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RESUMO 

 

Este artigo relata a importância da tecnologia nas escolas, alem de abordar a explosão da 

tecnologia nos séculos XX e XXI, e o desassossego que o mesmo causou na adaptação 

das escolas e aos profissionais de educação. Através da evolução tecnológica novas 

possibilidades surgiram, como uma forma de promoção educacional, que esta em 

constante evolução e cada vez mais “próxima” dos alunos. Tecnologia esta, que podemos 

citar como sendo desde uma simples calculadora até o mais sofisticado tablete. No 

entanto, de acordo com alguns argumentos de conhecidos pensadores, os professores não 

utilizam desta tecnologia em sala de aula, por insegurança. Ante ao computador os 

mestres se sentem desarmados, incapazes, inerentes. Mas o professor tem um papel de 

mediador do conhecimento, o que vai muito além da tecnologia. Hoje a pergunta que 

poucas vezes é feita é: Se a tecnologia é a forma mais adequada e suficiente para 

responder aos problemas atuais do ensino é a escola? Ou até em que ponto e de que 

maneira a tecnologia ajuda na construção do saber. Pretende-se expor os fatos positivos e 

negativos que a tecnologia trás para os alunos, tanto na visão do professor quanto na do 

aluno, e como ela é vista no ensino de matemática. E para melhor simplificar a visão dos 

professores quanto ao assunto abordado, relatamos uma pesquisa feita em alguns colégios 

da rede pública; é importante ressaltar que essa pesquisa é pequena, por isso seus 

resultados serão simplórios. Também, de acordo com a pesquisa feita, lançamos algumas 

“soluções”, ou simples pensamentos para os problemas encontrados. Tem como 

finalidade expor as qualidades boas ou ruins da tecnologia, mas não apenas apresentar 

esses fatos. E sim fazer com que eles ajudem na relação Tecnologia X Escola, para que 

com os erros, ou melhor, as falhas ocorridas e observadas hoje não impeçam o bom uso 

da tecnologia na educação. 

 

Palavras chaves: Tecnologia, Escola, Mediadores, Softwares, Educação. 

 

ABSTRACT 

 

 

This article reports on the importance of technology in schools , in addition to addressing 



the explosion of technology in the twentieth and twenty-first centuries , and the unrest it 

caused, the adaptation of schools and education professionals . Through the new 

technological possibilities have emerged as a way of promoting education , which is 

constantly evolving and becoming "closer" to the students . This technology , we can cite 

as being from a simple calculator to the most sophisticated tablet . However , according to 

some arguments known thinkers , teachers do not use this technology in the classroom , 

due to insecurity . Before the computer teachers feel helpless , unable inherent . But the 

teacher has a role as a mediator of knowledge , which goes far beyond technology . Today 

the question is seldom asked is: If technology is the most appropriate and sufficient to 

address the current problems of education is the school ? Or even at what point and how 

technology helps in the construction of knowledge . It is intended to expose the positive 

and negative facts that technology back to the students , both in view of the teacher and 

the student , and how it is seen in the teaching of mathematics. And to best simplify the 

teachers' view on the subject matter , we report a survey in some schools the public , it is 

important to note that this research is small, so its results are simpletons . Also , according 

to the poll , released some " solutions " , or simple thoughts to the problems encountered . 

Aims to expose the good and bad qualities of the technology , but not just present those 

facts . And yes they help make the relationship Technology School X , so with errors , or 

rather the failures observed today , and do not hinder the proper use of technology in 

education. 

 

Keywords : Technology , School Mediators , Softwares, Education . 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Informática vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional. 

Sua utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem 

aumentando de forma rápida entre nós. Nesse sentido, a educação vem passando por 

mudanças estruturais e funcionais frente a essa nova tecnologia. 

Houve época em que era necessário justificar a introdução da Informática na 

escola. Hoje já existe consenso quanto à sua importância. Entretanto o que vem sendo 

questionado é da forma com que essa introdução vem ocorrendo. 

Com esse artigo pretendo discutir alguns pontos, de suma importância, que 

possam gerar uma reflexão sobre a introdução da Informática na escola, como: o ser 

humano e a tecnologia, Informática x currículo, o processo de introdução da Informática, 

a função do coordenador de Informática. 



