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Resumo  
 
A presente pesquisa objetivou abordar a organização da prática pedagógica do professor de 
matemática do ensino médio quanto ao uso do vídeo da TV Escola. Procuramos compreender 
as influências das diretrizes de formação continuada para o uso das tecnologias da informação 
e comunicação na educação pública no que diz respeito ao Ensino Médio. Empenhamo-nos, 
de modo específico, analisar as políticas públicas de formação do professor para o uso das 
TIC, contrapor as orientações previstas nos cursos de formação continuada com a prática 
docente e verificar de que modo o professor de matemática organiza a prática com o vídeo. 
Com tais objetivos, buscamos responder a seguinte pergunta investigativa: de que modo o 
professor de matemática do Ensino Médio tem organizado a prática pedagógica com o vídeo 
didático, a partir das diretrizes de formação de professores para o uso das TIC em sala de 
aula? Realizamos um movimento que incluiu dimensões macro (diretrizes da Secretaria de 
Educação a Distância do Ministério da Educação), meso (Supervisão de Tecnologia Educativa 
da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, Unidade Regional de Educação de Balsas, 
Núcleo de Tecnologia Educacional do Maranhão e Escolas) micro (Sala de Aula) dessa 
organização docente quanto ao uso do vídeo nas aulas de matemática. Em particular, 
procuramos pensar o modo como o professor de matemática do ensino médio tem utilizado 
em sua prática os vídeos da TV Escola. No contexto desta pesquisa, abordamos os seguintes 
aspectos: políticas públicas das TIC, o vídeo didático no ensino de matemática; formação e 
práticas docentes; vídeo na educação e o vídeo na educação matemática. Devido às 
características e objetivos da pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa, naturalística de 
base empírica. Valemo-nos das seguintes técnicas e instrumentos de coleta de dados: Análise 
Documental, Questionário, Entrevista Semiestruturada e Observação Participante, 
acompanhada de Diário de Campo. Tivemos a colaboração de dois grupos de sujeitos: grupo 
um – quatro gestores que implantam e implementam as políticas públicas das TIC: Diretor de 
Produção em EAD, da Secretaria de Educação a Distância, Supervisor das Tecnologias 
Educacionais, Gestora da Unidade Regional de Educação e a Coordenadora do Núcleo de 
Tecnologia Educacional de Balsas; e grupo dois – três professores de matemática do Ensino 
Médio de três escolas da rede estadual de ensino, em Balsas. O estudo ressalta a importância 
do audiovisual (vídeo) no ensino de matemática e destaca que as escolas aderem aos 
programas das TIC, mas falta infraestrutura, manutenção dos equipamentos, apoio 
pedagógico, disposição do material ao alcance do professor e formação continuada na própria 
escola.  
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