnologia: alguns conceitos 

 

Dentre outras manifestações da vida humana, vivemos numa 

sociedade caracterizada pela diversidade de significados, idéias, 

conceitos, palavras, atitudes, objetos. Esta sociedade vem sendo 

chamada de "tecnológica", no sentido que o indivíduo está cada 

vez mais cercado de artefatos, objetos, bens e símbolos que 

remetem à tecnologia. Entretanto, o que é tecnologia? Este termo 

possui vários significados, dependendo do olhar.  

Etimologicamente, tecnologia provém de técnica, cujo 

vocábulo é techné que quer dizer arte ou habilidade. Esta 

derivação mostra que tecnologia é uma atividade voltada para 
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prática, enquanto a ciência é voltada para as leis a que cultura 

obedece. 

De acordo com o dicionário Aurélio Século XXI (FERREIRA, 

2004), a palavra “tecnologia” deriva do grego technología, 

significando "tratado sobre uma arte". Também entendido como o 

conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 

a um determinado ramo de atividade e à totalidade desses 

conhecimentos. 

No senso comum, a tecnologia é vista como a expressão 

material de um processo que se manifesta através de 

instrumentos, máquinas, dentre outros, cuja suposta finalidade é 

melhorar a vida humana. 

Esta visão de senso comum vem sendo bastante difundida 

principalmente através dos meios de comunicação que 

constantemente divulgam produtos e serviços tecnológicos que 

vieram para facilitar o cotidiano das pessoas, tornando-a mais 

confortável, mais rápida, mais eficiente, mais ágil e assim por 

diante. 

Tais produtos são produzidos pelas empresas, dando à 

tecnologia um significado instrumental . Para elas, a tecnologia 

tem a função de possibilitar o aumento de produtividade e 

competitividade, melhorando o desempenho destas, assim como 

de seus próprios produtos. Segundo um outro ponto de vista, a 

tecnologia foi apontada por Marx como uma das forças produtivas 

que, juntamente com a força de trabalho, garantem a produção de 

mercadorias em maior quantidade e em menor tempo. Assim a 

sua comercialização proporciona a acumulação ampliada do 

capital e a reprodução do capitalismo . 

Nesta perspectiva, a tecnologia é pensada de maneira a 

otimizar o processo produtivo de bens dirigidos ao mercado de 

consumo, o qual direciona a produção. Esta visão pragmática e 

utilitarista da tecnologia está também presente em diferentes 
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instâncias da sociedade: órgãos governamentais, institutos de 

pesquisa, ensino e determinam o financiamento para o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

No Brasil, o Livro Verde do Ministério de Ciência e 

Tecnologia (2001) aponta para o fato de que os países em 

desenvolvimento vêm investindo na produção de conhecimento e 

inovação tecnológica pela percepção de que este é o  elemento 

central da nova estrutura econômica que está surgindo e que a 

inovação é o principal veículo da transformação de conhecimento 

em valor. 

Entretanto, as concepções utilitaristas/produtivistas não 

são as únicas presentes nas discussões acerca do universo 

tecnológico. Outras visões manifestam-se, na forma de pensar a 

tecnologia de forma mais ampla e profunda, e apresentam 

conceitos diferentes dos abordados acima.  

Nesta linha de pensamento, destaca-se a reflexão de Ruy 

Gama que esclarece o que, para ele, não é tecnologia: a tecnologia 

não é um conjunto de técnicas; não é a forma como os homens 

constroem as coisas, não é o conjunto de ferramentas, máquinas, 

aparelhos ou dispositivos, quer mecânicos quer eletrônicos, quer 

manuais quer automáticos; não é o conjunto de invenções, não é 

ciência aplicada; não é mercadoria e não deve ser confundida com 

o modo de produção capitalista (GAMA, 1986, p. 205-206-207). 

A tecnologia assim concebida, não é mais apenas 

instrumental, mas passa a contemplar dimensões socioculturais 

envolvidas na sua produção. Porém, tal concepção centraliza a 

tecnologia como um fenômeno que se manifesta na sociedade 

moderna que se caracteriza pela existência do trabalho produtivo. 

Isto restringe a possibilidade de pensar que a tecnologia está 

presente também em outros tipos de organização social que não 

se moldam pela lógica produtivista. 
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1.1.1 Tecnologia e cotidiano 

  

O processo de humanização por si só já traz a produção de 

instrumentos que viabilizam o trabalho por meio de um 

conhecimento que pode ser considerado tecnológico, pois implica 

na solução de desafios permanentemente enfrentados pelas 

pessoas. 

Em nosso cotidiano, várias tecnologias são utilizadas, desde 

o despertador que nos faz acordar pela manhã, o chuveiro para o 

banho, ou mesmo a cafeteira e a xícara que utilizamos para tomar 

o café. Alguns produtos que utilizamos no dia-a-dia, tipo 

medicamentos, comidas e bebidas, mesmo não sendo percebidos 

como resultado do uso de tecnologias tem sido desenvolvido 

devido ao emprego de tecnologias sofisticadas. 

Assim, a tecnologia perpassa todas as transformações 

sociais porque na produção das condições materiais de vida, 

necessárias a qualquer sociedade, é imprescindível a criação, 

apropriação e manipulação de técnicas que carregam em si 

elementos culturais, políticos, religiosos e econômicos, 

constituintes da concretude da existência social. Deste ponto de 

vista, a tecnologia está intrinsecamente presente tanto numa 

enxada quanto num computador.  

Nesse sentido, Kenski assinala que:  

 

. . .  as tecnologias invadem nossas vidas, ampliam a nossa 
memória, garantem novas possibilidades de bem-estar e 

fragi lizam as capacidades naturais do ser humano...  

Somos muito diferentes dos nossos antepassados e nos 

acostumamos com alguns confortos tecnológicos –  água 

encanada, luz elétr ica, fogão, sapatos,  telefone –  que nem 
podemos imaginar como seria viver sem eles (KENSKI, 

2007, p.19).  

 

Em seus textos, Kenski afirma que as tecnologias, das mais 

simples às mais sofisticadas, estão presentes em nosso cotidiano, 
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seja em nossas casas ou em lugares públicos, e que nos 

acostumamos com elas, a ponto delas se tornarem 

indispensáveis. Ainda segundo Kenski (2003, p.19),  

 

. . .  tudo o que util izamos em nossa vida diária, pessoal e 

profissional –  utensí lios, l ivros, giz e o apagador, papel,  

canetas, lápis, sabonetes,  talheres [. . . ]  –  são formas 

diferenciadas de ferramentas tecnológicas. Quando 
falamos da maneira como util izamos cada ferramenta 

para realizar determinada ação, referimo-nos à técnica. A 

tecnologia é o conjunto de tudo isso: as ferramentas e as 

técnicas que correspondem aos usos que lhes 

dest inamos, em cada época.  

 

A autora enfatiza ainda que as ferramentas tecnológicas são 

criadas visando atender as necessidades humanas. Por exemplo, 

pratos, fogões e geladeiras foram desenvolvidos visando a 

satisfazer nossa simples e fundamental necessidade de facilitar a 

alimentação.  

Portanto, uma ferramenta tecnológica pode ser definida 

como um equipamento planejado e construído visando à 

realização de uma ou mais tarefas, conforme as necessidades 

sociais. Ao mesmo tempo, a técnica pode ser definida como a 

maneira que utilizamos as ferramentas tecnológicas, regras e/ou 

habilidades para desempenhar uma determinada atividade. 

Kenski exemplifica técnica como habilidades e/ou conhec imentos 

específicos e complexos necessários para, por exemplo, pilotar um 

avião e/ou para preparar determinados alimentos. Em ambos os 

exemplos, técnicas são utilizadas para conseguir um efeito. 

Existem tecnologias que exigem técnicas mais elaboradas (como  

no caso do avião) e outras mais simples e de fácil aprendizado 

(como para o preparo de alimentos).   
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1.1.2 Tecnologia e conhecimento 

 

Vargas define tecnologia como "o estudo ou tratado das 

aplicações de métodos, teorias, experiências e conclusões das 

ciências ao conhecimento dos materiais e processos utilizados 

pela técnica" (1994, p.113), ou ainda como "simbiose da técnica 

com a ciência moderna, consistindo também num conjunto de 

atividades humanas, associadas a um sistema de símbolos, 

instrumentos e máquinas visando à construção de obras e à 

fabricação de produtos, segundo teorias, métodos e processos da 

ciência moderna” (1994, p.182).  

Vargas (1994, p.48) diz que a atualidade do termo é 

abrangente e que o seu significado ampliou-se, sendo o mesmo 

abordado sob diferentes enfoques, “visando finalidades 

diferentes”. Destaca então o autor os usos diversos da palavra 

tecnologia:  

 utilização no sentido de técnica;  

 emprego com referência às maquinas, equipamentos, 

instrumentos e sua fabricação ou mesmo na ut ilização ao 

manejo deles;  

 relacionado com os estudos dos aspectos econômicos da 

tecnologia e seus efeitos sobre a sociedade.  

No primeiro caso confunde-se técnica com tecnologias; no 

segundo, o mau uso é o emprego para significar a organização, o 

gerenciamento e até o comercio de seus aparelhos; e no terceiro, 

o mau uso pode designar um processo cujo conhecimento leva à 

melhoria da produção ou do consumo de bens materiais, ou 

mesmo à solução de problemas sócio-econômicos. 

Vargas propõe um significado do termo tecnologia, 

incluindo-o dentro da cultura ocidental, como:  

 

“.. .aplicação de teorias, métodos e processos científ icos 
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às técnicas... .tecnologia como aplicação científ ica é 

característ ica da sociedade moderna. É um saber 
aplicado integrante de nossa cul tura”  (1994b:225)   

 

É o conhecimento científico transformado em tecnologia e 

esta por sua vez, que irá ampliar a possibilidade de produção de 

novos conhecimentos científicos.  Assim, a tecnologia deve ser 

tratada no contexto das relações sociais e dentro de seu 

desenvolvimento histórico.  

 

1.1.3 Tecnologia e Sociedade 

 

A tecnologia não pode ser vista somente como a utilização 

de uma técnica ou de um instrumento. As dimensões 

socioculturais envolvidas na sua produção também devem ser 

consideradas. Nesta perspectiva, a tecnologia perpassa todas as 

formações sociais, porque na produção das condições materiais 

de vida necessárias a qualquer sociedade é imprescindível a 

criação, apropriação e manipulação de tecnologias que carregam 

elementos culturais, políticos, religiosos e econômicos, 

constituintes da concretude da existência social.  

Castells (2003, p.5-11) explica que a tecnologia influencia as 

ciências e as máquinas, porém também exerce uma força sobre o 

ambiente social organizativo. Para o autor, tanto a ciência quanto 

a tecnologia são forças consideráveis no crescimento contínuo da 

sociedade, de forma mais intensa nos últimos anos. Os processos 

e as instituições sociais estão associados às forças produtivas, 

resultando numa diversificação da estrutura ocupacional da 

sociedade no que se refere às suas atividades.  

Os homens desenvolvem tecnologias de acordo com sua 

forma de pensar, sentir e agir, buscando otimizar e/ou qualificar 

suas condições de vida. E, o avanço científico propicia o 

desenvolvimento de "novas tecnologias", cada vez mais 
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sofisticadas, que modificam o relacionamento dos homens entre si 

e suas relações em tempos e espaços diferentes.  

Não podemos negar que o desenvolvimento humano está 

diretamente ligado à tecnologia, e que os “inventos”  criados pelo 

homem permitem-lhe agir de forma transformadora e criativa 

sobre o mundo, garantindo sua sobrevivência e crescimento 

intelectual. Segundo Siqueira (2007, p.17), uma das alavancas 

tecnológicas que conduz à nova sociedade é a informação, visto 

que "mais do que a existência da tecnologia, é a disponibilidade 

da informação crescente que transforma de forma irreversível a 

economia e a sociedade".  

Com outro olhar, o filósofo canadense McLuhan, falecido em 

1980, foi um precursor nos estudos sobre tecnologia e  sobre a 

influência dos meios de comunicação junto à sociedade. Há 

quarenta anos, em sua obra Os meios de comunicação como  

extensões do homem, sustentou a idéia de que "a palavra falada 

foi a primeira tecnologia pela qual o homem pode desvincular -se 

de seu ambiente e retomá-lo de novo modo" (MCLUHAN, 1979, 

p.76-77). 

Portanto, a linguagem oral, a escrita e a (atual) linguagem 

digital são exemplos de tecnologias. O autor segue esclarecendo 

que "[...] todas as tecnologias são extensões de nossos sistemas 

físico e nervoso, tendo em vista o aumento da energia e da 

velocidade" (MCLUHAN, 1979, p.108-109). Seguindo esta linha de 

raciocínio, podemos identificar que tecnologias são meios que 

possibilitam a interação entre as pessoas, e que vão além do uso 

como ferramentas. As tecnologias facilitam e propiciam interação 

e comunicação social. 

McLuhan ainda escreve que uma mensagem proferida 

oralmente ou por escrito, transmitida pela rádio ou pela televisão, 

desencadeia diferentes mecanismos de compreensão, ganha 

diferentes contornos e tonalidades, adquire diferentes 
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significados. Por outras palavras, para o autor, o meio, o canal, a 

tecnologia em que a comunicação se estabelece, não apenas 

constituem a forma comunicativa, mas determinam o próprio 

conteúdo da comunicação.  

De modo geral, as idéias levantadas pelos autores 

consultados evidenciam que a tecnologia amplia as possibilidades 

de produção e divulgação de conhecimentos. Ela pode ser 

entendida como uma ferramenta, um acessório, um produto, um 

processo de produção que possibilita atender necessidades e/ou 

interesses dos indivíduos. Igualmente concordamos com 

Griuspun(2002) quando afirma que a tecnologia nos põe à frente 

de um processo angustiante porque é contraditório: se não as 

adotamos para satisfazer o sistema em termos de trabalho, 

podemos correr sério risco de não nos engajarmos no processo 

mundial e, portanto, perdermos a competitividade; mas se, por 

outro lado, beneficiamos só esse aspecto de utilização cada vez 

maior das tecnologias de primeira linha, podemos es tar também 

correndo risco de substituir o homem pela máquina. 

 Além disso, em especial as tecnologias propiciam o acesso 

às informações e conhecimentos em ritmos acelerados, estando 

presentes nos hábitos e maneiras de trabalhar e viver da grande 

maioria dos indivíduos da atualidade.  O principal objetivo da 

tecnologia deve ser de ajudar no aumento da eficiência da 

atividade humana em todas as esferas, incluindo a produção.  

 

1.2. As Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs 

 

O que vêm a ser as Tecnologias de Informação e 

Comunicação -TICs? Segundo a revista Tecnologia e Interação, as 

TICS são tecnologias e métodos para comunicar surgidas no 

contexto da "Revolução Telemática ", e desenvolvidas 

gradativamente desde a segunda metade da década de 1970, 
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principalmente, a partir dos anos 1990. Entendendo-se o termo 

Telemática quando usado na educação, como a reunião das 

tecnologias de informática e de telecomunicação utilizadas no 

processo de ensino e de aprendizagem, como ferramenta para 

resolução de problemas e como meio de colaboração entre alunos 

e professores. 

Estas tecnologias caracterizam-se, em sua maioria, por 

agilizar e tornar menos “palpável” (fisicamente manipulável) o 

conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da 

comunicação em redes (mediada ou não por computadores) para a 

captação, transmissão e distribuição de informações , sejam 

através de textos, imagens estáticas, vídeos ou som. O advento 

destas tecnologias, e a forma como foram utilizadas por governos, 

empresas, indivíduos e setores sociais, da origem à chamada 

"Sociedade da Informação". 

Nesta sociedade, são consideradas TICs, entre outras: os 

computadores pessoais; os scanners; as impressoras; os CDs e  

DVDs; a telefonia móvel; a TV por assinatura, a cabo, por antena 

parabólica, ou digital; o correio eletrônico (e-mail ), as listas de 

discussão (mailing l ists ), a internet e seus websites (home pages) , 

as salas de discussão, o  streaming (fluxo contínuo de áudio e 

vídeo via internet); o podcasting (transmissão sob demanda de 

áudio e vídeo via internet); as tecnologias digitais de captação e 

tratamento de imagens e sons; a fotografia digital; o vídeo digital; 

o cinema digital (da captação à exibição); o som digital; as 

tecnologias de acesso remoto (sem fio ou wireless,  como o Wi-Fi e 

Bluetooth).  

Kenski também escreve sobre as tecnologias como 

facilitadores de interação e comunicação. Ela explica que para 

viabilizar a comunicação entre seus semelhantes, o homem criou 

um tipo especial de tecnologia, a tecnologia da inteligência. Esta 

não existe como máquina, mas como linguagem. A autora  
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exemplifica ao escrever sobre a linguagem escrita, afirmando que 

através dela o ser humano conquistou autonomia da informação : 

"A tecnologia da escrita, interiorizada como comportamento 

humano, age com o pensamento [...] tornando-se assim, 

ferramenta para ampliação da memória e para a comunicação" 

(KENSKI, 2007, p.31).  

Os avanços pelos quais estas tecnologias passaram, e 

passam, merecem ser consideradas. A interatividade e a 

manipulação personalizada das informações tornam o seu uso 

dinâmico e veloz. Sobre isto Kenski escreve: 

 

. . .as TICs não são meros suportes tecnológicos. Elas têm 
suas próprias lógicas, suas linguagens e maneiras 

particulares de comunicar-se com as capacidades 

perceptivas, emocionais, cognitivas,  intuitivas e 

comunicativas das pessoas (KENSKI, 2007, p.38).  

 

A autora exemplifica esta interatividade proporcionada pelas 

TICs, citando a televisão digital, como uma inovação tecnológica 

que permite a coexistência de internet e televisão, proporcionando 

a transmissão e recepção de maior quantidade  de conteúdo com 

alta qualidade na imagem e som. A TV digital proporciona 

condições de acessibilidade e interatividade, onde o usuário pode 

interagir livremente com os dados recebidos pela televisão, 

respondendo ou trocando informações sobre eles (KENSKI, 2007).  

A TV digital é um exemplo de avanço tecnológico que 

possibilita um dinamismo e ampliação dos meios de comunicação. 

A segmentação e personalização propiciada pelas tecnologias de 

comunicação podem ser observadas em vários segmentos. 

Multiplicam-se as possibilidades de uso de telefones celulares, os 

periódicos editam textos disponíveis ao mundo todo através da 

internet, as emissoras de rádios temáticas independentes 

transmitem idéias para determinados segmentos sociais, as 

câmeras captam imagens e sons possibilitando a criação de 
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audiovisuais autônomos disponibilizados em rede. Todas formas 

de informação, sejam visuais, gráficas e/ou auditivas, podem ser 

armazenadas digitalmente e acessadas para uso alternativo com o 

computador. 

Marques (2003) pontua que a tecnologia proporciona 

interação entre as pessoas que estão transmitindo informações, e 

que esta interação influi diretamente na informação. O autor 

evidencia que "as tecnologias atuam sobre a informação, 

proporcionando a manifestação do poder criativo das interações e 

interconexões [...] convergentes em um sistema altamente 

integrado" (MARQUES, 2003, p.101). Portanto, as atuais 

tecnologias criam novas formas de ação e de organização social.  

Nesse sentido, Castells cita que a origem e a trajetória das 

maiores mudanças tecnológicas são sociais, principalmente 

representadas pelas novas TICs. Para este autor, "as tecnologias 

da informação permitem diferentes tipos de atividades 

interligadas de acordo com o modo organizativo que se ajusta 

melhor à estratégia da empresa ou à história da instituição" 

(CASTELLS, 1996, p.12). Esta afirmação evidencia que cada um, 

seja ele uma instituição ou uma pessoa, pode utilizar a 

informação de acordo com seus interesses.  

Ainda para Castells, estas novas tecnologias de informação e 

comunicação têm impacto direto na sociedade, criando novas 

formas de interação e comunicação. Para ele, a informação e a 

tecnologia são responsáveis pela individualização e pela 

segmentação das mensagens audiovisuais, o que resulta na idéia 

de que "agora a mensagem é o meio, já que a mensagem 

determina o meio a ser usado, assim como, o onde, o quando e o 

para quem é usado" (CASTELLS, 2003, p. 4).  