2 OBSERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA TECNOLOGIA 

 

Observando estudos feitos pelos historiadores é possível verificar que desde o 

início dos tempos ocorrem diversas mudanças constantes na sociedade. Principalmente 

entre os séculos XX e XXI, temos a ocorrência de uma “explosão” de avanços, que se 

pensado no sentido tecnológico, esta fica bem nítida. Porém, é fato que nem todos tem 

acesso, ou até mesmo conseguem acompanhar este constante movimento. Podemos 

concluir que esta mudança constante está dando a sociedade um novo foco, que está 

voltado para o conhecimento e a informação. 

A tecnologia educativa teve seu desenvolvimento no campo de estudo e como 

uma disciplina acadêmica nos Estados Unidos, por volta da década de 40; era utilizada 

principalmente para especialistas militares, apoiados como instrumentos audiovisuais, em 

plena a Segunda Guerra Mundial. Na década de 60, houve um grande avanço tecnológico 

quando se refere à televisão e ao rádio, trazendo uma extraordinária influencia social. Já 

na década de 70, o computador começa a tomar um patamar maior na sociedade; mas foi 

na década de 80 que houve total dominação de novas tecnologias da informação e da 

comunicação. E até hoje temos essa total influência da era digital, que a cada instante é 

inovada e sofisticada. Com isso houve uma necessidade de “definir” a tecnologia 

educacional; porém há ainda uma dificuldade em delimitar um campo de ação de não seja 

prejudicial, mas que ao mesmo tempo seja uma base, um instrumento para uma melhora 

significativa e revolucionária na educação. (SANCHO, 1998, p.54-56) 

Hoje a sociedade exige da escola uma resposta, uma ajuda para acompanhar os 

avanços tecnológicos, vamos focar nos softwares, computadores e internet 

(LOLLINI,1991). Que por sua vez tem um caráter lúdico, facilitador, inovador, nas salas 

de aula. Porém na atualidade já é necessário para o desenvolvimento de bons 

profissionais. 

 

“Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a 

Internet, a telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, de 

pensar e agir. O simples uso de um editor de textos mostra como alguém pode 



registrar seu pensamento de forma distinta daquela do texto manuscrito ou 

mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma forma diferente de ler e 

interpretar o que escreve, forma esta que se associa, ora como causa, ora como 

conseqüência, a um pensar diferente.” (FRÓES, apud LOPES, 2004, p.2) 

 

Com a evolução da tecnologia novas possibilidades de ensino estão surgindo, 

porém uma simples inserção de recursos tecnológicos, não significa aprendizagem, pois é 

necessário que o professor aprenda a utilizar estas ferramentas, caso contrario será apenas 

uma troca de lápis e papel, por outro meio. 

 

3 TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

É importante ressaltar aqui, que tecnologia, é um tema que abrange muito 

material, dentre eles pode-se destacar como sendo principais em nosso artigo a questão da 

calculadora, celular, computador, softwares, compasso e réguas, que são materiais mais 

corriqueiros nas salas de aula. 

Pode-se dizer que a matemática é uma das matérias que mais ouvimos 

reclamações da parte dos alunos. Talvez, por ser tachada como uma matéria difícil, 

matéria só para os mais intelectuais, abstrata. 

A tecnologia, já há algum tempo veio para ajudar o ensino, não somente o da 

matemática, mas de todas as disciplinas. Voltando o nosso foco para a matemática, 

podemos dizer que esta tecnologia não destinada apenas para ser um facilitador dos 

cálculos matemáticos; mas sim, para uma construção de conhecimento, relacionando-o 

com o cotidiano desses aprendizes. Assim, o resultado não será uma matemática 

“excessivamente formalista e divorciada dos problemas do mundo real” (CHAVES, 1998, 

p.78); mas uma ciência, a qual se conhece o seu formal e consegue-se colocá-lo em 

prática. 

 

3.1 O PROFESSOR 

 



No pensamento de (SOUZA, e SOUZA, online 2012, p. 5), é perceptível certa 

expectativa em usar novos recursos da informática na educação, o que pode causar pontos 

negativos para o professor, pois podem sentir uma certa insegurança e resistência em 

alterar seu estilo de ministrar a aula.  

Seguindo a ideia de Leite (1991), relata que os professores em sua maior parte 

não fazem o uso de mais tecnologias (computadores, softwares, jogos) em sala de aula, 

por não conhecerem ou simplesmente por não terem uma “intimidade”; outros utilizam os 

computadores para digitar provas, pesquisas ou lazer; fazendo-o em casa, sem explorá-lo 

no âmbito propriamente dito escolar. 

