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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.  
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