Provavelmente estas idéias de Castells, e de Marques, e de 

outros autores nesta linha, têm origem nas teorias de McLuhan, 

para quem a observação dos impactos sociológicos das mídias no 



37 

 

homem e na sociedade, levaram-no a criar e a entender que "o 

meio é a mensagem". Para McLuhan, o homem dá forma a novos 

instrumentos, novas ferramentas, utilizando os recursos que a 

tecnologia proporciona para a transmissão de dados, de 

informação e de conhecimento.  

Também Citelli (2006), refletindo sobre o advento da 

tecnologia e dos meios de comunicação, defende a idéia segundo a 

qual as novas tecnologias e a expansão dos meios de comunicação 

vêm produzindo um novo sensorium, ou seja, distintas formas de 

ver, sentir e perceber que marcam o tempo atual, com reflexos 

diretos mais fortes nos jovens.  

O impacto das TICs sejam elas telecomunicações, 

computador, internet, multimídia ou a convergência digital na 

difusão da cultura e na divulgação de informações em tempo real, 

não pode deixar de ser considerado. A tecnologia e as 

comunicações têm sido ao longo da história da Humanidade, 

instrumentos de transformação do mundo e da sociedade.  

O acesso às informações proporcionado por elas atinge todos 

os espaços sociais e as instituições, de forma tal que os saberes 

se alteram, as percepções mudam constantemente, as 

transformações ocorrem rapidamente. Em particular, os meios de 

comunicação e, em especial a internet, alteram as relações entre 

as pessoas e entre estas e as informações, refletindo-se em 

diferentes setores da sociedade, como é o caso da educação.  

 

1.3. As TICs e a educação 

 

Os jovens de hoje são da geração “multimídia”.  Estudam na 

frente do computador, conectados à internet, ouvindo I -pod, com 

a televisão ligada e falando ao telefone celular. Tudo ao mesmo 

tempo. Além disso, o mundo moderno apresenta, a cada dia, 

novos problemas e oportunidades que exigem novas maneiras de 
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pensar, principalmente pela dinamicidade e rapidez com a qual as 

mudanças acontecem e que fazem com que muitos instrumentos 

fiquem obsoletos rapidamente.  

E na educação? Como preparar os estudantes para um 

mundo de transformações cada vez mais rápidas? As matérias de 

estudo atendem às demandas do presente e do futuro? As 

metodologias atendem às expectativas dos alunos?  

Kenski ao falar sobre esta questão diz que,  

 

. . .as alterações na sociedade, devido as TICs ref letem-se 

sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. 

Abrir-se para novas educações, resultantes de mudança 

estruturais nas formas de ensinar e aprender 

possibil itadas pela atualidade tecnológica é o desafio a 

ser assumido por toda sociedade (KENSKI, 2007, p.41).  

 

Estas relações entre as tecnologias e a ação educativa são 

estudadas por Porto, que se refere às tecnologias, mais 

especificamente, da comunicação e informação como:  

 

. . .  não apenas equipamentos e/ou ferramentas de ensino, 

mas como um conjunto de processos usados na interação 
entre pessoas, que põe em discussão questões 

individuais, referentes aos interesses e subjet ividades 

dos sujeitos, e questões coletivas,  referentes aos 

contextos socioculturais dos indivíduos (PORTO, 2005, 

p.4).  

 

Portanto, sob esta ótica, a interação entre as pessoas 

propiciada pelas tecnologias pode e deve, servir como elemento de  

apoio para o ensino e facilitador da aprendizagem, pelo fato de 

que as TICs possibilitam informações, processos e/ou relações 

que se tornam educativas. 

Mas, nem tudo, ou muito pouco do que se imaginou há cerca 

de 30 anos, com relação à tecnologia na educação foi posto em 

prática. Lima (1996), de forma instigante, ao se posicionar sobre 

o lugar que tem o educador no processo de formação do cidadão , 
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afirma que a educação, por resistência dela própria, foi a área 

que menos se beneficiou dos avanços científicos da tecnologia dos 

últimos séculos. 

Apesar dos avanços tecnológicos cada vez mais fazerem 

parte da realidade escolar, o ensino, em geral, continua sendo 

praticado predominantemente pela escrita e pela oralidade. Isto 

reafirma o pensamento de Lévy (1999), que considera estes 

aspectos como as tecnologias fundamentais.  

Segundo Toschi, quando a tecnologia começou a ser inserida 

na educação, em meados dos anos 1950, aparece como "máquinas 

de ensinar, nas quais os alunos deveriam seguir ativamente 

determinados passos no processo de aprender"  (TOSCHI, 2005, 

p.38). Já nesta época, a tecnologia era vista como um recurso na 

"transmissão de conhecimento".  

Nos anos 1960, acreditava-se que a inclusão das tecnologias 

seria a solução para os problemas educacionais, sendo usadas 

como apoio e/ou recurso ao ensino. Os professores tinham a sua 

disposição os recursos, porém não havia uma postura de 

contextualização do que era ensinado. 

Na década de 1970, a noção de tecnologia como técnicas 

audiovisuais é substituída pela idéia de que ela pode ser um 

mediador da estrutura cognitiva dos sujeitos. As técnicas 

utilizadas nas instituições de ensino "propunham a interação 

homem-máquina, numa perspectiva cognitivista para conseguir a 

mudança educativa" (TOSCHI, 2005, p.38). Esta visão tecnicista, 

ainda hoje encontra reflexos nas instituições de ensino em geral.  

Os anos 1980 foram marcados pela inserção dos "novos" 

meios na escola: o retroprojetor, o gravador de som portátil, a 

filmadora, a fotocopiadora, a televisão, o vídeo e o computador. A 

grande dificuldade da época era a insuficiência de equipamentos 

nas instituições de ensino, assim como a falta de estrutura física 

e de suporte tecnológico para a utilização destes pelos 
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professores.  

A passagem dos anos 1980 para os 1990 representou a 

disseminação do uso do computador e de suas múltiplas 

funcionalidades, onde aqui se destacam os Kits Multimídia, o CD-

Rom e a internet. A partir da década de 1990 aumenta a 

valorização de um ensino aproximado com as experiências dos 

educandos, com a mediação do professor e das tecnologias. Em 

geral, não se busca mais uma visão utópica de qualificar o ensino 

apenas pela utilização de tecnologias, mas pela inserção de uma 

educação contextualizada, com e a partir de tecnologias, 

proporcionando comunicação entre professores, alunos e de 

ambos com os meios e/ou com as informações neles presentes 

(PORTO, 2005; PENTEADO, 2002).  

Toschi enfatiza que as inovações tecnológicas nas 

instituições de ensino devem possuir um propósito, e nesse 

sentido, assinala que: "é preciso que a utilização destas 

tecnologias incorporem as dimensões ética, política, cultural, 

social, pedagógica e didática, de forma a que pro fessores não se 

submetam às imposições políticas de organismos centrais" 

(TOSCHI, 2005, p.39).  

Porém, ainda persiste a inserção das tecnologias no ensino 

sem uma contextualização e sem o reconhecimento do professor e 

do aluno como sujeitos/atores dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Um exemplo típico é o sistema educacional 

moçambicano, no qual persiste um ensino tradicional no qual o 

professor é o detentor do conhecimento, não favorece o diálogo, e 

o aluno é um sujeito passivo.  

Cabe assinalar que o computador pode ou não ser utilizado 

como uma tecnologia educacional. Ele é uma tecnologia 

educacional quando for parte de um conjunto de ações na escola, 

ou qualquer outro local com o objetivo de ensinar ou aprender. 

No entanto, o computador não é uma tecnologia educacional 
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quando empregado para atividades sem qualquer relação com o 

ensino ou a aprendizagem, como por exemplo, para o controle de 

estoque e/ou de funcionários numa empresa. Do mesmo modo, 

uma máquina copiadora pode ou não ser uma tecnologia 

educacional. 

Atualmente as tecnologias representadas pelas redes sem-fio 

(wireless) e a disseminação da tecnologia digital permitem maior 

capacidade de  armazenamento de dados e maior interatividade. É 

uma das características mais importantes no uso das TICs na 

educação, com grande possibilidade para o trabalho colaborativo. 

Ouvir a sugestão do outro, argumentar, tirar conclusões e 

solucionar problemas em grupo é importante para o 

desenvolvimento de habilidades na formação do indivíduo.  

Portanto, percebe-se a tecnologia como um instrumento 

importante para a educação, desde que esteja aliada aos saberes 

do aluno e ao contexto da instituição de ensino. Kenski (2003) 

enfatiza a importância de algumas mudanças no ambiente 

educacional, visando à utilização da tecnologia para dinamizar as 

relações entre professor, aluno e conhecimentos. Segundo a 

autora, o processo de ensino depende muito mais da interação 

entre as pessoas do que das ferramentas tecnológicas por elas 

utilizadas. As mudanças no ambiente educacional, citadas pela 

autora, dependem também do modelo de escola vigente.  

Em diferentes momentos, autores como Moran, Masetto e 

Behrens, Porto, Kenski e Toschi, entre outros, refletem sobre as 

transformações nas instituições de ensino, sugerindo a 

mobilização de todos para a criação de espaços com tecnologias 

que possibilitem o aprendizado, tanto de professores como de 

alunos. Num processo no qual a comunicação seja constante, 

podem ocorrer as trocas de informações, e a participação do 

aluno na construção de sua aprendizagem e da organização do 

trabalho escolar junto com o professor.  
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Alguns deles abordam a utilização das TICs em escolas de 

Ensino Fundamental e Médio, e enfatizam que as tecnologias 

podem ser utilizadas nas relações entre os sujeitos, professores e 

alunos, e destes com seus conhecimentos, possibilitando 

significado e sentido para quem as utiliza, além de servirem como 

ferramentas de ensino e/ou de aprendizagem.  

 

1.4. As TICs e a mídia 

 

As tecnologias que propiciam a interação e a comunicação 

entre professor e alunos "realizam o acesso, a veiculação das 

informações e todas as demais formas de ação comunicativa, em 

todo o mundo, através de seus suportes (mídias, como o jornal, 

rádio, a televisão [...]" (KENSKI, 2003, p.21). A autora utiliza a 

palavra mídia como popularmente são designados, no Brasil, os 

meios de comunicação. 

Conforme Toschi (2005), a palavra mídia tem sua origem no 

latim maedia, que quer dizer meio. A expressão inglesa mass 

media refere-se aos meios de comunicação de massa que surgiram 

com o aparecimento de "novas" tecnologias, como o rádio e a 

televisão. Segundo a autora,  

 

. . .o objet ivo destes meios de massa é atingir o maior 
número de pessoas com o máximo de mensagens [. . . ]  

mídia refere-se a meios que divulgam mensagens. À noção 

de tecnolog ia como produção cultural, como técnica que 

se estuda e compreende, acrescenta -se a compreensão de 

meio que emite mensagens: a mídia.  Assim, mídia não se 
confunde com recurso, com equipamento, por mais 

sofisticado e atual que seja, mas r efere-se ao meio 

tecnológico portador de conteúdos e, portanto, de 

sistemas simbólicos (TOSCHI, 2005, p.37).  

 

Porto, pesquisando a influência das mídias entre os jovens 

adolescentes, em especial a televisão, utiliza o termo mídia 

entendendo-o como fontes de emoções e idéias em mediação, e 
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considera: 

 

. . .os meios de massa (TV, jornais, revistas, l ivros... )  e os 

meios que envolvem grupos mais restritos (gravador,  
videocassete, fotografias, entrevistas, cartazes,  

painéis... ) ,  uti l izados em situações comunicacionais para 

além do „auxíl io, recursos e técnicas‟  (PORTO, 2000, 

p.14).  

 

As TICs utilizam as mídias para transmitir informações e 

propiciar comunicação entre as pessoas. A televisão, o rádio e o 

cinema, entre outros meios, alcançam um grande número de 

pessoas, sendo geralmente associados ao prazer e ao lazer. 

Kenski complementa, assinalando o quanto as mídias afetam a 

sociedade: 

 

. . .as novas tecnologias de informação e comunicação, 

caracterizadas como midiáticas, são, portanto, mais do 

que simples suportes. Elas interferem em nosso modo de 

pensar, sentir, agir,  de nos relacionarmos socialmente e 

adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova cultura e 
um novo modelo de sociedade. (KENSKI, 2003, p.23)  

 

Dessa forma, as mídias atingem um grande número de 

pessoas. Por exemplo, no ambiente familiar, a mídia televisão 

está presente atingindo toda a família com informações 

transmitidas através de sons e imagens. Os produtos, serviços e 

idéias veiculados na mídia viram objeto de desejo, e influenciam 

na aquisição de padrões de comportamento.  

Portanto, neste trabalho, os termos “mídias” e “meios de 

comunicação” representam veiculadores de informações às 

pessoas, que com elas se envolvem e se emocionam, resultando 

em reações diversas. 

Outro meio de comunicação que atualmente está sendo 

bastante utilizado é a internet, que aproxima as pessoas 

independentemente do contexto e do espaço geográfico em que 

estiverem, estabelecendo relações em tempo real. Com esta 
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ferramenta as pessoas podem trabalhar, namorar, fazer negócios. 

Em nosso cotidiano, podemos perceber que a internet está se 

configurando como a mídia mais promissora desde a implantação 

da televisão.  

Para refletir sobre a utilização destes meios de comunicação, 

a seguir, apresentamos alguns dados de experiências  e de 

pesquisas apresentadas por diferentes autores.  

 

1.  Porto pesquisou a relação dos adolescentes com a televisão 

como forma de ensino e aprendizagem de conteúdos e 

comportamentos. Em conjunto com alunos de uma escola 

básica de periferia no interior de São Paulo, a autora efetuou 

trabalhos curriculares a partir de temas presentes na cultura 

dos alunos, estimulando-os a aprofundarem informações, 

emitir sua opinião e concretizar seu pensamento através da 

escrita. Para tanto, realizou leituras de diferentes mídias TV, 

jornal, revistas, entre outros; usando-as como recursos e/ou 

conteúdo de ensino. 

A experiência da pesquisadora exemplifica o quanto os 

alunos podem ser críticos em relação aos meios de comunicação e 

como os meios podem servir como processo de aprendizagem e de 

ensino de forma criativa, considerando as vivências cotidianas de 

professores e alunos. A autora usou as mídias como recursos e 

conteúdos de ensino, além de entendê-las como processos que 

mediaram a relação professor aluno (PORTO, 2000).  

 

2.  Santos, em sua dissertação de Mestrado (Faculdade de 

Educação -FaE/UFPel), pesquisou a relação dos docentes 

com as tecnologias de comunicação e informação na 

educação. A autora efetuou um estudo de caso etnográfico 

com 4 (quatro) professores do ensino Fundamental e Médio 

na cidade de Santa Maria/RS, que haviam concluído o curso 
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de Pós-Graduação em Informática na Educação (SANTOS, 

2003). 

Nos relatos dos professores pesquisados, a autora 

identificou que existem maneiras diferentes de entender as TICs 

em suas práticas de ensino aprendizagem. Alguns docentes vêem 

as TICs como um recurso a ser utilizado em situações de ensino 

para a transmissão de conhecimentos, sem referir -se à 

contextualização e geração de conhecimentos pelos alunos. 

Também existem docentes que entendem a tecnologia como algo 

que estimula e propicia o conhecimento, não apenas como um 

recurso disponível em sala de aula, mas como um processo de 

ensino. 

Porém, contraditoriamente ao que os entrevistados 

acreditam que seja importante, a pesquisadora levantou que a 

tecnologia, principalmente a informática, não faz parte do 

contexto diário de metade dos professores sujeitos da pesquisa, 

ao contrário da outra metade dos pesquisados, que convivem com 

esta tecnologia diariamente. Em suas conclusões, a pesquisadora 

evidencia que a relação dos professores pesquisados com as 

tecnologias está diretamente ligada ao entendimento que possuem 

de tecnologia e de sua importância em seu cotidiano.  

Estas conclusões de Santos coincidem com o pensamento de 

Kenski, que evidencia que a tecnologia, por si só , não basta para 

propiciar uma educação de qualidade e revolucionária. A autora 

aponta que 

 

. . .não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e,  
por extensão, a educação como um todo. Mas a maneira 

como esta tecnologia é util izada para a mediação ent re 

professores, alunos e informação. Esta pode ser 

revolucionária ou não (KENSKI, 2003, p.255).  

 

3.  Moran assinala que os próprios meios de comunicação, 

através de emissoras de rádio, TV e jornais têm buscado 
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proporcionar sua inserção nas escolas. Estas empresas de 

comunicação procuram as escolas para vender seus produtos 

e/ou efetuar parcerias, visando a aliar o que os alunos vêem 

nos meios com os conteúdos programáticos. Em seu estudo, 

o autor relata que 

 

. . .vários jornais –  como Jornal do Brasil,  O Globo, Zero 

Hora e a Folha de S. Paulo –  treinam professores do 

primeiro e segundo graus para que util izem o jornal em 

áreas de linguagem –  como língua portuguesa, em 
estudos sociais e em ciências. Se de um lado há uma 

estratégia de marketing, aproximando o jornal  de novos 

consumidores, é importante que essa aproximação ocorra 

o mais intensamente possível, porque relaciona dois 

campos normalmente separados, o da indústria da 

informação –  poderosa e que trabalha com o imediato 
fragmentado –  e a escola, que procura organizar a 

reflexão sobre o mundo (MORAN, 1993, p.89-90).  

 

O autor cita algumas experiências de jornais visando a 

auxiliar professores de Escola Básica a utilizarem este meio de 

comunicação em sala de aula. Até existem objetivos comerciais 

por trás das ações empreendidas pelos grandes jornais, porém 

não podemos deixar de considerar que o jornal na sala de aula é 

uma contribuição para qualificar o ensino, a partir de um meio 

com tanta penetração na população em geral.  

 

4.  Para Torres, as iniciativas governamentais têm sido focadas 

na implementação de telecentros e computadores em diversas 

regiões do Brasil, além da adoção de softwares livres.  Neste 

caminho o Brasil tem projetos de atendimento às 

comunidades especiais, programas de capacitação e estímulo 

ao uso de computadores e internet, conexão de escolas à 

internet por banda larga e formação continuada de 

professores e monitores para trabalharem junto às escolas.  

De todas essas ações, os telecentros têm sido os mais 

comuns. A iniciativa do poder público é importante, porém as 
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empresas do terceiro setor também têm um papel a cumprir na 

inclusão digital. O autor evidencia que a iniciativa privada 

nacional, juntamente com organismos internacionais realizam 

trabalhos de inclusão digital. Neste sentido, temos exper iências, 

tais como: ações de Organizações não-governamentais – ONGs, 

como o Comitê para Democratização da Informática – CDI, que 

preparam a população de baixa renda para o uso de ferramentas 

tecnológicas, em escolas de informática e cidadania, com base na 

pedagogia de Paulo Freire. O CDI busca transformar os 

computadores em ferramentas de inclusão social e, desde sua 

criação, em 1995, já atendeu mais de 600 mil pessoas de baixa 

renda (TORRES, 2007).  

Seguindo o exemplo do CDI, também encontramos o 

Instituto Ayrton Senna, com o projeto "Sua escola a 200 por 

hora", que desenvolve o potencial de novas gerações com a 

transformação nas relações de ensino e aprendizagem, levando as 

escolas a utilizarem a tecnologia como via para desenvolvimento 

de potenciais de crianças e jovens. O Projeto Online Cidadão, do 

SENAC de São Paulo promove acesso à internet por meio de 

quiosques instalados em locais com grande circulação de pessoas, 

visando a democratizar os canais de informação, gerar conteúdos 

digitais e novas oportunidades de negócios (TORRES, 2007).  

Estas experiências demonstram que estão acontecendo 

projetos de uso dos meios de comunicação. As TICs ainda não 

estão totalmente inseridas nos processos de ensino e 

aprendizagem dos contextos das escolas e/ou universidades , 

porém, com iniciativas como as relatadas a educação vem 

sofrendo contínuas alterações.  
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1.5. As tecnologias e o Ensino da Matemática  

 

O Conselho Nacional de Professores de Matemática (NCTM) 

foi fundado nos Estados Unidos em 1920, e se transformou na  

maior organização do mundo em matéria de educação 

matemática, tendo cerca de 100.000 membros por diferentes 

países. 