Segundo Juan M. Sancho (1998), os professores que afirmam que o uso do 

computador desumaniza o ensino, sem se dar conta de que os instrumentos que utilizam 

(do livro ao quadro de giz), as tecnologias simbólicas que medeiam a sua comunicação 

com os alunos ou fazem parte da mesma (linguagem, representações icônicas, o próprio 

conteúdo do currículo) e as tecnologias organizadoras (gestão e controle de 

aprendizagem, disciplina...) estão configurando sua própria visão e relação com o mundo 

e seus estudantes. A pergunta que poucas vezes é feita é se a tecnologia mais adequada 

para responder aos problemas atuais do ensino é a escola? 

Atualmente na formação dos professores, temos no currículo matérias que 

envolvem tecnologia, onde podem conhecer softwares, aprendem a utilizá-lo, e ainda 

dependendo da faculdade tem a oportunidade de construir seus próprios softwares. 

 

3.2 O PAPEL DOS PROFESSORES 

 

Pode-se destacar como um bom exemplo a chegada de tecnologia informática, 

que teve início na década de 70. Houve um grande desconforto com relação aos 

professores, pois a impressão que deixou é que os professores seriam substituídos por 

máquinas, como vem sendo feito em inúmeras indústrias têxteis, os funcionários 

perdendo o emprego por causa de robôs ou outro tipo de equipamento, por exemplo. 

Porém, com o passar do tempo esses graduados perceberam, que com esse avanço o 



professor ganhava um novo papel de destaque nos ambientes informáticos. (BORBA & 

PENTEADO, 2007, p.55-56). 

Borba & Penteado,  mostra que esse renovado papel do professor deve sair do que 

ele chama de “zona de conforto” para ir a uma “zona de risco”. Tendo: 

 

“(...)Zona de conforto onde quase tudo é conhecido, previsível e controlável. 

Conforto aqui está sendo utilizado no sentido de pouco movimento. Mesmo 

insatisfeitos, e em geral os professores se sentem assim, eles não se movimentam 

em direção a um território desconhecido.(...)Zona de risco, na qual é avaliar 

constantemente as consequências das ações propostas.(BORBA & PENTEADO, 

2007,p.56-57) 

 

Não há dúvida que um professor deveria poder se utilizar todo e qualquer 

material como auxiliares ao trabalho docente. No entanto, enquanto o professor é aquele 

que pode determinar não somente os passos pedagógicos a serem dados, como também a 

prática didática a ser implementada. A realidade é bastante perversa quando se trata da 

escolha do ferramental que deveria, não somente auxiliar, mas tornar mais eficiente o seu 

trabalho docente. A título de ilustração vai-se citar aqui um exemplo bastante conhecido: 

há muitas escolas, geralmente escolas públicas, onde até o giz colorido "acaba" lá pelo 

mês de outubro e o professor, se não providenciar ele mesmo a compra daquele giz, 

passará a ter que ministrar aulas utilizando somente o giz branco, assim mesmo, quando 

este também não tem que ser racionado. Partindo deste exemplo trivial e corriqueiro, 

poderíamos perguntar: E em se tratando de computadores nas salas de aula, o que vem 

ocorrendo em termos, por exemplo, de despesas com material de consumo e manutenção 

dos mesmos, se é que eles já estão nas salas de aula?  

Os professores estão, na maioria, começando a enxergar que esta é a era 

tecnológica, principalmente o computador não é simplesmente uma máquina que nunca 

“erra”; ou que serão trocados, substituídos por eles. O papel do professor vai muito além 

da importância da tecnologia; ele tem o papel de mediador do conhecimento, o poder de 

deixar ou fazer com que a tecnologia assuma tarefas que podem ser mais bem 



desenvolvidas por uma máquina; tem-se como exemplo o gráfico de funções 

trigonométricas (LOLLINI, 1991, p.45-52). 

Com tudo, podemos concluir que o papel do professor continua sendo de extrema 

importância, talvez tenha até aumentado. Não precisam ter  medo da tecnologia, pois ela 

está a nosso favor, dependem de um bom trabalho dos professores para obterem um 

resultado relevante na sociedade. 

 

3.3 CRÌTICAS 

 

Muito se tem falado sobre a informática e a educação, algumas contra e outras a 

favor. Contudo, essas críticas não servem para agredir, mas, tem como objetivo esclarecer 

dúvidas, para que assim os profissionais que com ela irão trabalhar tenham uma opinião e 

uma análise centrada, com uma base que possam defender em fatos concretos. Estas 

críticas foram descritas e divididas em três grandes grupos por Eduardo Chaves 

(CHAVES, 2000, p.12): 

 As Críticas com relação à oportunidade: seu principal objetivo é mostrar que 

o computador pode sim ter bastantes pontos positivos na educação porém, não se 

deve dar a ele o “papel de personagem principal na educação”. Segundo Chaves, 

ainda não estamos preparados para tanto. 

 As Críticas com relação ao potencial: neste defendem o fato do computador 

não exercer tantos benefícios. O fato é que ele está sendo superestimado, tanto 

por defensores como críticos, deixando-o com uma maior relevância. 

 As Críticas com relação à ação educação: aqui se acredita que a tecnologia 

pode sim ter muitos efeitos na educação, porém teme-se que estes não sejam o 

desejável. 

 

3.4 VISÃO DOS PROFESSORES 

 

Segundo Lollini (2000, p. 48), ante o computador, os professores se sentem 

desarmados, assim como diante de outras tecnologias. Os problemas que vez ou outra são 

chamados a enfrentar são muitos, complexos e não facilmente gerenciáveis, nem com a 

ação institucional. 



Uma das maiores preocupações dos profissionais escolares se refere ao destino do 

livro em uma sociedade computadorizada. “Os nossos queridos e velhos amigos correm o 

risco de se tornarem objetos de museu (...)” (LOLLINI, 2000, p. 22). 

 

4 TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO 

 

Surge a necessidade de pensar um pouco mais sobre estas tecnologias. Pode-se 

começar lembrando, que em muitas escolas softwares e internet são inviáveis. No entanto, 

existem outras tecnologias, ainda não tão atualizadas, mas que podem ajudar e muito no 

desempenho do professor e deixar a aula mais lúdica, como o uso da calculadora e do 

compasso, por exemplo. 

Seguindo alguns conceitos de Valente (2000, p.15) deve-se dar ênfase a função 

dos computadores nas escolas não permitindo ou atribuindo valores que não os convém; 

não esquecendo a real importância na mescla entre a sala de aula e os laboratórios de 

informática. Esse balanceamento é de extrema relevância, pois o intuito da escola com os 

computadores é atrair e facilitar o aprendizado, e não deixá-lo sem certa formalidade e 

cuidado necessário dos professores. 

Esta formalidade e cuidados se fazem necessários para suprir a preocupação de 

que os computadores não facilitem tanto a ponto de ser desnecessário o raciocínio por 

parte dos alunos, pois modelaria um comportamento de comodismo, o que seria muito 

prejudicial à educação. 

O computador não é uma máquina de ensinar, mas uma ferramenta; quem o torna 

educativo em sala de aula é o professor, através de aula bem planejada se utiliza de 

software que varia radicalmente em conteúdo e apresentação, para promover o ensino-

aprendizagem, sendo mediador da comunicação do aluno com a máquina. Como confirma 

o pensamento de Valente. 

O termo “informática na educação refere-se à inserção do 

computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de 

todos os níveis e modalidades de educação”. Assim concebido, o 

computador é uma ferramenta que pode auxiliar o professor a promover 



aprendizagem, autonomia, criticidade e criatividade do aluno. Mas, para 

que isto aconteça, é necessário que o professor assuma o papel de 

mediador da interação entre aluno, conhecimento e computador, o que 

supõe formação para exercício deste papel. Nem sempre é isto, entretanto, 

que se observa na prática escolar. (Valente 1998, p. 02) 
 

 

4.1 SOFTWARE LIVRE 

 

Existem diversos softwares disponibilizados gratuitamente na internet, para o 

ensino de matemática, os quais chamam de software livre. Dentre os principais exemplos 

pode-se destacar: 

 Winplot: Desenha gráficos em duas e três dimensões. Sua principal 

função é traçar gráficos de funções e efetuar algumas operações sobre elas. 

 Win mat: Trabalha com matrizes de varias ordens, efetua operações com 

as mesmas. 