 O NCTM realiza anualmente conferências nacionais e 

regionais para professores estadunidenses e publica quatro 

jornais impressos e um jornal on-line. Os trabalhos publicados, 

em suas revistas, foram muito influentes na educação 

matemática, não apenas nos Estados Unidos e no Canadá, mas 

em todo o mundo. Várias das publicações do NCTM encontram-se 

traduzidas pela (APM) - Associação de Professores de Matemática 

de Portugal, e, em sua publicação Principles and Standards for 

School Mathematics, lançada no ano 2000, dá ênfase para a 

utilização das tecnologias, no ensino da Matemática, sob três 

aspectos: 

 

1.  A tecnologia melhora a aprendizagem da matemática 

(Technology enhances mathematics leaning).  

 

A tecnologia, nomeadamente os computadores, facilita a 

aprendizagem da matemática porque liberta o aluno de tarefas 

rotineiras e morosas tendo mais tempo para tarefas de natureza 

investigativa. Simultaneamente possibilita a visualização de 

modelos gráficos que o aluno manualmente não conseguiria 

construir. 

 

2.   A tecnologia contribui para o ensino mais ef icaz da matemática 

(Technology supports effective mathematics teaching).  
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O professor deve selecionar cuidadosamente as atividades 

que propõe aos seus alunos quando estão a utilizar os 

computadores de forma a que sintam necessidade de utilizá-los e 

que percebam as vantagens da sua utilização.  

 

3.  A tecnologia influencia a matemática que é ensinada 

(Technology influences what mathematics is taught)  

 

Como a tecnologia permite explorar situações que de outra 

forma seriam inacessíveis, não influencia só a forma como a 

Matemática é ensinada e aprendida, mas também nos conteúdos 

que são ensinados. 

 

O prof. Paulo Abrantes, em 1986, no editorial do primeiro 

número da revista Educação Matemática, publicada pela 

Associação de Professores de Matemática -APM-, adiantava-se às 

orientações do NTCM, no sentido de que “ é importante recorrer 

às tecnologias, e em particular aos computadores, como fonte de 

renovação das práticas pedagógicas.”  

Em 1988, um conjunto de investigadores, a convite da APM, 

elaboram o documento Renovação do Currículo de Matemática,  no 

qual são apresentadas várias orientações, entre as quais se pode 

ler: “os meios tecnológicos libertam o aluno das tarefas mais 

repetitivas e rotineiras, podendo dar-se mais ênfase a atividades 

mais relevantes, possibilitam a utilização e manipulação de dados 

reais favorecendo a criação de contextos significativos e permitem 

a simulação de situações, estimulando o espírito de investigação”.  

Desde esse documento até o momento, diferentes encontros 

e congressos têm tratado destas questões sem, no entanto, 

elaborarem novos documentos que sirvam de referencia no uso 

das tecnologias na formação do Matemático.  
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1.6. O professor e as tecnologias 

 

Com o avanço e o crescimento das tecnologias, as exigências 

educacionais e sociais sobre o professor aumentam a cada dia, o 

que desperta a necessidade de que ele esteja sempre em 

construção e, conseqüentemente, em constante atualização e 

formação. Para desempenhar sua função, o docente necessita 

adequar-se às mudanças e estar aberto a elas para ter a 

possibilidade de ser articulador desse processo.  

Nesse sentido, Kenski evidencia a importância da formação 

contínua do professor em um mundo em rede, quando explica 

que: 

 

a formação do professor para atender às novas exigências 
originárias da „cultura informática‟ na educação precisa 

refletir sobre a percepção de que a atualização 

permanente é a condição fundamental para o bom 

exercício da profissão docente (KENSKI, 2003, p.88).  

 

Portanto, para a autora o professor deveria estar consciente 

de que a sua formação necessita ser contínua, preparando -se não 

só para as aulas, mas para os avanços das tecnologias e das 

formas de comunicação presentes na sala de aula e na sociedade 

em geral. A autora ainda enfatiza que a valorização profissional 

do professor e a melhoria de sua formação contribuem para 

adaptação às exigências sociais e conseqüente aperfeiçoamento e 

atualização de conhecimentos.  

Nesta mesma direção, Tardif afirma que a natureza dos 

conhecimentos dos professores e o que ele faz com eles são 

extremamente importantes, principalmente no que se refere à 

reciclagem dos conhecimentos. O autor evidencia que " os 

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e 

necessitam, por conseguinte, de uma formação contínua e 

continuada". (TARDIF, 2002, p.249). Ele segue suas reflexões 
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explicando que os docentes devem autoformar-se e estar em 

constante atualização, tornando-se, assim, sujeitos que, além de 

aperfeiçoarem seus conhecimentos científicos e técnicos, também 

reformulam e renovam os fundamentos epistemológicos do ofício 

de professor. 

Ao estudar sobre o “bom professor”, Cunha constata que os 

docentes dão extrema importância à aprendizagem com colegas de 

trabalho e alunos, o que os auxilia a refletirem "sobre sua própria 

docência, reformulando sua forma de pensar e agir" (CUNHA, 

1998, p.35). Esta autora enfatiza que, ao refletir sobre sua 

prática, o professor constrói um novo papel, que relata uma idéia 

de ensinar e aprender.  

Segundo Moran é essencial que o professor seja conhecedor 

e tenha experiência dos meios de comunicação, estabelecendo 

relações no ensino com eles. Neste processo, o educador conecta 

os assuntos da sala de aula com algum meio tecnológico –

softwares, programas de TV ou outro meio de comunicação do 

interesse e do cotidiano do aluno. Moran, Masetto e Behrens 

evidenciam que um dos grandes desafios para o educador ao 

ensinar usando as tecnologias e/ou meios de comunicação é 

“ajudar a tornar a informação significativa, a escolher 

informações verdadeiramente importantes entre tantas 

possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez mais 

abrangente e profunda e torná-la parte do referencial” . E 

destacam que: 

 

. . .os meios de comunicação são recursos tecnológicos 

capazes de produzir , armazenar e divulgar informações 
que, bem trabalhadas, podem gerar novos conhecimentos.  

"O professor, com acesso às tecnologias telemáticas, pode 

se tornar um orientador/gestor setorial do processo de 

aprendizagem, integrando de forma equilibrada a 

orientação intelectual, a emocional e a gerencial" 

(MORAN, 2000, p.30). 
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Assim, na constituição do ser docente, é essencial que ele 

reflita sobre si mesmo e sobre seu trabalho, pois de forma 

“natural” adquire elementos para perceber algumas situações em 

sua prática e/ou no contexto em que atua. A reflexão sobre sua 

prática o ajudará a buscar mudanças para melhorar sua relação 

consigo, com os alunos e com a sociedade em geral.  

Por tudo exposto até aqui, cabe perguntar: como o educador 

pode trabalhar com as TICs? Teve ou tem ele uma formação para 

atuar com as tecnologias e/ou com os meios de comunicação? E o 

sistema educativo de Moçambique como trata estas questões?  
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2. O SISTEMA EDUCATIVO EM MOÇAMBIQUE  

 

 

Neste capítulo, entre os outros itens abordados, apresenta-

se como é a estrutura do sistema de ensino em Moçambique, 

como se dá o cenário atual da ciência e tecnologia,  destacando o 

Ensino de Matemática na Sociedade de Informação e a formação 

de professores em Moçambique. 

 

2.1 O sistema de ensino superior de Moçambique 

 

O sistema de ensino superior em Moçambique nas últimas 

duas décadas conheceu uma rápida expansão , passando de 7156 

estudantes em 1997, para 80000 em 2010. Destes, cerca de dois 

terços encontram-se nas instituições públicas, sendo 80% em 

Maputo, 11% em Nampula e 9% em Sofala.  

A figura 3, do censo de 2007, mostra a distribuição do 

acesso à Educação Superior em Moçambique, segundo os dados 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística -INE-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home page: www.ine.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

 
Figura 3  –  A Educação  Super ior  em Moçambique   
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A formação superior em Moçambique é feita nas 

Universidades e nos Institutos Superiores, sendo que a hoje 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) é a mais antiga, fundada 

no dia 21 de Agosto de 1962, sob a designação de Estudos Gerais 

Universitários de Moçambique. Em 1968 ascendeu à categoria de 

Universidade, passando a ser designada Universidade de 

Lourenço Marques (ULM). A partir de 1976 a ULM passa a 

designar-se por Universidade Eduardo Mondlane.  

 

2.1.1. A Universidade Pedagógica de Moçambique 

   

 

A atual Universidade 

Pedagógica de Moçambique -

UP-, com sede na capital do 

país Maputo, é uma 

instituição pública de ensino 

superior criada pelo Diploma 

Ministerial 73/85 de 04 de 

Dezembro de 1985. 

Denominada inicialmente 

como Instituto Superior 

Pedagógico (ISP), foi a 

primeira instituição de 

ensino superior criada após 

a Independência de 

Moçambique. Em 1995, pelo 

decreto 13/95 de 25 de Abril 

de 1995, o ISP foi 

transformado em Universidade 

Pedagógica (UP). 

Figura 4 – Fotos da sede da Universidade 

Pedagógica de Moçambique e vistas da 
delegação de Nampula.  

 Fonte: www.up.ac.mz 
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Desde a sua criação até ao presente momento, ainda que 

jovem, esta Instituição percorreu um longo e reconhecido 

caminho, caracterizado por uma série de ações e inovações. Ações 

e inovações, todas elas, em prol da Educação e do 

desenvolvimento, que buscaram sempre dar resposta aos imensos 

e complexos desafios que lhe foram colocados ou que a UP se 

colocou a si própria.  

Este percurso, por vezes linear e outras vezes sinuoso, 

produziu frutos, permitiu transformar, criar competências e 

reforçar, com orgulho, o país. 

A Universidade cresceu e atingiu outras províncias . Foi a 

primeira instituição a levar o ensino superior para fora da capital 

de Moçambique. E, a abertura da Delegação da Beira, em 1989 foi 

o primeiro sinal, dado pela instituição. Hoje, a UP, com cerca de 

40 mil estudantes, está instalada em todas as províncias, sendo a 

maior instituição universitária  do país. 

A missão da UP encontra-se definida nos artigos 1, 2, da Lei 

nº 6/92 de 6 de Maio de 1992 (Cf.  Estatutos da UP, aprovados 

em 25 de Abril de 1995). 

 

  Democracia e respeito pelos direitos humanos;  
  Igualdade e não discriminação:  
  Valorização das idéias da pátria,  ciência e 

humanidade;  
   Liberdade de criação cul tural , artística, científ ica e 

tecnológica;  
  Participação no desenvolvimento econômico,  científ ico,  

social  e cul tural  do país,  da região e do mundo.  

 

Um dos objetivos fundamentais da UP é formar professores e 

quadros da educação que possuam alto nível de competência e 

qualidade científica, técnica, pedagógica, didática e profissional e 

que sejam capazes de exercer uma cidadania ativa e responsável, 

na defesa da dignidade e respeito pelos direitos humanos, na 
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promoção do bem de todos, sem discriminação e na construção de 

uma sociedade mais livre, justa e democrática.  

Mas não é pela sua grandeza e nem pela sua “antiguidade” 

que escolhemos realizar a nossa pesquisa nessa instituição. É 

que para além de ser “produto” da mesma, sou atualmente 

também professor da UP e como se não bastasse lotado na mesma 

delegação, na qual vivenciei os trabalhos e os esforços 

desenvolvidos para o crescimento da delegação.  

Além disso, estou atento à formação e à auto- formação dos 

professores que lecionam naquela instituição de ensino superior, 

particularmente aos professores do curso de bacharelado e 

licenciatura em Matemática. Esta vivencia como estudante e 

professor levou-me a conhecer um pouco mais a Universidade 

Pedagógica, e agora com um olhar de pesquisador conduziu-me a 

procurar entendê-la melhor. 

 

2.2.  A formação de professores em Moçambique 

 

Em 1976, a UEM assumiu tarefas nas classes terminais do 

ensino pré-universitário, através de cursos propedêuticos, e 

reestruturou os ramos educacionais, transformando-os em cursos 

acelerados de formação de professores, ao mesmo tempo em que 

se abriram cursos da área de Ciências da Educação, na 

Faculdade de Educação criada em 1981.  

Em 1985, devido à saída de Moçambique de muitos 

profissionais portugueses, o país ficou com grande déficit de 

professores. Por isso, o governo decidiu retirar a Faculdade de 

Educação da Universidade Eduardo Mondlane e cria o Instituto 

Superior Pedagógico direcionada exclusivamente à formação de 

professores. E, em 1995 este Instituto Superior Pedagógico se 
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transforma na Universidade Pedagógica com a função principal 

formação de professores para todos os níveis de ensino3.  

 Em Moçambique, já há algum tempo se efetuam mudanças 

nos modelos de formação de professores. Segundo Niquice (2005) 

citado por Witinesse (2009) no seu artigo  “Emergência na 

formação de professores como agentes transformadores da  

sociedade moçambicana” , a primeira escola de habilitação de 

professores indígenas4 do Alvor foi criada em 1930 para a 

formação de professores primários, que podiam ministrar aula 

nas escolas oficiais, particulares e nas missões religiosas.  

 

A partir da pr imeira escola, 1930, a formação dos 
professores realiza-se no campo paradigmático de um 

sistema colonial, ditatorial. Os interesses coloniais estão 

em primeiro plano. A educação é um dos instrumentos 

para perpetuar as relações de poder e de dominação. 

(NIQUICE, 2005:27 apud WITINESSE)  

 

Certamente, a educação nesta perspectiva era concebida 

como processo de moldar a alma selvagem do indígena, sem 

nenhuma preocupação com as dimensões emancipadora, de 

cidadania e de desenvolvimento humano.   

De 1962 a 1966 cria-se o Magistério Primário, um na cidade 

de Lourenço Marques5 e outro na Beira. Criam-se estas 

instituições para formar professores do ensino primário com 

habilitação legal do curso de magistério para ensinar filhos dos 

                                                           

3
 Enquanto  no Bras i l  a  denominação é ano,  em Moçambique usa -se o  te rmo classe .  Outro  

aspecto es ta  relac ionado com as fases de ensino ,  ou seja ,  a  pr imeira fase do ensino 

fundamental  no Brasi l  que é  do 1º  ao 5º  ano  em Moçambique corresponde ao pr imeiro  grau 

do ensino pr imário que é da 1ª  a  5 ª  classe.  A 2 ª  fase no Bras i l ,  do 6º  ao 9º  ano  

corresponde ao segundo  grau do ensino pr imário e  pr imeiro c iclo  do ensino secundár io ,  

que são as  6ª  e  7ª  classes e  o  segundo grau do ensino pr imário ,  8 ª ,  9 ª  e  10ª  c lasse s.  

Entre tanto ,  o  ensino médio que são três anos no Bras i l ,  para Moçambique são do is anos  

(11ª  e  12ª  classes) .  
4
 Ind ivíduos de raça negra ou descendentes que não sat is faz iam cumulativamente os 

seguintes  aspec tos :  a)  Falar  por tuguês;  b)  Pra t icar  os  usos e  co stumes caracter í st icos do 

meio indígenas;  c)  Exercer  prof issão  no comercio ou industr ia  ou possui r  bens  d os quais  

se mant inham . 
5
 Lourenço Marques foi  a  pr imeira capi ta l  de Moçambique .  
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colonos. Foram igualmente criadas as escolas para habilitação de 

professores do posto escolar, sob controle das missões católicas 

em 1965. Nas escolas de habilitação de professores do posto 

escolar ingressavam os melhores alunos da 4ª  classe e recebiam a 

formação profissional e saíam com o nível do 2º ano do ciclo 

preparatório. Aqui se dava mais ênfase à profissionalização dos 

candidatos, na implantação do currículo de formação de 

professores, mas se ignorava a dimensão histórica, social, ética e 

cultural do aluno. 

 Em plena guerra de libertação há uma tomada de 

consciência da necessidade de formação de professores. O futuro 

de Moçambique necessitaria de gente bem formada para 

desenvolver o país: “... o futuro de Moçambique independente terá 

grande necessidade de cidadãos formados para conduzir  o país na 

via de desenvolvimento” (MONDLANE, 1995:137, apud 

WITINESSE, 2008). É nesta perspectiva que se abre o Instituto 

Moçambicano na Tanzânia para tentar formar professores do 

ensino em 1968. O Instituto concede bolsas para o exterior para 

realizarem atividades após a independência. 

 Em 1976 cria-se o Ministério de Educação e Cultura (MEC) 

com o desafio fundamental da formação de professores. No mesmo 

ano o governo envia alguns estudantes para o exterior e a 

República Socialista de Cuba predispõe-se a receber as crianças 

na ilha da Juventude. 

 No dia oito de Março de 1977 o Presidente Samora Moises 

Machel convoca os jovens para se integrarem no Aparelho do 

Estado, porque havia falta de quadros. E aos estudantes da 10ª e 

11ª classes são confiados os novos desafios do país.  

 Entre 1982 e 1983, os cursos de formação de professores 

tinham uma forte componente ideológica. Faziam parte dos 

objetivos desta formação a conduta como educador, a aquisição 

de conhecimentos que permitissem melhorar o ensino, a formação 
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na área didática e pedagógica e a capacidade reflexiva. O plano de 

estudo contemplava as áreas sócio-políticas, psico-pedagógicas e 

metodológicas. 

 Em 1991, implanta-se um novo modelo cuja formação 

ajusta-se à nova realidade de Moçambique, o multipartidarismo. 

Niquice analisando todos os modelos de formação de professores 

constata que se dá mais realce à teoria em relação a prática. As 

práticas pedagógicas são postas em segundo plano. O currículo 

de formação de professores tem uma estrutura rígida, preocupada 

com a transmissão de conhecimentos, acumulação de 

conhecimentos teóricos.  

 Com o surgimento dos Institutos de Magistérios Primário 

(IMAPs), a partir de 1996, pretende-se formar professores com a 

habilidade de desenvolver estratégias pedagógicas, tendo em vista 

a inovação, pretende-se igualmente desenvolver a formação 

cultural, que permite ao professor assumir-se como educador e 

como dinamizador da vida futura. Portanto privilegia-se a ligação 

teoria-prática, na perspectiva integrada, facilidades na 

transmissão dos conhecimentos, atitudes e competência para a 

prática profissional futura,  para a inovação e para a investigação. 

 Para além dos modelos acima citados, houve também os 

modelos de formação de 12ª classe + 1 mês, 12ª classe + 3 meses, 

10ª classe + 3 anos 9ª classe+2 anos, 11ª classe+ 2 anos. Os dois 

últimos eram feitos na Faculdade de Educação da Universidade 

Eduardo Mondlane, e o ingresso era feito após o termino da 9ª 

classe ou 11ª classe do sistema de educação. Os professores 

formados no modelo de 9ª classe + 2 anos eram habilitados para 

lecionar o ensino básico e os de 11ª classe +2 anos que 

terminavam o curso com nível de bacharel lecionavam no ensino 

médio.  

 Atualmente, existem modelos de formação de professores de 

10ª classe +1 ano e 12ª classe + 1 ano. O primeiro forma 
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professores para lecionarem no ensino primário e o segundo para 

lecionarem no I ciclo no ensino secundário geral. Segundo o plano 

curricular de formação de professores primários, o modelo 10ª 

classe + 1 ano tem como objetivo principal formar um educador, 

profissional, que concilie a teoria e a prática, capaz de ler a 

realidade. Um professor autodidata e pesquisador.  

 A justificativa para a adoção dos modelos de 10ª classe + 1 

ano e 12 ª classe + 1 ano prende-se a fatores de ordem político-

econômico, sócio-cultural e educacional do país. O governo está 

preocupado em melhorar o acesso ao ensino primário e assegurar 

que mais moçambicanos freqüentem a escola, prevendo-se que até 

2015 a taxa de escolarização seja de 97%.  

 O outro argumento é o da falta de recursos financeiros para 

suportar os antigos modelos de mais dois anos ou mais três anos, 

mas sublinha-se que quando o país estiver bem economicamente, 

serão adotados novos modelos, embora não se indique quando, 

nem como serão esses modelos. 

 

2.3. As TICs em Moçambique 

 

O documento, Política de Ciência e Tecnologias, do governo 

de Moçambique, traz com detalhes o cenário atual da ciência e 

tecnologia em Moçambique, apontando pontos fortes, fracos, e 

oportunidades. Num outro documento, Estratégia de Ciência, 

Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM), apreciado e 

aprovado pelo conselho de Ministros na 15ª Sessão ordinária de 

27 de Julho de 2006, pode- se ler sobre as TICs:  

 

. . .as tecnologias de informação e comunicação são 

ferramentas transversais e faci litadoras que oferecem 
oportunidades de soluções a todas as áreas de 

desenvolvimento. As TIC contribuem para o acesso aos 

benefícios de recursos de conhecimento mundial,  elevar a 

eficiência e ef icácia das instituições do Estado e o se u 

valor para o público, e, através da prestação de serviços, 
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melhorar a qualidade de governação e da administração 

pública, e possibil i tar que o país se transforme num 
parceiro valioso e competit ivo na Sociedade Global de 

Informação (MCT, p.8)  

 

Este mesmo documento enfatiza que as TICs são mais do 

que ferramentas de trabalho. Elas têm um papel de 

transformação, na maneira como elas permitem mudanças, de 

mentalidades, e no nível institucional, incluindo instituições 

governamentais do sector produtivo (privadas e públicas), 

alterando a forma como as organizações e os indivíduos  se 

comunicam, funcionam e trocam conhecimento. As soluções das 

TICs são construções sociais, que precisam de adaptação e 

contextualização, tendo em conta as culturas locais, os idiomas e 

costumes. Para compreender integralmente o seu papel no 

desenvolvimento é preciso entender o modo como elas 

revolucionaram a forma do funcionamento das instituições, dos 

indivíduos e a sociedade global.  

Ainda de acordo com este documento, as TIC, por natureza: 

 

  encurtam as distâncias f ísicas e melhoram a troca de 
conhecimento em tempo real;  

  promovem o funcionamento em rede de instituições, 
indivíduos e regiões geográficas;  

  promovem a colaboração e part ilha de conhecimento 
entre intervenientes;  

  introduzem novos canais para prestação de serviços;  

  promovem economias de escala e répl icas de soluções 
desenvolvidas;  

  promovem a transparência e a abertura;  

  promovem a comunicação aberta e mult i -direcional.  

 

No alívio à pobreza, as TICs são cruciais para a adoção 

rápida e disseminação de conteúdos, boas práticas e 

conhecimento; provisão de redes eficientes de comunicação para 

os atores do desenvolvimento e fornecedores de serviços; e do 

acesso a mercados globais e regionais e serviços on-line. 
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Ao mesmo tempo, segundo a política de informática 

aprovada em 2000, define amplos objetivos com vista a tornar as 

TICs motor do desenvolvimento. Este documento declara que 

“Moçambique deveria tornar-se um produtor, e não apenas um 

mero consumidor das tecnologias de informação e comunicação”, 

o que indica que o governo está comprometido em apoiar o 

estabelecimento de uma política de TIC.  

Os desafios e os objetivos identificados na política foram 

desenvolvidos na Estratégia de Implementação da Política de 

Informática, aprovada em 2002 pelo Conselho de Ministros. Neste 

documento, identificam-se três grandes desafios para o rápido 

alcance da expansão do uso das TIC em Moçambique:  

  

  aumento da base de recursos humanos com 
capacidades técnicas sólidas em TIC e a sua 

disponibil idade em todo o país;  

  expansão e modernização da infra -estrutura de 
telecomunicações no país; e  

  aceleração do processo de def inição da polít ica das 
telecomunicações e a reforma deste sector para 

facilitar a livre concorrência e atrair invest imento.  

 

Apresentando os seguintes objetivos:  

 

  elevar a consciência das pessoas sobre as TIC e o seu 
potencial para o desenvolvimento;  

  combater a pobreza absoluta e elevar o padrão de vida 
das populações;  

  dar acesso universal à informação por forma a que os 
cidadãos possam melhorar o seu desempenho 

profissional e obtenham benefícios nas áreas como a 
educação, a ciência e a tecnologia, a saúde e a 

cultura;  

  expandir o uso das TIC no sistema nacional de 
ensino;  

  encorajar e apoiar a formação em TIC de gestores, 
l íderes comunitários, mulheres, jovens e crianças;  

  melhorar a eficiência dos sectores público e privado, 
e promover o invest imento em TIC;  

  Contribuir para a redução das assimetrias regionais,  
entre as zonas urbanas e rurais e entre diferentes 
segmentos da sociedade, promovendo a igualdade de 

acesso às oportunidades de desenvolvimento.  
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Assim, pelo menos documentalmente colocam-se com clareza 

os papéis dos diversos intervenientes: o Governo, o setor privado, 

as instituições de ensino superior, as instituições de investigação 

e a sociedade civil, na implementação de uma vasta gama de 

iniciativas sob coordenação da Comissão da Política de 

Informática.  

Ainda, conforme está definido na Estratégia de 

Implementação da Política de Informática, foram identificadas as 

seguintes áreas prioritárias, e os programas específicos que estão 

em curso ou deverão ser criados:  Educação; Desenvolvimento de 

Recursos Humanos; Saúde; Acesso Universal; Uma Infra-

estrutura Nacional de Apoio para as TIC; Governação; Agricultura 

e Recursos Naturais; Ambiente e Turismo; Proteção Pública; 

Comércio Eletrônico e a Proteção de Negócio; Rede Nacional de 

Instituições; Acadêmicas e de Pesquisa; Mulheres e Jovens;  

Cultura, Arte e Comunicação Social.  

É importante destacar que o governo reconhece que ainda é 

necessário a capacitação de mão-de-obra para dar avante com os 

planos do governo, como pode se ler numa das subseção do 

documento: 

 

Para permitir o desenvolvimento de uma Sociedade de 

Informação em Moçambique, e esta se tornar uma nação 

informada, é preciso que se cr ie um programa de 

extensão do Desenvolvimento de Capacidade, cobrindo 

uma vasta gama de conhecimentos em TIC e níveis 
técnicos.  Este programa é fundamental para a mudança 

de mentalidade do governo e dos cidadãos e para a 

construção de capacidades necessárias. O crescimento no 

uso das TIC para o desenvolvimento é atualmente 

deficiente, pela insuficiente oferta de pessoas 

adequadamente formadas, qualif icadas e experientes.  
Além da educação acadêmica formal, é preciso 

desenvolver cursos para a projeção e desenvolvimento de 

aplicação das TIC, no processo de promoção da 

alfabetização de informação para todos, criação da 

consciência sobre os potenciais benefícios, formação dos 
formadores das TIC, para pedagogos e planificadores de 
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ensino, bem como para o desenvolv imento de aplicações 
de sof tware e para a manutenção e apoio técnico (MCT, 

p.65) 

 

Apesar de todas estas intenções declaradas pelos 

documentos governamentais, a figura abaixo mostra a pequena 

porcentagem da população com acesso as tecnologias de 

informação, de acordo com o censo de 2007, elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estatística de Moçambique. 

 

Home page: www.ine.gov.mz

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

 Internet

 
Figura 5- População com acesso as Tecnologias de Informação e comunicação. 

 

2.3.1. As TICs e as orientações do Ministério da Educação de 

Moçambique 

 

Antes de escrever acerca das orientações dadas pelo 

Ministério da Educação, para os cursos superiores, em especial o 

de formação de professores de Matemática, com relação ao  ensino 
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das tecnologias de informação e comunicação, vejamos o que 

preconizam estes programas, haja vista que os professores que 

lecionam no sistema educativo são formados na Universidade 

Pedagógica. Além disso, a maioria dos que lecionam a disciplina 

de tecnologias de informação e comunicação são professores 

formados para lecionar a disciplina de Matemática, e realizam a 

sua graduação com os professores formadores, sujeitos de nossa 

pesquisa.  

As orientações dadas pelo Ministério de Educação relativas 

às TICs, para o ensino básico, e que consta no programa presente 

em seus documentos intitulado O Ensino-aprendizagem na 

disciplina das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) , 

diz que: 

 

Neste contexto o MEC através do INDE coordenou a 

criação de um grupo de trabalho responsável pelo 

desenho do programa do ensino da disciplina de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). O grupo 

foi composto por profissionais destacados das seguintes 

inst ituições: Ministério da Educação e Cultura (MEC),  

Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(INDE), Universidade Eduardo Mondlane (UEM),  

Universidade Pedagógica (UP) Unidade Técnica de 
Implementação da Polít ica de Informática (UTICT),  

professores do Ensino Secundário Geral representados 

pelas Escolas Secundárias Josina Machel e Francisco 

Manyanga (MEC, p.8)  

 

Assim, o programa do ensino da disciplina da Tecnologia de 

Informação e Comunicação definido pelo MEC, e coordenado pelo 

Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação (INDE), 

apresenta objetivos gerais para os dois ciclos do nível médio. 

 Neste documento, ao finalizar a 12ª classe pretende-se que, 

o aluno seja capaz de:  

 

  Selecionar, recolher e organizar informação;  

  Desenvolver a autonomia, a criatividade, a 

responsabilidade, e a capacidade de realização de 

trabalhos em equipa 
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  Promover abertura a mudança, a diversidade cultural 

e ao conhecimento de uma cidadania responsável 
através das TICs 

  Promover o desenvolvimento de competências na 

uti l ização das tecnologias de informação e 

comunicação  

  Valorizar a função e o poder das novas tecnologias de 
informação e comunicação 

  Desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar, 

produzir e comunicar informação quer por tecnologias 

tradicionais, quer através das novas tecnologias de 

informação e comunicação  

  Promover as práticas que estejam relacionadas com 
os condicionalismos das  profissões da área de 

informática  

  Utilizar as TICs no processo de interação com a 

comunidade para o levantamento de necessidades,  

ouvirem opiniões e propor projetos  

 

Para isso deve ter uma visão geral sobre:  

 

1.  Introdução à Base de dados : Conceitos básicos . 

Introdução às Bases de Dados . Criação e gestão de 
Bases de Dados .     Programa de gestão de Bases de 

Dados 

2.  Introdução a 

programação: Conceitos básicos. Diagramas lógicos  

3.Segurança da informática: Segurança e gestão de anti -
virus 

 4. Trabalho de projecto :  Técnicas de implementação .  

Desenho.  Avaliação do projeto . Apresentação do projeto  

 

A viabilização destes objetivos, o MEC espera receber o 

professor capacitado para: 

 

  Adotar at itudes positivas, em face de abertura à 

mudança, receptividade e aceitação das  potencialidades 

das TICs;  

  Adaptar–se como mediador e orientador do processo de 
ensino e aprendizagem orientado para as TICs;  

  Promover valores fundamentais no uso das TICs;  

  Estimular o uso integrado das TICs nas diferentes fases 

do processo de ensino e aprendizagem; 

  Manusear as ferramentas, incluindo software util itário e 

de gestão pedagógica, em contexto educativo.  

 

Portanto, o aluno que será ensinado por aquele professor, 

formado na UP pelos professores formadores, no final do ciclo tem 

que ter as seguintes competências: 
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  Partilha a informação quer por tecnologias tradicionais, 

quer através das novas tecnologias de informação e 
comunicação  

  Usa e integra várias ferramentas Tecnológicas nas 

diferentes línguas.  

  Promove e participa em exposições e concursos em que 

apresenta e divulga os trabalhos elaborados por si e 

pelos colegas  
  Opera com diferentes tecnologias, gere e parti lha 

informação e conhecimento de forma adequada  

  Reconhece as suas lacunas e procura supera -las com 

recurso as TICs  

  Aplica, a informação recolhida das diversas fontes, em 
vários contextos na realização e apresentação de 

trabalhos.  

  Aplica as diferentes tecnologias na resolução de 

problemas, da comunidade, do país, e do mundo.  

  Demonstra os conhecimentos teóricos nas diferentes 

tecnologias na parti lha de informação entre diferentes 
projectos  

  Comunica, discute e defende descobertas e ideias 

próprias, respeitando a opinião dos outros, permitindo a 

sua participação  

  Identif ica usando as TICs potenciais focos de conflito na 
implementação de projectos e propõe soluções 

respeitando as leis  

  Usa as TICs na divulgação de informação que apele ao 

uso de leis na gestão e resolução de confl itos  

  Utiliza recursos tecnológicos no processo de interacção 

com outros cidadãos e órgãos do estado, no 
levantamento de opiniões e sugestões para a solução 

eficaz de problemas identif icados  

  Usa as TICs para disseminar a informação que conduz a 

melhoria no atendimento medico e saúde da comunidade  

  Usa as TICs, para produzir programas uteis baseados  
na realidade local  para melhorar a sua formação 

académica  e da comunidade.  

  Fomenta de forma inovadora e continua, a aprendizagem 

para adaptação a novas situações usando as TICs.  

  Desenvolve e divulga projectos que consistem num 

sistema de comunicação e interacção regular entre 
alunos, escolas e comunidade.  

  Partilha conhecimento de iniciativas de aprendizagem 

uti lizando as TIC‟s na região e no continente.  

  Trabalha em equipe com outros alunos para projetar, 

desenvolver, implementar e avaliar novos sistemas de 
educação rural e comunitária favoráveis aos portadores 

de deficiência, idosos,  cr ianças e outra população 

vulnerável  

 

Assim, o Ministério de Educação e cultura de Moçambique, 

para além de apresentar os conteúdos programáticos, preconiza 
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os objetivos gerais da disciplina de TICs, e apresenta o perfil do 

professor que irá trabalhar com este programa, bem como as 

competências do ciclo. Neste sentido, é importante conhecer como 

estes professores estão sendo formados.  

 

2.4. O Ensino de Matemática e as TICs 

 

A idéia que as tecnologias de informação determinam uma 

nova forma de relações na sociedade, conduzindo a novas formas 

de viver, de trabalhar e de pensar, era inovador na década de 

1980. Hoje, passados trinta anos, faz parte de todos os discursos 

governamentais.  

No entanto, para as escolas e para muitos professores, estas 

“mal chamadas” de novas tecnologias continuam a ser algo que 

provoca incomodo.  

O receio de ficar para trás tem levado a investir na compra 

de equipamentos, mas, se excetuarmos o ensino das próprias 

tecnologias de informação, pouco, ou quase nada se tira da 

capacidade instalada para as atividades das diversas disciplinas. 

Os efeitos profundos que estas tecnologias têm tido em 

numerosas esferas de atividade social demoram muito a chegar às 

instituições educativas, e mais ainda a serem implementadas.  

Sem dúvida, o grande motivo desse distanciamento é o fato 

de que a entrada na Sociedade de Informação implica uma nova 

missão para a escola que ainda não foi por esta completamente 

interiorizada e muito menos bem determinada. A missão 

fundamental da escola já não é a de preparar uma pequena elite 

para estudos superiores e proporcionar à grande massa os 

requisitos mínimos para uma inserção rápida no mercado de 

trabalho. Sua missão atual passa a ser a de preparar a maior 

quantidade possível dos jovens para se inserirem de modo 

criativo, crítico e interveniente numa sociedade cada vez mais 
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complexa, em que a capacidade de descortinar oportunidades, a 

flexibilidade de raciocínio, a adaptação a novas situações, a 

persistência e a capacidade de interagir e cooperar são 

qualidades fundamentais.  

Para os professores de Matemática, esta nova perspectiva 

tem conseqüências fundamentais em dois níveis: na sua visão da 

Matemática e de forma mais profunda ainda na sua visão do 

papel do professor. 

Na sua visão da Matemática, como saber estruturante que 

permeia muitos ramos de atividade e constitui uma importante 

forma de entender a natureza e a tecnologia, que continua sendo 

cada dia mais, de grande relevância educacional. No entanto, 

cada vez mais o seu papel educativo essencial não é o de formar 

novos cientistas, mas sim o de contribuir de forma positiva para 

a formação educacional global dos cidadãos. 

Esta área de saber representa uma contribuição essencial 

para aprender a interrogar, conjeturar, descobrir e argumentar 

raciocinando de forma lógica e racional e relacionando-se com a 

realidade física e social. Não é para reforçar a aquisição dos 

conhecimentos e técnicas, em grande parte já obsoletos, mas para 

desenvolver novas competências e capacidades que é preciso usar 

as tecnologias, seja calculadora, computadores, sistemas 

multimídia, a Internet, etc.  

Esta nova missão da escola implica um novo modo de ser 

professor, na qual sua função principal deixa de ser a de “dar” o 

conteúdo, e passa a ser a de interpretar, gerir e adaptar o 

currículo às características e necessidades dos seus alunos. O 

professor não pode se limitar a seguir o livro texto. Pode, e deve 

usar materiais diversificados e estimular os alunos a consultar 

diversas fontes de informação, tirando vantagens das tecnologias 

existentes.  



70 

 

Ensinar não se pode reduzir ao binômio de expor a matéria e 

passar exercícios, sendo necessário propor atividades 

diversificadas, que incluem problemas, projetos e investigações, e 

estimular diferentes formas de trabalho e de interação entre os 

alunos. O professor tem de ser capaz de transformar sua sala de 

aula num verdadeiro espaço de aprendizagem. Em vez de um 

agregado de profissionais isolados, os professores de Matemática 

desenvolverão a capacidade de trabalhar de forma 

interdisciplinar, cooperando de modo efetivo na produção de 

materiais, no diagnóstico de problemas, na realização de projetos 

educativos. 

Neste contexto, os professores formadores de professores de 

Matemática, e estes mesmos, debatem-se cotidianamente com 

índices de insucesso escolar considerados socialmente 

alarmantes. Como prova disso temos todos os anos o destaque 

que a mídia dá aos resultados negativos obtidos nos exames 

nacionais da disciplina.  

Numa perspectiva de amenizar esta questão, os professores 

e investigadores em educação Matemática têm desenvolvido 

esforços em busca da superação das dificuldades que os alunos 

apresentam. Assim, a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação tem sido alvo de vários estudos, com resultados 

satisfatórios para o processo aprendizagem. Em particular, o 

National Teacher of Council of Mathematics (NTCM), tem 

publicado diversos trabalhos sobre este assunto.  

O crescimento da disponibilidade dos meios informáticos no 

ensino permite o desenvolvimento de processos de ensino muito 

poderosos, e no caso do ensino da Matemática temos que “as 

tecnologias são ferramentas essenciais para ensinar, aprender e 

fazer matemática” (NTCM, 2000, p:  11).  

Nesse sentido, softwares livres como Cabri-geomètré, Derive, 

Mathematica, Matlab, Winplot, Maxima ou Macsyma, Sketchpad, 
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Log, entre outros, fazem parte integrante do material que podem 

ser utilizados nas salas de aulas de Matemática de muitos países. 

Como será que os professores de Matemática formadores de 

professores estão ou estariam usando estes programas? 

Segundo Veloso (2002), não há duvidas sobre a necessidade 

dos futuros professores, durante sua formação inicial, se 

habituarem a utilizar as tecnologias em seu trabalho com a 

Matemática em todos os níveis. Para Sousa (2006) infelizmente 

essa situação desejável está ainda muito longe de ser norma na 

formação fornecida pelas Universidades. Falta sobre tudo a 

compreensão dessa necessidade e a percepção de que apenas 

através desse tipo de formação, e na forma e medida adequada, os 

futuros professores poderão na sua atividade profissional incluir 

as tecnologias de forma correta e natural.  

A Associação dos Professores de Matemática (APM), afirma 

que: 

 

. . .o ensino e a aprendizagem da Matemática devem tirar 

todo o partido possível, em todos os níveis de ensino, dos 

instrumentos que a evolução tecnológica tem posto ao 
serviço das mais variadas atividades nos domínios 

sociais, prof issionais e científ icos, designadamente as 

calculadoras e os computadores (APM, 1998, p.45)  

 

Nessa ótica, acreditamos que o professor deve-se adaptar 

constantemente ao meio em que se encontra. Ao utilizar as idéias 

de Darwin podemos pensar que estamos a viver uma época em 

que de todos é exigidos uma evolução constante para se adaptar 

às inovações tecnológicas que surgem. Aqueles que por alguma 

razão a elas resistiram irão com certeza, por seleção natural, 

serem “eliminados”  

Normalmente, os mais novos exploram as múltiplas funções 

dos nossos aparelhos com muita facilidade. É que eles, em 

princípio, não necessitam de se adaptar, estão realizando 
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normalmente o seu aprendizado (FREITAS, 1997). Portanto, o que 

é uma “revolução informática” para os adultos, em particular 

para os professores, para os mais novos não é efetivamente uma 

revolução, já que eles fazem parte da mesma e não tem que se 

adaptar. 