 Geo Gebra: Definido como geometria dinâmica, combina geometria e 

álgebra com mesmo grau de importância.  

 

4.2 A CHEGADA DOS TABLET ‘S 

 

No ano de 2013, o governo do Estado do Paraná, divulgou no portal dia a dia 

educação, que todos os alunos e professores de ensino médio receberão um Tablet. 

Segundo a Assessoria de Comunicação da SEED, os técnicos das Coordenações 

Regionais de Tecnologia da Educação dos Núcleos Regionais passaram por um curso de 

formação ao longo do ano com duração de uma semana, em Curitiba, para orientar os 

professores do ensino médio que a partir de 2014, passarão a fazer os registros de classe 

on-line, por meio de acesso à internet em sala de aula e com o uso de tabletes. Os mesmos 

começam a ser entregues a partir do início do ano letivo de 2013. Segundo a SEED, será 

feito uma ampliação de internet sem fio nas escolas, para melhor funcionamento dos 



equipamentos. A proposta é que o professor, em primeiro lugar, se familiarize com o 

equipamento. (SEED, 2013) 

  

 (...) Nessa primeira etapa, esperamos que o professor utilize o tablet de maneira 

pessoal, verificar no equipamento as potencialidades de uso e, num segundo 

momento, começar a enxergar as potencialidades para aprendizagem”, destacou 

Ezequiel Menta, coordenador de Multimeios da Secretaria de Estado da 

Educação. (SEED, 2013) 

 

 

4.3 QUANTO AOS MATERIAIS 

 

Levando em conta o que diz Gladcheff (biblioteca online, artigo n°7, pg106), em 

seu artigo na biblioteca online para o curso de ensino da matemática, é necessário que o 

professor defina bem os seus objetivos em cada atividade proposta e esteja em pleno 

domínio dessas atividades, seja qual for o recurso que ele irá utilizar. É necessário que 

haja uma real preocupação com os aspectos do recurso utilizado, para que assim tenha um 

significado de positivo no final, pois estas permitem transformar os processos de 

pensamento e os processos de construção de pensamento, tendo assim não apenas um 

papel de facilitador da solução de um problema, mas sim da construção de uma ideia para 

resolver o problema. 

Para definir e encontrar bons instrumentos de trabalho é relevante pensar em 

alguns conceitos, tais como: verificar se os objetivos poderão ser alcançados com sucesso 

através do recurso a ser utilizado; se explorará o conhecimento já adquirido anteriormente 

e fará correlação com os conhecimentos propostos; inspecionar se o software valoriza 

diferentes formas e compreensão na resolução de situação-problema por parte do aluno; 

se haverá uma troca de informação entre os alunos, envolvendo experiências grupo; se o 

tempo disponível vai ser o necessário para um bom desempenho do trabalho; se o 

professor conhece e tem um bom domínio do material utilizado; se todos terão fácil 

acesso á tecnologia utilizada, ou pensar se a escola tem disponível este material 

(GLADCHEFF, P.106-119). 



Estes são apenas alguns conceitos que bem relacionados vão garantir um bom 

desempenho tanto do professor, quanto do recurso usado em sala de aula. 

 

5 PESQUISA DE CAMPO 

 

Para subsidiar este artigo, foi feita uma pesquisa nas escolas, para melhor 

conseguir relacionar este artigo com a realidade em que vivemos. Para isto foram 

distribuídos 25 cópias de um questionário em seis escolas públicas; sendo três situadas em 

Campo Largo e as outras na Lapa. 

Este questionário tem como objetivo saber o que os professores da rede pensam 

sobre a tecnologia, se eles as utilizam, e “onde estão” as principais falhas para uma 

melhor utilização desse recurso tão poderoso. 

Apesar de não ter os 25 questionário respondidos em cada escola, foi possível 

mesmo assim fazer uma análise de cada cidade e por fim apresentar algumas 

considerações gerais. 

 

5.1 ESCOLAS DE CAMPO LARGO 

 

A primeira escola foi o Colégio Estadual Macedo Soares, onde foi obtido como 

retorno 11 questionários. No Colégio Estadual Djalma Marinho, 9 questionários foram 

respondidos. E por fim o último foi o Colégio Estadual Júlio Nerone, onde 11 

questionários foram respondidos. 