Concordamos com Ponte (2000), quando afirma que as TICs 

continuam a provocar incômodo no professor, que vai oferecendo 

mais ou menos resistência às mudanças que esta “revolução” 

acarreta. Mesmo assim, não podemos afirmar que o papel do 

professor está em questão devido às tecnologias, mas também não 

queremos dizer aos professores que fiquem esperando uma 

capacitação oferecida pelas Instituições. Parece razoável buscar 

uma autoformação para enfrentar-se a estas mudanças. 

 

2.4.1. O Bachalelado e a Licenciatura em Matemática na 

Universidade Pedagógica6 

 

A proposta curricular dos cursos de bacharelado e 

licenciatura em Ensino de Matemática visa formar professores de 

Matemática, em nível superior, e com conhecimentos científicos 

teóricos e práticos relacionados com a Matemática e com o seu 

ensino. Professores capazes de lecionar, e participar em 

atividades diversas não letivas, e trabalhadores para a 

administração pública em Instituições Moçambicanas de nível 

secundário e médio.  

De acordo com o Plano Curricular7 do curso de Bacharelado 

em Ensino de Matemática  deve-se proporcionar aos estudantes 

uma formação teórica de base e conhecimentos práticos que 

permitam ao Bacharel conhecer as áreas científicas  que se 

                                                           

6
  Em Moçambique,  o  Bachare lado e  a  Licenciatura não possuem o mesmo si gni ficado do  

que  no Brasi l ,  já  que  ambas habi l i tações formam professores ,  para  funções d i ferentes.  
7
 No Brasi l  corresponde ao Projeto  Polí t ico Pedagógico do curso .  
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relacionam com o Ensino de Matemática e aplicar metodologias de 

ensino e aprendizagem adequadas ao Ensino de Matemática.  São 

atribuições do Bacharel lecionar a disciplina de Matemática no 

ensino secundário geral, e no ensino técnico profissional básico, 

bem como contribuir em equipas de investigação educacional . 

Por sua vez, a Licenciatura em Ensino de Matemática visa 

aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos 

durante o Bacharelado. Os licenciados devem focalizar a sua 

atenção na articulação entre o ensino e a pesquisa, concebendo, e 

desenvolvendo a capacidade de realizar pesquisas educacionais . 

Devem participar da gestão assumindo cargos de direção ou 

trabalhar em setores administrativos e pedagógicos relacionados 

com o ensino da Matemática em órgãos do Ministério da 

Educação, em Institutos de Investigação Educacional e em 

Institutos de formação e de Aperfeiçoamento de Professores . 

 A duração do curso de graduação é bietápica (Bacharelato + 

Licenciatura) sendo que o Bacharelado em Ensino de Matemática 

tem uma duração de 3 anos (6 semestres) e a Licenciatura em 

Ensino de Matemática de 4 anos (8 semestres). Cada semestre do 

curso da graduação tem a duração de 16 semanas letivas, e a 

matriz curricular apresenta o seguinte quadro de discip linas: 

 

1º ANO 
Código  Disciplina Componente de 

Formação
8
 

Área 

Científica 

Semestres Horas letivas 

1º 2º Semanais Total 

MA111 Matemática Escolar CFCE Matemática X  4,5 72 

MA112 Lógica e Teoria de 

Conjuntos 

CFCE Matemática X  4,5 72 

MA113 Geometria Euclidiana CFCE Matemática X  4,5 72 

PP111 Fundamentos de Pedagogia CFPPD Pedagogia X  3,0 48 

                                                           

8
 CFCE- Componente  de Formação Cient í fica Especí f ica ;   

    CFPPD-Componente  de Formação  Psic opedagógica e  Didá tica;   

  CFG- Componente de  Formação Gera l  
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LI111 Língua Portuguesa
 

CFG Línguas X  3,0 48 

LI112 Inglês CFG Línguas X  3,0 48 

MA121 Cálculo Infinitesimal CFCE Matemática  X 4,5 72 

MA122 Geometria Analítica CFCE Matemática  X 4,5 72 

MA123 Matemática na História CFCE Matemática  X 4,5 72 

PP121 Psicologia Geral CFPPD Pedagogia  X 3,0 48 

PP122 Práticas Pedagógicas I CFPPD Pedagogia  X 3,0 48 

MI211 Método de Investigação 

Científica 

CFG Investigação  X 3,0 48 

Total de horas do 1º ano 22,5 22,5 45,0 720 

2º ANO 
Código  Disciplina Componente de 

Formação 

Área 

Científica 

Semestres Horas letivas 

1º 2º Semanais Total 

MA211 Topologia CFCE Matemática X  3,0 48 

MA212 Álgebra Linear CFCE Matemática X  4,5 72 

MA213 Geometria Descritiva CFCE Matemática X  4,5 72 

PP211 Didática Geral CFPPD Pedagogia X  5,0 80 

PP212 Psicologia do 

Desenvolvimento 

CFPPD Psicologia X  3,0 48 

FI211 Filosofia
 

CFG Filosofia X  3,0 48 

MA221 Teoria de Grupos CFCE Matemática  X 4,5 72 

MA222 Cálculo Diferencial em R
n
  CFCE Matemática  X 4,5 72 

DE221 Didática de Matemática I CFPPD Pedagogia  X 5,0 80 

PP222 Psicologia Pedagógica CFPPD Psicologia  X 3,0 48 

PP223 Práticas Pedagógicas II CFPPD Pedagogia  X 3,0 48 

CS221 Antropologia Cultural
 

CFG Filosofia  X 3,0 48 

Total de horas do 2º ano 23,0 23,0 46,0 736 

3º ANO 
Código  Disciplina Componente de 

Formação 

Área 

Científica 

Semestres Horas letivas 

1º 2º Semanais Total 

MA311 Introdução à Informática CFCE Informática X  3,0 48 

MA312 Teoria de Probabilidades CFCE Matemática X  4,5 72 

MA313 Equações Dif. e Modelagem CFCE Matemática X  4,5 72 
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MA314 Geometria Não Euclidiana CFCE Matemática X  3,0 48 

PP311 Administração Escolar CFPPD Gestão X  3,0 48 

DE311 Didática de Matemática II CFPPD Pedagogia X  5,0 80 

MA321 Elementos de Programação CFCE Matemática  X 3,0 48 

MA322 Estatística Aplicada CFCE Matemática  X 4,5 72 

MA323 Cálculo Integral em R
n
  CFCE Matemática  X 3,0 48 

DE321 Didática de Matemática III CFPPD Pedagogia  X 5,0 80 

PP321 Práticas Pedagógicas III CFPPD Pedagogia  X 6,0 96 

PP322 Relatório das Prát. 

Pedagógicas 

CFPPD Pedagogia  X 4,0 64 

Total de horas do 3º ano 23,0 25,5 48,5 776 

Total de horas do Bacharelado 2232 

4º ANO 
Código  Disciplina Componente de 

Formação 

Área 

Científica 

Semestres Horas letivas 

1º 2º Semanais Total 

MA411 Teoria de Números CFCE Matemática X  4,5 72 

MA412 Análise Harmônica CFCE Matemática X  4,5 72 

MA413 Geometria Diferencial CFCE Matemática X  4,5 72 

MA414 Etnomatemática CFCE Matemática X  3,0 48 

DE411 Didática de Matemática IV  CFPPD Pedagogia X  5,0 80 

DO411 Disciplina de Opção CFG  X  3,0 48 

MA421 Teoria de Grafos CFCE Matemática  X 3,0 48 

MA422 Análise Complexa CFCE Matemática  X 3,0 48 

MA423 Geometria Projetiva CFCE Matemática  X 3,0 48 

DE421 Didática de Matemática V  CFPPD Pedagogia  X 3,0 48 

PP421 Práticas Pedagógicas IV CFPPD Pedagogia  X 6,0 96 

PP422 Monografia Científica CFPPD Pedagogia  X 4,0 64 

Total de horas do 4º ano 24,5 22,0  744 

 

Total de horas do Licenciatura 
 

2976 

 O Ministério da Educação justifica a adoção deste novo 

plano do currículo do curso de bacharelato e licenciatura em 

Ensino de Matemática, pelo fato de que o anterior encontrava-se 



76 

 

desatualizado e não estava adequado à atual conjuntura política, 

econômica e social, aos atuais desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos e às profundas transformações políticas, sociais e 

econômicas ocorridas em Moçambique.  

A outra justificativa é a da adoção de uma política de 

mercado livre, a inserção num mundo globalizado dominado pela 

comunicação e informação, que obriga a uma adaptação às novas 

tecnologias e a uma reflexão teórica, filosófica e prática sobre a 

formação e educação de professores para uma sociedade que 

preconiza, por um lado, a universalização dos conhecimentos e, 

por outro lado, a valorização dos saberes locais e da diversidade 

cultural. 

No entanto, pela observação das disciplinas constantes na 

matriz curricular, exceto “Introdução à Informática” e  “Elementos 

de Programação”, não existe nenhuma outra  específica que trate 

das TICs. De que forma, os futuros professores de Matemática, 

poderão atender as orientações dadas pelo MEC acerca dos 

conteúdos referentes às tecnologias, e que constam no programa 

presente em seus documentos, e em especial no intitulado O 

Ensino-aprendizagem na disciplina das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs)?  

A Matemática, como conhecimento, sempre teve uma relação 

muito especial com as calculadoras, os computadores, aos 

sistemas multimídia, a Internet, enfim com as TICs. Nesse 

sentido, assume uma importância maior esta investigação, no 

intuito de compreender de que forma os professores, formadores 

dos futuros professores de Matemática , da Universidade 

Pedagógica de Moçambique, delegação de Nampula, fazem uso das 

TICs nas suas atividades docentes, tirando partido destas como 

ferramenta de trabalho, e assim poder suprir as deficiências do 

currículo na formação dos futuros professores nos conteúdos 

relacionados com as TICs. 
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Durante o século XX presenciou-se um profundo 

desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, que levaram a uma 

importante mudança nos costumes e na mentalidade dos 

cidadãos. Esta simultaneidade de mudanças conduziu a uma 

nova cultura inserida na denominada Sociedade da Informação.  

Sociedade na qual estamos submetidos a um fluxo constante, e 

diferenciado, de informação através de uma multiplicidade de 

tecnologias.  

Como vimos, é comum considerar tecnologia como certos 

objetos, artefatos e outros recursos capazes de produzir, facilit ar, 

armazenar e divulgar informações que podem gerar ou não novos 

conhecimentos, até um simples preparo de alimentos.  No entanto, 

cabe (re)lembrar McLuhan (1997) quando escreveu que a palavra 

falada foi a primeira tecnologia pela qual o homem ressignificou  

seu ambiente.  

Levy (1999) por sua vez evidencia que o ensino, em geral, 

continua a ser feito predominantemente pela oralidade e pela 

escrita, as quais segundo o autor também são tecnologias 

fundamentais. E, como é também no sistema educativo que se dá 

o acesso dos indivíduos a essa imensa quantidade de 

informações, é através de pesquisas na educação que se pode e 

deve facilitar a aprendizagem, também através das outras TICs. 

Nesse sentido, e com a intenção de contribuir para o 

desenvolvimento da investigação educativa, buscamos em Ludke e 

André (1986), a justificativa para desenvolver uma pesquisa 

qualitativa, que envolve obtenção de dados descritos, obtidos 
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através de um contato direto do pesquisador com o sujeito ou 

objeto estudado, enfatizando mais o processo do que o produto.  

Ao mesmo tempo, Ponte (2000) afirma que um estudo de 

caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 

bem definida como um programa, uma instituição, um curso, uma 

disciplina, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma un idade 

social. Visa conhecer em profundidade o seu “como” e os seus 

“porquês”, evidenciando a sua unidade e a sua identidade 

própria. É uma investigação que se assume como particularística, 

isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, 

procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 

característico e, desse modo, contribuir para a compreensão 

global do fenômeno de interesse.  

Assim, considerando os objetivos desta investigação e 

porque se quer conhecer as perspectivas de um grupo de 

indivíduos, os professores formadores de professores de 

Matemática, adotou-se uma metodologia de natureza qualitativa  

do tipo estudo de caso, haja vista que este método permite 

analisar as situações do dia-a-dia sem prejuízo da dinâmica 

natural do espaço estudado. Ainda, segundo André, Gatti e 

Placco, 

 

. . .os estudos de caso também são vanglorizados pela sua 
capacidade heuríst ica, isto é, por oferecer insights  e 

conhecimentos que clarif iquem ao leitor os vários 

sentidos do fenômeno estudado, levando-o a descobrir 

novas significações, a estabelecer novas relações, 
ampliando suas experiências. Esses insights  podem vir  a 

se tornar hipóteses que sirvam para estruturar futuras 
pesquisas (ANDRE; GATTI; PLACCO, 1995, p.53).  

 

No caso das TICs, isto fica evidente quando se vê o crescente 

número de investigações sobre a utilização destas no ensino e nas 

atividades dos professores. Pode-se observar na literatura que no 
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meio docente a disseminação de computadores, internet, 

celulares, câmeras digitais, emails, mensagens instantâneas 

banda larga e uma infinidade de “engenhocas” da modernidade, 

ainda provoca reações variadas.  

Neste contexto, a realização do presente trabalho adquire 

maior significância e pressupõe, além da busca de respostas 

aos questionamentos levantados, viabilizar o objetivo que se 

propõe, qual seja: Investigar o uso das TICs, pelos professores 

de Matemática formadores de professores, da Universidade 

Pedagógica de Moçambique, delegação de Nampula, nas suas 

atividades docentes. Mais especificamente, os professores do 

Departamento de Ciências Naturais e Matemática desta 

delegação, que atuam nos cursos de bacharelado e licenciatura 

em ensino de Matemática.9 

Assim, o universo deste estudo são os 23 professores que 

lecionaram no Departamento de Ciências Naturais e Matemática, 

delegação de Nampula, no ano letivo de 2009, no curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Ensino de Matemática.  

 

3.1. A elaboração dos instrumentos de pesquisa  

 

O instrumento de coleta de dados deve ser capaz de atender 

e de fornecer os elementos necessários para cumprir com os 

objetivos que a pesquisa se propõe. Neste caso: caracterização 

dos sujeitos; averiguação de fatos; determinação de opiniões 

sobre os fatos; conduta pessoal; conduta e motivos da mesma. 

Inicialmente, pretendi trabalhar apenas com a entrevista, 

dado a natureza da informação que desejava apurar . No entanto, 

                                                           

9
 Não exis tem grandes d i ferenças entre  as 9  de legações  da Universidade Pedagógica de 

Moçambique,  exce tuando a do cap ital  onde o corpo docente é  composto de Mestres e  

Doutores,  e  um pouco a delega ção da Beira que  fo i  a  pr imeira das  delegações provinciais 

a  entrar  em funcionamento .  
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depois da leitura de diferentes trabalhos sobre as vantagens do 

questionário, decidi usar também este tipo de instrumento, o que 

ajudou a trazer informações acerca da formação, experiência, 

caracterização e outros dados relevantes para o nosso estudo. 

Cheguei a pensar que o questionário podia me dar uma 

informação que não correspondesse à verdade, pois os sujeitos da 

pesquisa iriam somente satisfazer o meu pedido/desejo, tendo em 

vista serem na sua maioria colegas de trabalho. Aliás, situação 

essa verificada na entrevista quando solicitei a alguns 

professores para me explicar com detalhe o funcionamento de 

certos softwares por eles assinalados no questionário.  

A escolha do questionário para a coleta de dados deveu-se 

também ao fato de ser um meio mais rápido e eficaz de obter 

informações gerais dos sujeitos da pesquisa. Entre outros fatores, 

Marconi e Lakatos (2009) consideram que a utilização do 

questionário tem as seguintes vantagens:  

 

  Economiza tempo, viagens e obtém grande número de 

dados;  

  Atinge maior número de pessoas simultaneamente;  
  Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em 

trabalho de campo;  

  Obtém respostas mais rápidas e mais precisas;  

  Há maior liberdade nas respostas, em razão do 

anonimato;  

  Há mais segurança, pelo fato de as respostas não 
serem identif icadas;  

  Há menos risco de distorção, pela não influência do 

pesquisador;  

  Há mais tempo para responder e em horas mais 

favoráveis;  
  Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da 

natureza impessoal do instrumento;  

  Obtém respostas que materialmente seriam 

inacessíveis.  

 

Entretanto estes mesmos autores assinalam também 

algumas desvantagens: 

 

  Percentagem pequena dos questionários que voltam;  

  Grande número de perguntas sem respostas;  
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  Impossibi lidade de ajudar o informe em questões mal 

compreendidas;  
  A dificuldade de compreensão, por parte dos 

informantes, leva a uniformidade aparente;  

  A devolução tardia prejudica o calendário ou sua 

uti l ização;  

  O desconhecimento das circunstâncias em que foram 
preenchidos torna dif íci l o controle e a verif icação;  

  Exige um universo mais homogêneo.  

 

Tendo em vista estas desvantagens tentou-se ser exaustivo 

nas perguntas do questionário, de forma a permitir recolher o 

máximo de informação possível acerca dos sujeitos da pesquisa. 

Mas, para obter maiores detalhes foi elaborado um roteiro para 

realizar uma entrevista com aqueles que preencheram o 

questionário e aceitassem realizar a entrevista. Na entrevista 

teria a oportunidade de dissipar algumas dúvidas de certas 

respostas dadas ou assinaladas pelo pesquisado no questionário.  

Segundo Hatt (1969), citado por Lakatos (2009), a entrevista 

“consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, 

fidedignidade, e validade de certo ato social como a conversação ”. 

Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica e que proporciona ao entrevistador, 

verbalmente, a informação necessária. Para estes autores, 

existem diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com 

o propósito do entrevistador: Padronizada ou Estruturada; 

Despadronizada ou não- estruturada, podendo ser focalizada, 

clinica e não dirigida; e Painel. 

Na presente pesquisa adotou-se a entrevista padronizada ou 

estruturada, pois segundo os autores supracitados, é aquela em 

que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, e 

onde as perguntas feitas ao indivíduo são pré -determinadas. Ela 

se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada  de 

preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano. O 

motivo da padronização é obter, dos entrevistados, respostas às 

mesmas perguntas, permitindo “que todas elas sejam comparadas 
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com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devem 

refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas 

perguntas” (Lodi, 1974:16 apud Marconi e Lakatos, 2009 p.199). 

O pesquisador é livre para adaptar suas perguntas a determinada 

situação, de alterar a ordem dos tópicos ou de fazer outras 

perguntas. Com este intuito foram elaboradas as perguntas da 

entrevista. 

Enfim, utilizaram-se dois instrumentos de coleta de dados: 

um questionário e uma entrevista10. A concessão da entrevista 

não era obrigatória para todos que preenchessem o questionário, 

sendo que o inquirido podia preencher o questionário e não 

aceitar conceder a entrevista. Aqueles que aceitaram conceder a 

entrevista indicaram no questionário o nome, o contato e o local 

para tal.  

Do universo de 23 professores que trabalharam nos cursos 

de Bacharelado e Licenciatura em Ensino de Matemática, 

delegação de Nampula, no ano de 2009, 13 devolveram o 

questionário respondido e somente 5 aceitaram conceder a 

entrevista. Os sujeitos da pesquisa consentiram com o estudo e 

divulgação de sua produção coletada durante a pesquisa, sendo 

que suas identidades estão preservadas pela substituição de seus 

nomes por códigos. Por se tratarem de Professores Formadores, 

optou-se por codificar os cinco entrevistados aleatoriamente, 

como PF01 a PF05, e assim serão tratados no capítulo seguinte.  

Como o que se pretende na investigação é transformar a 

informação obtida junto aos participantes da mesma, em algo que 

seja interpretável e que tenha significado , é preciso definir quais 

serão as chamadas categorias de análise. Nesta pesquisa estas 

categorias surgiram por dois caminhos diferentes.  

                                                           

10
 Os  roteiros des tas estão ,  na integra,  nos anexos des ta  d isser tação .  
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Num primeiro momento, definiram-se as categorias a partir 

dos objetivos específicos deste trabalho , ou seja, de forma pré 

definida (a priori), anterior à aplicação do questionário e das 

entrevistas. Depois, analisadas as entrevistas estas categorias 

foram reforçadas/ratificadas pela fala dos sujeitos da pesquisa.  

Quantos mais elementos de informação se conseguir 

aproveitar, mais confiável será a reflexão, assim, com o intuito de 

melhor compreensão dos dados, dividiu-se a análise em três 

categorias: 

(i)  As concepções dos professores formadores sobre as TICs;  

(ii)  A utilização das TICs pelos professores formadores;  

(iii)  A importância que os professores formadores dão as 

TICs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

   

 Para um melhor entendimento/análise da fala dos 

professores, buscou-se trabalhar os dados obtidos do 

questionário e da entrevistas de forma integrada e 

complementaria. Para termos um melhor conhecimento e 

identificação da amostra pesquisada, incluí-se no questionário 

questões como a formação acadêmica, o tempo de conclusão da 

graduação, a idade, o tempo de trabalho docente (incluindo em 

outras instituições), as universidades onde trabalhou ou ainda 

trabalha, os turnos, as disciplinas ministradas, etc. Os 

resultados destas questões mencionadas podem ser vistos no 

anexo 3 da presente pesquisa que se encontram resumidos em 

gráficos. 

  

4.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

 

Antes de entrar em detalhe da análise das categorias 

importa destacar alguns dados obtidos nos questionários. A 

maioria dos sujeitos da pesquisa tem o nível de graduação, como 

se pode ver dos 13 professores formadores, que preencheram o 

questionário, (11) onze possuem o nível de graduação, (2) dois 

são mestres, mas segundo o relatório das atividades de 2007 

pode-se verificar que o departamento tem (4) quatro professores 

doutores, sendo que destes três são efetivos e um contratado. 

Estes três professores doutores pertencem ao Departamento de 

Ciências Naturais e Matemática da sede da Universidade e que 

tem ministrado suas aulas em sistema modular.  
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Matutino 3

Vespertino; 0

Pós-
laboral; 0

Matutino e 
Vespertino 2

Matutino e
Pós-laboral 2

Vespertino e 
Pós-laboral 4

Matutino, 
Vespertino e 
Pós-laboral 2

 Quanto ao tempo de conclusão dos níveis de graduação, a 

maioria (8) terminou há menos de cinco anos, (3) de cinco a dez 

anos e (4) terminaram a mais de onze anos. E quanto à idade, a 

maioria (5) tem acima de 40 anos, seguindo-se de 31 a 35 anos 

com 4, de 25 a 30 anos com 3 e somente 1 tem entre 20 a 25 

anos. 

 Acerca de experiência, 6 dos professores estão trabalhando 

entre 5 a 10 anos, 3 tem menos de 5 anos, 1 de 11 a 15 anos e 3  

mais de 15 anos de trabalho na docência. E destes professores 

formadores, enquanto 9 tem dedicação exclusiva, os outros 4 

trabalham em 2 ou 3 estabelecimentos de ensino. Porém, nenhum 

leciona apenas uma disciplina, como podemos ver: 2 lecionam 

duas ou três disciplinas,3 quatro a cinco e 8 mais de cinco.  

Em relação aos turnos de trabalho podemos visualizar no 

gráfico a seguir.  

 

Gráfico1: Turnos em que cada um dos professores trabalham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :  Dados extraídos do questionário aplicado aos profes sores 
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Todos os professores trabalham mais de um turno e sem se 

esquecer que todos eles lecionam igualmente mais de uma 

disciplina. Ainda segundo as respostas do questionário, oito 

professores afirmam ter uma especialização para além da sua 

formação acadêmica e cinco não. Ao mesmo tempo, dez afirmam 

que usam as tecnologias de informação e de comunicação em 

suas atividades e três não.  

Algumas outras características do corpo docente podem ser 

encontradas no anexo 3.   

 

4.2 Concepções dos professores formadores sobre TICs 

 

Os professores formadores necessitam ter clareza das 

concepções sobre as TICs para que consigam explorar as 

potencialidades delas, e assim poder minimizar umas das grandes 

lacunas no ensino Moçambicano que é a falta de laboratórios. 

De acordo com o dicionário Aurélio Século XXI (FERREIRA, 

2004) entende-se como concepção a “Faculdade de conceber; de 

compreender; de idear/Conhecimento; idéia, opinião: uma 

concepção original da vida”. 

Na literatura acadêmica podem-se encontrar uma série de 

autores, entre eles: Gren (1971); Lester, Garofalo e Kroll (1989); 

Eisenhart et al (1988); Mackeloed (1989); Schoenfeld (1983); 

Guimarães (1988); Matos (1992) ; Passos (1995), que apresentam 

diferentes conceitos para a palavra concepção .  

Nessa diversidade conceitual, e mesmo que para alguns 

destes autores seja necessário distinguir concepção de crença, 

para este estudo optou-se pelo conceito de concepção introduzido 

por Moron e Brito, segundo os quais, concepção é a 

 

. . .  maneira própria de cada indivíduo elaborar,  

interpretar, representar suas idéias e agir de acordo com 

as mesmas. É construída das experiências individuais 
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que são inf luenciadas por uma série de variáveis do 

ambiente, conhecimentos, experiência prática e 
componente emocional (Moron e Brito, 2001, p.  226).  

 

Nessa mesma linha, Thompson (1997, p: 30), reforça este 

entendimento e classifica as concepções como uma estrutura 

mental mais genérica, que abrange crenças, significados, 

conceitos, proposições, regras, imagens, preferências e o gosto 

que os professores possuem em relação a um determinado 

conhecimento. 

E, se para os docentes não estiver claro o significado, a 

abrangência e as diferentes abordagens das TICs, essenciais para 

a relação do ensino e da aprendizagem, tem-se um complicador 

que dificultaria a realização plena de atividades e propostas 

didáticas. Atividades e propostas estas que estimulem e 

desenvolvam competências, habilidades, capacidades de 

interpretar, de resolver problemas, de analisar criticamente os 

fatos e acontecimentos, bem como da construção do autoconceito 

positivo, do prazer do professor em ensinar e de possibilitar ao 

educando o interesse em aprender e interagir com as TICs.  

Para buscar esta concepção junto aos sujeitos da 

investigação, uma das perguntas elencada no questionário  para 

saber que conhecimentos, ou entendimento, os professores 

formadores têm acerca de TICs foi: O que você entende e conhece 

sobre as TICs? Como as definiria?  

A seguir apresentamos algumas respostas:  

 

Para mim TICs entendo como um conjunto de elementos 

que se usam para a comunicação moderna, estou olhar ai 

para os computadores e a internet .. .  até os aparelhos 
que usam de pequeno porte como celulares, etc...  

Conheci antes de entrar na Universidade .. . .  E durante a 

formação e assim como na minha carreira profissional fui 

desenvolvendo esta dinâmica de se engrenar a esta 

situação de novas tecnologias de informação e 

comunicação (PF05)  
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Eu entendo nova tecnologia, não num contexto de 

informática, agora não sei se é no contexto geral ou 
informática?No contexto geral nova tecnologia é qualquer 

protótipo, instrumento que se usa para facil itar a 

realização de qualquer trabalho (PF04).  

 

Definir de uma maneira rigorosa é muito dif ícil,  mas, eu 
entendo como sendo técnicas para que o auditor tenha 

acesso a uma informação, posso dar exemplo de 

jornal,rádio e outras  técnicas para que um auditor tenha 

informação.É assim que eu def inir ia as TICs em poucas 

palavras (PF01)  

 
TICs eu entendo como sendo técnicas de informação e 

comunicação...def inir com muita precisão agora acho 

dif ícil,  mas posso dizer aquilo eu entendo...  eu penso 

que, como a própria palavra diz, são técnicas que 

auxil iam na informação e comunicação, neste caso, em 
termos tecnológicos,  assim como auxiliam no processo de 

ensino e aprendizagem (PF02)  

 

TICs é tecnologia de informação e comunicação e essas 

TICs são várias e uma definição que pode englobar todas 

é tecnologia de informação e comunicação, uma delas que 
se destacam várias vezes é o computador e as suas vias 

de comunicações no caso da internet que também é uma 

das tecnologias, e a sua própria rede que também é uma 

tecnologia... . ,  e com ela mesma o gestor pode saber o que 

tem em stoke e o que já foi vendido, estes são exemplos 

claros do uso da tecnologia no mundo de hoje (PF03).  

     

  Ao analisar as falas dos professores formadores observa-se 

em PF02, PF01 e PF04 falta de clareza de suas concepções do que 

sejam as TICs. Isto pode se constituir no “calcanhar de Aquiles” 

em seu trabalho e/ou suas futuras aprendizagens, pois segundo 

Moran é essencial que o professor seja conhecedor e tenha 

experiência com as TICs, estabelecendo relações no ensino com 

elas. Neste processo, o educador conecta os assuntos da sala de 

aula com algum meio tecnológico: softwares, programas de TV ou 

outro meio do interesse e do cotidiano do aluno. 

A nossa preocupação aumenta por saber que os sujeitos são 

professores formadores de professores. Especialmente, se como 

afirma Cunha, ao analisar as influências na formação dos 

professores, evidenciou que seus comportamentos em relação à 

prática pedagógica refletem o que foi vivenciado com seus ex -
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professores em sua própria trajetória escolar, tanto em aspectos 

positivos quanto negativos. A autora identificou que  

 

. . .a inf luência de at itudes positivas de ex-professores é 

lembrada por 70% dos participantes [. . . ]  apontam como 

principais just if icativas desta influência aspectos 
relacionados ao domínio do conhecimento, organização 

metodológica da aula e relações democráticas com os 

alunos (CUNHA, 1989, p.82).  

 

Portanto, achamos que esta situação não só pode constituir 

uma barreira futuramente ou mesmo no presente para os 

professores formadores, como também pode influenciar 

negativamente para os formandos já que a maioria deles após a 

formação são colocados em distritos 11 que o governo ainda não 

apetrechou com recursos ou meios tecnológicos, assim estudando 

em ambiente em que mesmo o seu mestre tem muitas dúvidas 

sobre as TICs. Porém importa referir que o objetivo do governo de 

Moçambique é de apetrechar as escolas do nível médio a curto 

prazo com estes poderosos meios.  

É muito provável que a ausência da clareza, do que sejam as 

TICs, derive da não integração delas nos planos de estudos nos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ensino de Matemática 

da Universidade Pedagógica de Moçambique. Pois embora todos 

não sejam do mesmo currículo, nas conversas com aqueles que 

fizeram a sua graduação com o antigo currículo confirmaram que 

a mudança que houve foi simplesmente da mudança dos nomes 

das disciplinas, sem introduzir efetivamente as TICs . 

 Isso se pode notar nas respostas dada pelos professores 

formadores quando indagamos se em alguma disciplina do seu 

curso superior, tomou contacto com softwares específicos para a 

Matemática. 

 
                                                           

11
 Um  Dis tr i to  é  o  que representa no  Brasi l  uma região.  
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 O professor PF03 responde com as seguintes palavras:  

 

Um programa específ ico durante a minha formação nunca 

tive, assim em especial, terminei a minha graduação em 

1995, t irando os programas que cursei na ót ica de 
uti l izador, como é o caso de Word, Excel,  etc. (PF03)  

 

 Entretanto, estes currículos continuam numa era em que os 

professores têm que ter uma formação mais ampla e versátil.  

Novas competências são exigidas aos professores: competências 

relacionadas com a tecnologia (saber utilizar as ferramentas 

acopladas ao computador, inclusive os softwares educacionais), 

competências pedagógicas (novos métodos de ensino têm que ser 

desenvolvidos adaptados ao computador)... (CORNU,2003) . 

 Estas falas dos professores formadores da Universidade 

Pedagógica de Nampula vêm ao encontro dos resultados obtidos 

por Santos (2003) em sua dissertação de mestrado, ao pesquisar 

a relação de docentes com as TICs, na cidade de Santa Maria -RS. 

Ou seja, esta relação está diretamente ligada ao entendimento 

que os professores possuem das TICs. 

 

4.3 A utilização das TICs pelos professores formadores  

 

 Na formação dos professores para usar as TICs, e em virtude 

das mudanças que tem se verificado em relação às mesmas, 

pensamos ser necessário uma constante atualização, caso 

contrário, corre-se o risco de ter imensas dificuldades nas 

atividades docentes. 

 A utilização das TICs traz vantagens, mas também pode 

levantar alguns problemas. Em especial pela necessidade de uma 

permanente atualização para que os profissionais estejam 

profissionalmente qualificados para as tarefas que desempenham. 

Se por alguma razão não conseguem acompanhar esta evolução, 

as TICs poderão traduzir-se em dificuldades para o indivíduo. Por 
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isso é importante uma conscientização dos professores para os 

problemas que possam surgir, pois estando atentos a eles e 

acompanhando as mudanças será mais fácil evitá-los ou superá-

los.  

  Moran (2003) admite que as novas tecnologias oferecem 

inúmeras possibilidades de interação, de troca e de pesquisa. 

Porém defende a integração delas em um novo paradigma 

educacional, pois, se a instituição de ensino permanece 

autoritária e controladora, a simples presença das tecnologias 

não irá modificar o processo já instalado, ou então a escola está 

preparada e falta mão de obra especializada por parte dos 

professores que possam manusear as ferramentas juntamente 

com seus alunos. 

Assim, na formação de professores é necessário levar em 

conta a renovação tecnológica, e cada escola deve ter um projeto 

pedagógico/tecnológico concreto, flexível e atualizável. Moran 

(2003) defende que a integração de novas tecnologias deve estar 

dentro de uma proposta pedagógica nova, criativa e aberta. As 

“novas” tecnologias devem ser acompanhadas de uma reflexão 

sobre a necessidade de uma mudança na concepção de 

aprendizagem vigente na maioria das escolas atualmente.  

Entretanto, alguns professores formadores, percebem o 

porquê da utilização das TICs e ao avaliar as respostas dadas por 

eles, apesar de alguns terem escrito que somente facilitam os 

cálculos ou o trabalho, outros foram mais explícitos:  

 

As TICs são em minha opinião, meios complementares 
para a lecionação das disciplinas refer idas em 

612.Portanto, os conteúdos selecionados são abortados 

usando apenas bibl iograf ia recomendada pelo docente,  

visto que a sala de computadores( o meio mais adequado 

as discipl inas refer idas em 6),  encontram-se 

                                                           

12
 Matemática Esco lar ,  Int rodução a Álgebra Linear  e ,  Álgebra Linear  e  Geometr ia  

Anal í t ica ,  Introdução à Estat í st ica e  Álgebra l inear  e  Matr izes.   
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TV; 0

VIDEO DVD; 1DATA SHOW; 9

RÁDIO; 0

E-MAIL/LISTA DE 
DISCUSSÃO; 3

JORNAL; 0

INTERNET; 6

REVISTAS; 0

ELETRO-
PROJETOR; 4

CALCULADORAS; 
10

OUTRAS; 2

freqüentemente ocupada pelos estudantes do curso de 

informática(PF013).  
 

Ajudam a visualização de forma clara os conhecimentos a 

prior t idos como abstratos (PF09).  

 

Faci lita o trabalho de pesquisa e armazenamento de 
informação (PF06).  

 

Acho necessárias pela natureza das disciplinas 

lecionadas (PF07).  

As TICs são instrumentos auxiliares na construção de 

conhecimentos durante o PEA. E minimiza o tempo das 
múltiplas representações (PF08).  

 

Adéqua o processo de ensino aprendizagem da 

Matemática as novas realidades e ao atual mundo 

tecnológico (PF04).  
 

Insuficiência de meios (PF02).  

 

Das TICs mencionadas pelos professores, a calculadora foi a 

mais escolhida, seguido do projetor multimídia e da internet. Os 

dois professores que assinalaram outras não especifi caram o tipo, 

como se pode ver no gráfico 2. 

 

Gráfico 2: As TICs usadas pelos professores formadores 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
  

 Fonte :  Dados extraídos do questionário aplicado aos professores  
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Em relação à freqüência de uso das TICs, 5 professores 

afirma que usam sempre, em todas as atividades, 3 

quinzenalmente em atividades alternadas, 3 de duas a três vezes 

por semana, 1 em uma vez por semestre, 1 afirma nunca ter 

utilizado.  

Destaca-se neste gráfico 2 o fato de que aquelas TICs, que 

em princípio são mais conhecidas e de fácil uso, não são usadas 

pelos professores (TV, revistas, jornais, radio) e que acabem 

fazendo uso de algumas, teoricamente mais complexas. Com base 

nesses dados, não constitui nenhuma surpresa o fato de que um 

professor que tem a tarefa de formar futuros professores tenha 

assinalado no questionário nunca ter usado as TICs.  

Nesse sentido, Perrenoud, ao falar sobre as competências 

fundamentais em uma cultura tecnológica, afirma:  

 

Os professores que sabem o que as novidades 

tecnológicas aportam bem como seus perigos e limites,  

podem decidir, com conhecimento de causa, dar -lhes um 
amplo espaço em sua classe, ou uti l izá -las de modo 

bastante marginal.  Neste último caso, não será por 

ignorância, mas porque pesaram os prós e contras,  

depois julgaram que não val ia a pena, dado o nível dos 

seus alunos, da discipl ina considerada e do estado das 
tecnologias (PERRENOUD, 2000, p.138)  

 

Assim sendo, ao questionarmos os professores sobre o uso 

das TICs em sala de aula, e qual era para eles a principal função, 

8 disseram que as utilizam para introduzir e/ou complementar o 

tema em estudo; 5 responderam que procuram satisfazer suas 

necessidades no processo de ensino e aprendizagem; 1 para 

despertar a curiosidade dos alunos; 2 para ser 

analisada/questionada pelos alunos; e 4 outra função. Destes 

quatro, três disseram ter usado para visualização, atividades 

experimentais em sala de aulas e pesquisa, enquanto o outro. diz 

utilizar as TICs para outra função:  
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Os alunos tinham dificuldades em escrever uma matriz,  

equação, expressões que fosse necessário elevarem a um 
expoente,  uma fração ou expoente elevado a outro 

expoente, e foi assim que ensinamos, mas não 

propriamente uma aula planif icada para dar ou ensinar 
este programa, mas achamos necessário (PF01 )  

 

 Dando continuidade aos nossos questionamentos, 

indagamos os professores quanto aos softwares pedagógicos 

explorados em suas atividades durante o ano passado de 2009. E, 

nas respostas dadas são mencionadas os softwares Geogebra, 

Wingeom e SPSS. A relação desses dados por professor pode ser 

vista no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Softwares explorados pelos professores formadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte :  Dados extraídos do questionário aplicado aos professores   

 

Após os professores preencherem o questionário e 

devolverem ao pesquisador, antes da entrevista para aqueles que 

aceitaram conceder-nos, tivemos atenção em assinalar os 

softwares que cada um tinha dito que teria explorado no ano 

Cabri-geomètré   

Matlab
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Graphmática
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passado de 2009. O nosso objetivo era de confirmar na fala do 

professor formador se realmente o que ele explicar era o mesmo 

que fazia o software. Fator curioso é que nas entrevistas a 

maioria deles não conseguiu explicar o que faziam concretamente 

com o software que eles disseram ter explorado no ano passado. 

Um exemplo disso pode ser constatado na fala seguinte de um dos 

professores formadores quando perguntamos sobre a função do 

software que teria explorado no ano passado, no caso, o Cabri -

géometré.  

 

 O que nós fazíamos era simplesmente explorar o que o 

software faz, no que diz respeito aos traçados de gráficos, 

as translações, este programa facil ita a fazer isso. 

Introduz a função e ele desenha o gráfico e faz as 

translações e a partir dessas translações extraem-se 

várias propriedades em relação a geometria (PF05).  

 

Ao referir-se à falta de fundamento na fala do professor 

PF05, questionamo-lo com a pergunta: o que você fazia com o 

WinPlot? (programa por ele assinalado no nosso questionário). 

Sua resposta foi “Também funciona do mesmo jeito, mas esse 

funciona mais para funções elementares” (PF05). Continuando 

com a entrevista, perguntamos sobre um outro programa, agora o 

Graphmática. Para o professor,  

 

O Graphmática também tem haver com os gráf icos, de 
funções elementares, são programas desenvolvidos de 
forma seqüencial . Que começa por winplot, só que como  
nós sabemos que a geometria é que tem mais sof twares 
desenvolvidos, mas cada um destes é uma variante de 
sof twares que tem haver com a geometria (PF05).  

 

Com o intuito de comparar o que dizem os criadores dos 

programas, acerca de suas funções, e o que dizem os professores 

formadores acerca destes a seguir detalhamos alguns:  
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 Segundo o manual de utilização disponível no site da 

Cabrilog, o programa Cabri Géomètre traça figuras 

geométricas, mede segmentos e ângulos, determina lugares 

geométricos entre outras funções. Trabalha, também, com 

elementos da Geometria Analítica e é quase o software de 

Geometria Dinâmica mais utilizado. A tecnologia Cabri 

nasceu nos laboratórios do Centre National de La Recherche 

Scientifique (CNRS) em França e na Universidade Joseph  

Fourier em Grenoble. O projeto teve o seu início em 1985, 

quando Jean-Marie Laborde, o mentor do Cabri, decidiu 

tornar a geometria bidimensional mais fácil de aprender e 

mais agradável de ensinar.  

 

 Quanto ao Winplot, Vasconcelos na sua apostila explorando  

o Winplot da série softwares matemáticos diz que o software 

resolve equações e funções matemáticas é um programa 

completo que gera gráficos 2D e 3D a partir de funções ou 

equações matemáticas. O usuário obtém resultados rápidos, 

diretos e excelentes. Os menus do sistema são simples, e 

este aceita funções matemáticas de modo natural. O 

software mostra um mapeador, que transforma a janela em 

dois planos, para que você possa trabalhar com domínios e 

contradomínios. WinPlot apresenta também uma quantidade 

grande de ferramentas para que o aluno trabalhe com 

funções 2D, com a possibilidade de encontrar raízes, 

realizar combinações entre funções, rotações, comprimentos 

de arco, calculo de volume e área, animação.  

A opção de 3D apresenta ferramentas para integração, 

animação, dividir superfícies, combinar superfícies, entre outras. 

De ambas as dimensões, há a possibilidade de criar gráficos de 

equações explícitas, paramétricas, implícitas, cilíndricas e 

esféricas, bem como pode gerar tubos e curvas. Esta ferramenta  
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ainda oferece a possibilidade de criar órbitas planetárias para 

realizar cálculos de objetos no espaço. Todos os gráficos podem 

ser personalizados, com alteração de cores de fundo, fontes e 

tabelas. 

  

 Já em relação ao Graphmática, Vasconcelos diz que é um 

aplicativo que trabalha com duas dimensões, sendo capaz de 

representar graficamente funções de qualquer grau, funções 

exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, 

etc. Também é útil no Cálculo Diferencial e Integral: 

hachura áreas para ilustrar integrais, desenha gráficos de 

derivadas e cria gráficos de equações diferenciais ordinárias. 

Possibilita, assim, aplicações diversas em matemática. O 

graphmática é versátil, uma vez que possibilita, em 

trigonometria, trabalhar com o ângulo em graus ou em 

radianos. Além disso, os gráficos podem ser representados 

com coordenadas cartesianas ou em polares, facilitando a 

criação de figuras que envolvam funções trigonométricas. É 

permitida a construção por parâmetros (retas paramétricas, 

por exemplo), e inequações são representadas muito 

facilmente. Este software foi criado por Keith Hertzer, um 

bacharel em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação.  

 

 O MATLAB (Matlab = Matrix Laboratory), foi adotado pela 

primeira vez por engenheiros de projeto de controle , a 

especialidade de Little, e rapidamente se espalhou para 

outros campos de aplicação. Agora, é também utilizado nas 

áreas da educação, em especial o ensino da álgebra linear e 

análise numérica, e é muito popular entre os cientistas 

envolvidos com o processamento de imagem.  

O programa MATLAB foi criada no fim dos anos 1970 por 

Cleve Moler, então presidente do departamento de ciências da 
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computação da Universidade do Novo México. Logo se espalhou 

para outras universidades e encontrou um forte uso no âmbito  da 

comunidade matemática aplicada. Jack Little, um engenheiro, 

que conheceu a linguagem MATLAB durante uma visita feita por 

Moler à Universidade de Stanford em 1983, reconhecendo o seu 

potencial comercial, juntou-se a Moler e Steve Bangert, e 

reescreveram MATLAB em linguagem C. Em 1984 fundaram a 

Mathworks e prosseguiram no seu desenvolvimento. As 

bibliotecas reescritas ficaram conhecidas como LAPACK.  

Continuando nossos questionamentos, indagamos agora o 

professor PF02, que tinha assinado no questionário como tem 

utilizado o software Matlab. Sua resposta foi: “Bom... Este Matlab 

eu usava para facilitar o esboço de certos gráficos aqueles 

considerados complicados (PF02)”.  

Na seqüência, questionamos outro professor para explicar do 

software que ele dissera ter explorado. Nossa pergunta foi: o que 

você fazia concretamente? O professor responde que:  

 

A primeira coisa que eu pensei foi de massif icação, uma 

vez que as pessoas primeiro devem conhecer essas TICs e 

depois usar. Eu já dei um mini -curso de geometria 

dinâmica onde usei o Sketchpad, o Wingeom, usei 
Geogebra. Então numa primeira fase eu mostrava os 

estudantes, neste f inal ista do 4° ano, mostrava como é 

que funciona cada um desses softwares, e mais tarde 

planificava uma serie de at ividades que eles executav am, 

mas num contexto didático, at ividades essas que constam 
no nosso programa de ensino, mas aplicando esses 

softwares (PF04).  

 

Efetivamente, é possível notar na fala do PF04 que 

provavelmente terá explorado os softwares que ele mencionou, 

uma vez que é realmente possível trabalhar com os tais softwares 

nos assuntos relacionados com a geometria dinâmica, apesar de 

não serem únicos. 
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Procurando seguir a ordem da nossa entrevista, 

questionamos agora os professores sobre o lugar onde eles 

aprenderam a utilizar as TICs.  

Como podemos ver pelo gráfico 4, sete dos professores 

responderam que aprenderam a utilizá-las por 

curiosidade/iniciativa pessoal, 4 durante a graduação, 1 em 

centros profissionalizantes e outro 1 em seminários, conforme 

podemos visualizar no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 4: Lugares onde os professores aprenderam a usar as 

TICs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :  Dados extraídos do questionário aplicado aos professores  

 

Com intuito de saber como os professores formadores têm 

feito, ou seja, têm organizado as suas atividades, tendo em conta 

que eles, para além de lecionar mais de uma disciplina, 

trabalham em diversos turnos, como se pode observar no gráfico 

1, haja vista que vários trabalham em mais de uma instituição de 

ensino, perguntou-se como é que eles faziam o planejamento das 
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suas atividades. Aqui o termo planejamento é com a intenção de 

identificar se o professor tem algum aplicativo que lhe auxilie nas 

suas atividades: um banco de dados, uma planilha, um blog, um 

site, etc. Ou seja, se ele usa as TICs conscientemente para poder 

auxiliar no seu trabalho.  

Daí que perguntamos: Como você faz o planejamento das 

suas atividades? Tens uma planilha de acompanhamento de 

aluno? Como você se organiza? 

O professor formador PF01 respondeu o seguinte:  

 

. . .É...  em princípio o departamento tem exigido em cada 

inicio do ano  que cada um apresente o seu plano e eu 

tenho feito isso através de um meio ou seja recorrendo as 

tecnologias de informação,daí faço o meu plano  e entrego 

ao departamento, e durante a lecionação faço um mapa 

pessoal e depois submeto ao departamento com todas 

informações  e part icipações de cada estudante  (PF01). 

 

Falou de um mapa que recebe e que o professor trabalha 

com várias turmas de diferentes anos do curso, isto dependendo 

de semestre. Mas, o que tem sido feito para ter um controle 

pessoal sobre a evolução dos alunos durante os vários anos de 

estudo para assim permitir o professor acompanhar os alunos 

durante a graduação conhecendo as suas características?  

O professor PF01 esclarece dizendo: 

 

É muito dif íci l acompanhar aluno por aluno, tendo em 

conta que as turmas são numerosas,  mas o controle que 

tenho feito é, dependendo das pautas do 1º ano você se 

lembra que este foi seu aluno... . .e.. .eu creio que qualquer 

professor no ato de registro das notas  na  sua ficha de 

controle pode lembrar do estudante se ele foi teu nos 
anos anteriores (PF01).  

 

Seguindo o objetivo da pergunta, insistimos: Professor, não 

acha que seria mais fácil usando as tecnologias, por exemplo, 

fazendo um banco de dados que pudesse reg istrar as notas, 
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descrever o desempenho, ou seja, das características essenciais 

dos alunos?. PF01 responde nos seguintes termos:  

 

Seria bom, mas não sei como se faz o banco de dados,  ou 

seja, não imagino como seria esse banco de dados. Mas 

se calhar isso pode ser tarefa do responsável do 
departamento, porque para um professor é dif íci l criar 

um banco de dados para todos os alunos que recebe,  

atendendo e considerando que um docente não dá aulas 

numa única turma (PF01).  

 

Continuamos com a nossa entrevista, desta vez com o 

professor PF02, ao qual colocamos as mesmas questões: Como é 

que o professor faz o planejamento das suas atividades? Tem 

alguma planilha, ou seja, um banco de dados, por exemplo, que 

pode facilitar o acompanhamento ou o controle dos seus alunos?. 

E ele nos responde com as seguintes palavras:  

 

Bom, nesse sentido, ou seja, para essa questão, eu tenho 

feito sim um banco de dados, mas é um banco de dados 

continuo, que se eu estou no primeiro semestre a 

trabalhar com uma turma e no semestre seguin te com a 

mesma, não é possível fazer o acompanhamento de todos 
os alunos, porque é dif ícil,  uma vez que tenho trabalhado 

por cada semestre com alunos diferentes, mas ao longo 

da minha aula eu tenho usado um banco de dados para 

conhecer cada estudante (PF02). 
 

Insistimos com a nossa pergunta: mas como tem feito isso? 

usa algum programa ou faz com papel e caneta?. E ele explica:  

 

É... uso um tipo de grelha que eu tenho, bom papel e 
caneta também.Mas tenho usado alguns programas de 

informática, ai quero me ref erir daqueles programas 

...alguns softwares  para escrever algum documento, 

como é o caso de Word (PF02).  

 

O banco de dados é um recurso eficiente para o trabalho 

com grande número de dados e informações, organizados de 

forma eficiente e prática, que pode facilitar as diferentes 

atividades dos professores. Pelas falas dos professores 
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formadores investigados, provavelmente estes ainda não tenham 

tido oportunidade de explorar as potencialidades dos softwares 

gerenciadores de banco de dados.  

 

4.4 A importância que os professores formadores dão as TICs  

 

As TIC‟s estabelecem ligações entre a Matemática e os 

conteúdos de outras áreas, podendo ser utilizadas como elemento 

interdisciplinar, para dinamizar os processos de ensino e de 

aprendizagem. Nesse sentido, a utilização das TIC‟s traz 

contribuições à medida que: minimiza a importância do cálculo 

mecânico; evidencia a importância do papel de novas formas de 

representação; possibilita o desenvolvimento do interesse pela 

realização de projetos e atividades de investigação; permite a 

construção de uma visão mais completa da verdadeira natureza 

da atividade matemática.  

Ponte (2000) no seu artigo “Tecnologias de informação e 

comunicação na formação de professores: Que desafios?”, 

publicado na revista Iberoamericana de Educación, afirma que as 

TICs poderão ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, 

recorrendo a técnicas sofisticas de simulação e de modelação 

cognitiva baseadas na inteligência artificial. Ele alerta também 

para as transformações que possam acontecer, umas delas é o 

protagonismo dos professores, como atores educativos 

fundamentais, e ele continua dizendo na verdade, sem uma 

grande disseminação das TICs nos locais onde as pessoas vivem e 

trabalham, não será nunca possível que estas sejam usadas de 

modo fluente e natural.  

Os professores formadores não podem continuar vivendo 

com dúvidas sobre as TICs e suas múltiplas aplicabilidades. Eles 

devem estar a par das novidades destes meios. Como assinala 

Ponte (2000), o professor vê-se na contingência de ter que 
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aprender a usar constantemente novos equipamentos e 

programas, mas também de estar a par das “novidades”. E ele 

continua afirmando que o professor tem de ser um explorador 

capaz de perceber o que pode lhe interessar, e de aprender, por si 

só ou em conjunto com os colegas mais próximos, a tirar partido 

das respectivas potencialidades.  

De outro lado, Perrenoud em seu livro sobre as dez novas 

competências para ensinar, escreve que:  

 

Não é necessário que o professor torne -se especial ista em 

informática ou em programação. Um certo números de 

softwares educativos são, hoje, concebidos para permit ir 

ao usuário que escolha os numerosos parâmetros de 

uti l ização e o conteúdo dos exercícios.Outros softwares 

permitem a criação de programas  educativos 
personalizados sem que o próprio professor seja 

programador, usando de alguma forma  estruturas  e 

procedimentos já programados, reunindo-os dando-lhes 

um conteúdo que depende do professor (PERRENOUD,  

2000, P.134) . 
 

Este autor acrescenta ainda que o fato de não precisar ser 

um programador ou um especialista em informática não significa 

que se possa prescindir de uma cultura informática básica e de 

um treino para o manejo de todos esses instrumentos. A 

facilidade de pessoal no manejo de diversos softwares não garante 

uma correta aplicação para fins didáticos, mas torna isso 

possível.  

 No entanto, achamos ser o momento de aproximação entre 

os professores formadores e os seus formandos, já que tais como 

os professores formadores e os formandos estão no momento de 

sempre aprender. Ao analisar as falas anteriormente descritas, 

concluímos também que os dois grupos têm um caminho em 

comum, assim seria oportuno a aproximação, deixando de lado de 

serem visto como autoridade incontestada do saber para passar a 

ser aquele que menos sabe.  
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Dando continuidade às entrevistas, questionamos: Como é 

que o professor se comunica com seus alunos no tempo de extra -

aula?. O professor PF01 responde dizendo: 

 

Comunico-me como qualquer professor, ou seja, se existir 

dúvida, relacionada com a aula, eu costumo explicar na 

medida do possível. E...único meio que temos acesso é o 

celular...e dizer que não temos um outro mecanismo de 
contato em distancias diferentes que não seja celular 

(PF01).  

 

E PF02 responde o seguinte:  

 

Bom... Isso eu tenho feito através de  .. .ou via telefone, ou 

seja me telefonam e colocam as questões e se eu estiver 

em altura de responder, respondo ou digo l igarem mais 

tarde (PF02).  

 

Questionados também se teriam introduzido algo nas suas 

aulas por influencia das TICs, responderam o seguin te: 

 

Sim...  Sim. Eu já elaborei  textos de apoio com os assuntos 
importantes e coloquei em sl ides e quando tenho 
oportunidade mostro aos alunos. É uma das coisas que 

tenho f eito que acho que f oi por inf luência das TICs  
(PF04).  
 
É . . .por que .. .  ainda não pôde detectar uma situação que 
me obrigasse a usar uma nova abordagem que seja por 
meio da tecnologia,  somente uso -as de acordo com aquilo  

que existe, mas ainda não introduzi nada  (PF02).  
 

Nestas falas, os professores investigados expressam o uso de 

alguma forma de meio tecnológico para a comunicação na sua 

atividade, desde que isto seja uma necessidade imperativa. No 

entanto, diferentes formas de comunicação poderiam estar sendo 

utilizadas sem maiores dificuldades. Moran (2003) destaca, entre 

outras:  

 

  Teleconferência tem umas das vantagens de colocar 
um especial ista em contato telespectadores das mais 
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diversas e longínquas regiões do planeta.  Em vez de o 

especialista deslocar-se para alguns lugares, ou de 
todos participantes deslocarem-se para um 

determinado local,  o que em muitos casos 

inviabilizaria o contato.  

  O chat ou bate-papo online  funciona como uma 

técnica de brain-storm. É um momento em todos os 

participantes estão no ar, l igados, e são convidados a 

expressar suas idéias e associações de forma livre ,  
sem preocupações com correção dos conceitos 

emitidos.  

  Listas de discussão –  Esta técnica cria online grupos 
de estudos de pessoas que possam debater um 

assunto ou tema sobre o  qual sejam especialistas ou 

tenham realizado estudos prévios.Seu objetivo é f azer 

uma discussão que avance os conhecimentos, as 
informações ou as experiências,  para além somatória 

de opiniões, de tal forma que o produto deste 

trabalho seja qualitativamente superior às idéias 

originais.  

  Correio eletrônico –  Pensando no processo de 
aprendizagem e na interação entre alunos e professor 
para o encaminhamento desse processo,  o recurso do 

correio eletrônico apresenta-se como muito forte, em 

virtude de alguns fatores como a facilitação de 

encontros entre alunos e professor, a multiplicação 

desses encontros entre uma aula e outra, a 

sustentação mais concreta da continuidade do 
processo de aprendizagem, o atendimento a um 

pedido de orientação urgente para não interromper 

um possível trabalho até o novo encontro com o 

professor na próxima aula.  

 

É justamente, pensando nas vantagens que estes meios 

tecnológicos oferecem principalmente para quem trabalha com 

muitos alunos, que podem e devem ser preferenciais sobre o uso 

do celular para a comunicação coletiva.  

Além disso, pode-se usar o Moodle, que segundo Moran 

(2003) é um dos ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem 

que mais cresce hoje, por ser livre, desenvolvido de forma 

compartilhada, e com código aberto. Trata-se de um sistema de 

gestão de aprendizagem que permite o trabalho colaborativ o entre 

professores e alunos, bem como, seu uso de acordo com as 

necessidades de cada instituição e/ou professor.  

Para finalizar a conversa com os sujeitos investigados, 

indagamos-lhes se o uso da tecnologia no curso de formação do 
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professores de matemática causaria mudanças em sua formação e 

nas práticas pedagógicas. E, eles se expressam dizendo:  

 

Eu acredito que sim. Prática Pedagógica o que é?  É o 

aluno ir vivenciar aquilo que acontece nas Escolas,  

conhecer a situação da Escola, a situação administrat iva ,  
os alunos, o material existente nas bibl iotecas, se existe 

uma sala de informática na Escola, quais são os 

softwares que lá são desenvolvidos,  se a sala de 

informática esta conectada a internet, por ai em diante.  E 

culmina com a própria lecionação das sa las que é próprio 

estágio pedagógico. E se aluno estagiário encontrar uma 
sala que usa tecnologia, ele também vai se engrenar e daí 

que a tecnologia influencia (PF05).  

 

Pode causar mudanças se forem criadas condições nos 

seus locais de trabalho dos formandos, os que saem no 
centro de formação eles podem ter essas condições todas 

sobre as tecnologias de informação e usarem se tiver nos 

seus locais de trabalho, . . .  Então fazendo essa 

comparação, essa introdução das TICs ser feita nos 

cursos de formação de professores é uma alavancagem 
sim senhor,  mas teve ser acompanhado com posterior 

criação de condições nos locais de trabalho onde cada 

formando vai exercer a sua atividade (PF03).  

 

Sim ...  sim se for possível ou seja o mais cedo possível 
seria bom, visto que um formado em Matemática que não 

consegue introduzir dados no computador é um 

problema. È muito pertinente, como também para o caso 

de análise e computação numérica é um problema sério.  

E é normal um professor de Matemática se formar e não 

conseguir introduzir  dados ou símbolos matemáticos num 
documento...  Assim seria bom que se introduzisse, e eu 

acredito que com a introdução das TICs no curso de 

formação de professores de matemática trará muita 

mudança (PF01).  

 

Como podemos ver nas respostas anteriores, apesar de 

algumas ressalvas, os professores formadores investigados são 

unânimes em concordar que a inclusão das TICs nos cursos de 

formação causaria mudanças.  Nesse sentido, a relação professor- 

aluno pode ser alterada pelo uso das TICs, e também o modo 

como o professor se relaciona com seus colegas pelas 

possibilidades de trabalho colaborativo proporcionadas.  
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Percebe-se ainda, que as concepções manifestadas e os 

entendimentos dos professores investigados acerca das TICs, se 

desenvolvem influenciadas pelo conhecimento individual das 

mesmas, pela experiência e familiaridade pessoal, e pelas 

experiências docentes em sala de aula. E, a primeira intenção que 

se desenvolve nestes professores é a da automatização das tarefas 

docentes.  

 Parecem ainda muito tênues as intenções dos professores 

pesquisados no sentido de uma postura de incorporação das TICs 

em suas atividades docentes. Mas, mesmo que a incorporação do 

uso das TICs pelos professores seja apenas na perspectiva de 

automatização das tarefas, isto  pode representar um avanço em 

termos educacionais, na medida em que o foco do ensino de 

matemática pode deixar de ser operacional ou procedimental, 

para assumir uma perspectiva mais conceitual.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Novos desaf ios são colocados  aos professores.  
Já não se espera deles o papel enciclopédico de 
detentores de saber,  até porque os alunos estão,  
muitas vezes, à f rente dos docentes na 
percepção da inovação tecnológica no que diz 
respeito às TICs. (Ponte,  2000).  

 

 

Motivado pela curiosidade de conhecer como era a relação 

dos docentes formadores de professores de Matemática com as 

tecnologias, adentrei no cotidiano da Universidade Pedagógica de 

Moçambique e escolhi a unidade de Nampula. A escolha dos 

docentes do Departamento de Ciências Naturais e Matemática, no 

curso de bacharelado e licenciatura em Ensino de Matemática se 

deu pela relação com a minha formação inicial, além de ser este 

meu espaço de trabalho. 

A investigação começou com uma inquietação que surgiu 

enquanto professor da Universidade Pedagógica de Moçambique, 

em sua delegação de Nampula. Depois de muito trabalho para 

começar, agora estou frente a outro desafio, haja vista que a 

conclusão representa sintetizar de alguma forma o que foi 

realizado ao longo destes dois anos, e para mim esta é a parte 

mais difícil.  

Como sintetizar a investigação em algumas poucas páginas 

escritas? Uma coisa ficou clara: o trabalho não termina e por isso 

seria muita pretensão minha, como pesquisador, querer 

estabelecer conclusões.  Como tenho muito ainda a questionar e 

responder, visto que a realidade analisada está em constante 

movimento, só conseguí fazer algumas considerações no fim desta 

etapa. 

 

 



109 

 

Este período não foi fácil.  Realmente tive dificuldades com 

algumas leituras, e cheguei a pensar que alguns autores eram 

repetitivos e não iam direto ao assunto.  Mas como, “Em educação 

não há receita”, fui aprendendo com as leituras, com as 

discussões nas aulas, com a participação em eventos, e sempre 

fazendo uma reflexão com os processos de ensino e de 

aprendizagem de Ciências e Matemática. 

No desenvolvimento desta investigação, busquei 

compreender como esses professores estão trabalhando/ 

utilizando as TICs nas suas atividades. Para tal, realizei uma 

pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, utilizando 

questionário e entrevistas semi-estruturadas como instrumentos 

de pesquisa, no período de Fevereiro a Março de 2010.  

Todos os professores que responderam o questionário 

disseram utilizar as TICs em suas atividades.  Quanto à formação 

destes para usarem as TICs, a maioria (7) aprendeu a usá-las por 

curiosidade ou iniciativa pessoal e quatro (4) durante a 

graduação. Ficou manifesto que a maioria dos professores 

formadores não busca sua formação para aprender a usar as TICs 

por iniciativa própria, e em vista disso, poder explorar todas as 

potencialidades que estes meios oferecem. 

Em relação às falas dos professores, constatei muitas 

contradições nas explicações em relação aos softwares que 

disseram ter explorado. A maioria deles assinalou no questionário 

certos softwares confirmando ter explorado no ano anterior nas 

suas aulas, mas, ao confrontar na entrevista a explicação destes 

acerca das funções dos tais softwares, com a verdadeira aplicação 

dos mesmos, a maioria mostrou profundas contradições. Isto me 

leva a crer que provavelmente eles citaram algum programa, no 

intuito de dizer ao pesquisador aquilo que eles imaginam ser o 

correto, talvez pela aproximação que eles têm comigo. 
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Percebi também que uma parte dos professores não tem uma 

concepção clara do que sejam as TICs. E isto, a meu ver, pode 

constituir-se no maior problema em seu trabalho, já que como 

afirma MORAN (1995, p. 25), “o papel do professor é transformar 

a informação em conhecimento, através da mediação de processos 

vivos, criativos, experimentadores, presenciais-virtuais”. Deste 

modo, o grande desafio é o uso das tecnologias para formar redes 

de aprendizagem, estimulando a curiosidade dos alunos por 

conhecer, pesquisar, buscar informações, questionar, adaptando-

as a realidade. 

Nessa mesma linha de raciocínio, os professores formadores 

dos futuros professores de Matemática da Universidade 

Pedagógica de Moçambique, unidade de Nampula,  mesmo 

lecionando mais de duas disciplinas, e demonstrar interesse pelo 

uso das TICs, não o fazem para auxiliar-lhes em suas atividades, 

quer seja no nível pessoal ou profissional. Isto se observa ao 

avaliarmos as respostas dadas, como por exemplo, quando 

perguntamos, como tem feito o acompanhamento dos seus alunos: 

nenhum deles revelou ter usado as TICs para facilitar certas 

tarefas. 

Outro dos aspectos importante evidenciado pela pesquisa é o 

fato de que os pesquisados acreditam ser necessário para os 

estudantes/formandos integrar estes recursos em suas 

atividades. Para além dos apelos que tem sido feitos verbalmente, 

pelos professores formadores a estes estudantes/ formandos de 

procurar formas de aprender a usar as TICs , quase todos 

acreditam que o uso da tecnologia no curso de formação de 

professores de Matemática pode causar mudanças na sua 

formação e nas suas práticas pedagógicas.  

No entanto, cabe destacar que na preparação das atividades 

a serem desenvolvidas em sala de aula, a prioridade e as 

preocupações devem estar dirigidas à aprendizagem da 
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Matemática e não apenas ao uso das TICs. Estas devem 

desempenhar o papel de recurso para que o professor alcance os 

seus objetivos pedagógicos. Se por um lado, a inserção das TICs 

no ensino da Matemática pode facilitar o aprendizado, por outro 

pode gerar obstáculos epistemológicos na compreensão de alguns 

conceitos. Mudar a forma de ensinar/fazer Matemática, implica 

mudar as ações e assumir novas formas de fazer.  As TICs levam 

incorporado conhecimento Matemático , e no ensino desta devem-

se esclarecer os conceitos subjacentes. Desvelar a Matemática 

que esta em ação nos objetos e processos tecnológicos que 

usamos no cotidiano, implica em ver a Matemática como uma 

força conformativa da realidade social.  

Nesse sentido, o professor que está suficientemente 

familiarizado com o uso das TICs tanto em experiências pessoais, 

como em experiências para automatizar suas tarefas  educacionais 

docentes, consegue vislumbrar novas formas de propor as 

mesmas tarefas matemáticas antigas, porém agora focalizando 

aspectos que anteriormente não eram destacados e valorizados.  

Portanto, a introdução delas nos cursos de formação inicial 

acompanhadas de formações continuadas é essencial, apesar 

deles não terem tido contato com estes meios nos seus cursos 

superiores. O fato curioso é que eles não estão envidando 

esforços para aprenderem a usar as TICs e assim, ter a 

possibilidade de explorar suas potencialidades.  

Vale ressaltar que não tinha como objetivo, nesta 

dissertação, estudar as mudanças que aconteceram nas 

atividades dos professores formadores, seja em sala de aula ou 

não, por influência das TICs, porém, esperava deles mais do que 

disseram quando perguntamos se teriam introduzido algo nas 

suas aulas por influencia das TICs.   

Pelo exposto ao longo desta dissertação, pode-se inferir que 

as TICs permitem ampliar o conceito de sala de aula, de espaço e 
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de tempo, estabelecendo novas pontes entre o estar juntos física 

ou virtualmente. A partir da situação investigada acredito ter 

encontrado evidencias da importância do uso das TICs na 

aprendizagem da Matemática, que possibilitam o desenvolvimento 

de aspectos valorizados socialmente. Por outro lado, observa-se 

também a necessidade de desenvolver/incentivar, nos professores 

formadores de futuros professores, que atuam na Universidade de 

Moçambique, delegação de Nampula nesta área, uma postura 

mais ativa frente ao uso das TICs nas suas atividades docentes.  

Com isso, acredito que para que haja uma verdadeira 

inovação no uso das TICs na Educação é necessário que a 

Instituição invista na capacitação continuada de seus docentes. 

Assim, fruto desta pesquisa sugiro aos professores de Matemática 

formadores de futuros professores para não esperar que esta 

capacitação e/ou formação para utilizarem as tecnologias de 

informação e de comunicação, seja definida pelas Instituições, 

mas que busquem uma auto-aprendizagem na perspectiva de sua 

autoformação.  

Este processo nem sempre é fácil,  mas há que ser ter em 

conta que nos dias de hoje a maioria das TICs que os docentes 

precisam usar tanto em suas atividades profissionais, como 

pessoais, estão acompanhadas por um tutorial que explica o 

manejo ou sua interação. Mesmo que, na maioria das vezes, como 

salienta Perrenoud (2000), a facilidade pessoal no manejo de 

diversas TICs não garante uma correta aplicação para fins 

didáticos, mas facilita e pode tornar isso possível . 

A pesquisa constatou falta de clareza de algumas falas dos 

professores formadores nas suas concepções sobre as TICs, o não 

uso de softwares e/ou programas que poderiam auxiliar nas suas 

atividades profissionais, bem como a incapacidade de explorar as 

potencialidades que estas TICs oferecem. No entanto, acreditam 

que o uso das tecnologias nos cursos de formação pode causar 
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mudanças em sua formação e nas práticas pedagógicas dos 

futuros professores, e demonstram interesse em aprender a 

melhor usar as TICs. Mas essa afirmação parece ficar apenas no 

discurso dos professores investigados. 

Nesse contexto, se por um lado, a presença das TICs está 

fortemente incorporada no currículo da Educação Básica  de 

Moçambique, por outro, o curso de formação de professores de 

Matemática, que são os que devem trabalhar estas questões na 

educação básica carece deste enfoque. E, isto não se consegue 

resolver com a inclusão de algumas disciplinas  no currículo, é 

preciso neste o uso das TICs de forma interdisciplinar, o que 

demanda um projeto coletivo. 

 Para tal, entendo que se as licenciaturas não ensinam sobre 

as TICs, é porque o Ensino de Matemática nesses cursos também 

não incorpora as tecnologias, e assim não contribui para que os 

professores tenham experiência pessoal de aprender Matemática 

utilizando TICs. 

 Os professores formadores não conseguirão, incorporar 

enquanto docentes, as TICs nas suas atividades de formar 

professores de Matemática se eles mesmos não forem capazes de 

aprender a usá-las para fazer e pensar matemática.  As ações 

desenvolvidas junto a professores em formação e em serviço têm 

mostrado a necessidade dessa preparação dos mesmos para o uso 

pedagógico das TICs. Esta preparação dos professores deve 

incluir questões relacionadas à concepção de educação que cada 

professor traz consigo, haja vista que se utilizadas sob uma 

concepção educacional tradicional, as TICs são apenas formas 

ilusórias de inovação. As TICs por si só não conseguem romper 

esta barreira.  

 As TICs, além de desempenharem os papéis de recurso de 

ensino e de aprendizagem, e de ferramenta e de instrumento de 

pensar, podem tornar-se fontes de renovação de abordagens 
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curriculares dos diferentes temas da Matemática básica e 

universitária, bem como fontes de novas temáticas para o 

currículo de matemática. Transformadas em ferramentas e 

instrumentos cognitivos, possibilita que professores e educandos 

mudem a forma de fazer Matemática e mudem a forma de pensar 

matematicamente. 

Enfim, concluo esta pesquisa ressaltando a importância de 

não ignorar as TICs, nem seu potencial pedagógico nos processos 

que envolvem a aprendizagem, neste caso da Matemática. A  

incorporação das TICs pelos professores formadores de 

professores de Matemática pode ajudá-los no desenvolvimento de 

suas atividades, nas práticas e na aprendizagem, tornando o 

estudo em muitas disciplinas de Matemática, mais interessante e 

menos abstrato, e preparando o futuro professor do Ensino 

Básico para suas funções.  

Mas, para isso, é preciso que o professor conheça a forma de 

como ele constrói o conhecimento, haja vista que não basta ter 

equipamentos de última geração se não existir a vontade de cada 

um de proporcionar um novo olhar, de questionar e transformar 

sua prática de forma interativa.  É preciso conscientizar-nos de 

que as dificuldades existem e espero que esta investigação sirva 

de incentivo para que não só os professores formadores de 

professores de Matemática, da Universidade Pedagógica de 

Moçambique, na delegação de Nampula, mas de todos, possam ir 

a busca de novos desafios, e de novas propostas para suas 

atividades quanto ao uso das TIC em sua prática docente.  
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ANEXO 1 

 

Questionário da pesquisa 

 

Prezado colega, este questionário é um instrumento de 

pesquisa a ser aplicado a professores de Matemática formadores 

de professores da UPN, e faz parte do trabalho de mestrado que 

tem como objetivo Investigar como os professores de Matemática 

formadores de professores estão lidando com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TICs nas suas atividades .  

Gostaríamos de reforçar sobre a importância da sua contribuição 

para sua execução. Sua identidade será mantida sob sigilo e os 

dados coletados serão utilizados somente para fins de análise 

deste trabalho. 

Discente do mestrado/pesquisador: Saíde Issufo Momade  

Orientador: Prof. Dr. Juan Bernardino Marques Barrio  

 

1.  Qual a sua formação acadêmica?_____________________________ 

2.  Há quanto tempo concluiu a graduação? _______ anos.  

3.  Qual a sua idade? ______ anos.  

4.  Quanto tempo trabalha como professor(a)?  (incluindo outras 

instituições): ____anos. 

5.  Universidade(s) onde trabalha: _______________________________  

__________________________________________________________ ______ 

6.  Disciplina(s) ministrada(s):  ___________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

7.  Turno(s) em que trabalha:    ( ) matutino    ( ) vespertino    

        ( ) Pós-Laboral 

8.  Qual a sua carga horária semanal de trabalho e em sala de 

aula? ________ 
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9.  Possui especialização para além da sua formação acadêmica?   

(  ) Sim  ( ) Não. Se sim, em que área? 

____________________________________  

10. Utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação -TICs- 

nas suas atividades? (  ) Sim    (  ) Não.  

    Por que?___________________________  

11. Quando utilizou as TICs em suas atividades, quais foram? 

(  )TV    (  )Vídeo/DVD    (  ) Data Show (  ) Rádio ( ) e-mail/lista 

discussão 

(  ) Jornal (  ) Internet (  ) Revista (  ) Electro-projector  

(  ) Calculadoras        (  ) Outras.  

Quais: ________________________________________________________  

12. Qual a freqüência com que utiliza as TICs em suas 

atividades? 

(  ) Sempre, em todas as atividades.  ( )Quinzenalmente em 

atividades alternadas.   (  ) 1 vez por mês   (  ) 2 a 3 vezes por 

semestre    ( ) 1 vez no semestre.   (  ) Nunca utilizo. 

13. Quando utiliza as TICs em sala de aula, qual sua principal 

função? 

(  ) introduzir e/ou complementar o tema estudado  

(  ) despertar a curiosidade/atenção dos alunos  

(  ) ser analisada/questionada pelos alunos  

(  ) satisfazer uma necessidade de ensino/aprendizagem.  

      Qual ____ 

(  )  outra função. Qual _________________________________________ 

14. Que softwares pedagógicos foram explorados nas suas 

atividades durante o ano passado? 

(  ) Cabri-geomètre   (  ) Folha de Cálculo (  ) Logo   (  )Sketchpad  

(  ) Wymplot   (  ) Graphmática (  ) Maxima ou Macsym 

(  ) Matlab   (  ) Nenhum    (  )outros.  

Quais:__________________________________________________________

______________________________________________________________  
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15. Onde você aprendeu a utilizar estas tecno logias? 

__________________________________________________________  

16. Você aceitaria/gostaria de participar da segunda etapa da 

presente pesquisa, que implica a concessão de entrevista ao 

pesquisador?  

 (  ) Sim     (  )  Não. Se sim coloque o seu nome, data, hora e 

se possível o local que pode conceder a entrevista:  

___________________________________________________________  

Outras observações que queira fazer:  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

                                                                                                      

Obrigado pela colaboração!!!  
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ANEXO 2 

 

Roteiro de perguntas da entrevista da pesquisa 

 

Roteiro da Entrevista 

 

A educação tecnológica envolve a compreensão das 

transformações cientificas e tecnológicas.  

 

1.  O que você entende e conhece sobre as TICs? Como as 

definiria? 

2.  Em alguma disciplina do seu curso superior,  tomou contacto 

com softwares específicos para a Matemática?  

3.  Como você faz o planejamento das suas atividades? Tens uma 

planilha de acompanhamento de aluno? como você se organiza?  

4.  Como você se comunica com seus alunos extra-aulas? 

5.  Teve que introduzir algo nas suas aulas por influencia do uso 

das TICs? 

6.  O uso da tecnologia no curso de formação do professores de 

matemática pode causar mudanças em sua formação e nas 

práticas pedagógicas? 
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ANEXO 3 

 

Gráficos resumos das respostas do questionário  

 

1.  Qual a sua formação acadêmica? 

0
10
20
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Doutorado

 

 

2.  Há quanto tempo concluiu a graduação? 

Menos de 5
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3.  Qual a sua idade?  
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40

1
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4.  Quanto tempo trabalha como professor(a)?(incluindo outras 

instituições) 

Menos 
de 5

De 5 a 
10

De 11 a 
15

Mais de 
15

3 6 1 3

Anos

 

 

5.  Universidade(s) onde trabalha:  

 

Dedicação 
exclusiva Em 2 ou 3

9
4

Universidades/Instituições de Ensino

 

 

 

6.  Disciplina(s) ministrada(s)  

Única 
De  2 a 3 De 4 a 5

Mais de 
5

0

2 3 8

Disciplinas
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7.  Turno(s) em que trabalha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Qual a sua carga horária semanal de trabalho e em sala de aula?  

 

De …

De …

4

4

0
Carga horária/Semana

 

9.  Possui especialização para além da sua formação acadêmica?  

5

8

Sim Não

 

 

10. Utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação  -TICs- nas 

suas atividades? 

 

Sim; 10

Não; 3

 

Matutino 3

Vespertino; 0

Pós-
laboral; 0

Matutino e 
Vespertino 2

Matutino e
Pós-laboral 2

Vespertino e 
Pós-laboral 4

Matutino, 
Vespertino e 
Pós-laboral 2
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Wymplot
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11. Quando utilizou as TICs em suas atividades , quais foram? 

TV
RÁDIO

INTERNET
CALCULADORAS

0 1 90 30 60 4 102

As TICS usadas pelos professores formadores

 

12. Qual a freqüência com que utiliza as TICs em suas atividades?  

Sempre, em todas as atividades

Quinzenalmente em atividades …

1 vez por mês

2 a 3 vezes por semestre

1 vez no Semestre

Nunca utilizo

5

3

0

3

1

1

Frequencia do uso das Tics

Frequencia do uso das Tics

 

13. Quando utiliza as TICs em sala de aula, qual sua principal função?  

 

14. Que softwares pedagógicos foram explorados nas suas atividades 

durante o ano passado? 
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4

7

1 1

Como ou Aonde

Como ou Aonde

15. Onde você aprendeu a utilizar estas tecnologias?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Você aceitaria/gostaria de participar da segunda etapa da presente 

pesquisa, que implica a concessão de entrevista ao pesquisador?

  

SIM NÃO

5
8

Concessão de entrevista

 

 

 

 