Com os resultados dos questionários respondidos foram construídos alguns 

gráficos que deixam claro a situação da tecnologia nestas escolas. 

O gráfico 1, apresenta a tecnologia mais utilizada pelos professores, a TV pen 

drive, mas em contra partida, cerca de 17 professores reclamaram dizendo ter problemas 

com estas tecnologias mais utilizadas, por exemplo: a falta de manutenção, poucos 

equipamentos, poucos recursos dados aos professores. Vale ressaltar que o gráfico 1 

quando em sua legenda diz Multimídia, está englobado Data-Show, PowerPoint, 



Retroprojetor. O mesmo acontece quando diz Computador, relaciona também internet. 

Cabe salientar que na pesquisa cada professor podia mencionar mais de um tipo de 

tecnologia utilizada. 

 

Gráfico 1: Tecnologias mais utilizadas em Campo Largo 

 

 

Com essa pesquisa foi possível perceber também nas questões 3,4, 7,8 e 9 que os 

professores pensam que é muito satisfatório o uso da tecnologia nas escolas, e que a 

experiência para quem já trabalhou, na sua grande maioria, é muito boa. E acreditam na 

ajuda da tecnologia na educação, porém, 13 professores admitiram que não sabem como 

lidar ou não conhecem softwares relacionados com sua disciplina. 

Outro fato muito interessante é que menos da metade dos professores disseram 

que o celular ou fone de ouvido atrapalha em sala de aula. Outra observação é que as 

conclusões obtidas é independente do tempo de exercício de profissão do professor. 

Observa-se no gráfico 2, onde é apresentado o resultado do item da entrevista e 

que tem o seguinte enunciado: “O que você pensa que são necessários para melhor 

implementação das tecnologias mais recentes no âmbito escolar?”. No gráfico são 

colocadas as respostas dadas. 

 



Grafico 2: Questão 10 do formulário em Campo Largo 

 

 

A conclusão, na disciplina de Matemática, é que 8 professores entrevistados, 

exatamente a metade dos professores de matemática entrevistados, afirmou que conhece 

ou sabe lidar com algum software, porém ninguém mencionou os nomes dos softwares 

que utiliza. 

 

 

5.2 ESCOLAS DE LAPA 

 

A primeira escola foi o Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, onde foi obtido 

o retorno de 15 questionários. No Colégio Estadual Manoel Antônio da Cunha, 12 

questionários foram  respondidos. E por fim o último foi o Colégio Estadual Irma Antonia 

Bianchini, onde 10 questionários foram respondidos. 

De forma análoga ao que foi feito com os questionários de Campo Largo, os 

resultados obtidos na Lapa foram tabulados e apresentados nos gráficos 3 e 4. 

O gráfico 3, apresenta como tecnologia mais utilizada pelos professores, a TV 

pen drive, porem com diversos problemas. Neste tópico, 22 professores reclamaram 



dizendo ter problemas com estas tecnologias mais utilizadas tais como a falta de 

manutenção e que são poucas as que funcionam. Poucos são os recursos dados aos 

professores, e falta de incentivo perante equipe pedagógica. Vale ressaltar que o gráfico 3, 

assim como no gráfico 1, quando em sua legenda diz Multimídia, esta englobado Data-

Show, PowerPoint, Retroprojetor. Também deve se observar que quando se diz 

Computador, também está relacionado o uso da internet. Deve salientar ainda que na 

pesquisa cada professor podia mencionar mais de um tipo de tecnologia utilizada. 

 

Gráfico 3: tecnologias mais utilizadas na Lapa 

 

Com essa pesquisa foi possível perceber também nas questões 3,4, 7,8 e 9 que os 

professores pensam que muito satisfatória o uso da tecnologia nas escolas, e que 

experiência para quem já trabalhou na sua grande maioria é muito boa. E acreditam na 

ajuda da tecnologia na educação, porém 26 professores admitiram que não sabem como 

lidar ou não conhecem softwares relacionados com sua disciplina. 

Outro fato muito interessante é que menos da metade dos professores disseram que 

o celular ou fone de ouvido atrapalha em sala de aula. Outra observação é que as 

conclusões obtidas vária com o tempo de exercício da profissão.  



No gráfico 4, é apresentada a questão 10, que tem como enunciado o seguinte: “O 

que você pensa que são necessários para melhor implementação das tecnologias mais 

recentes no âmbito escolar, e segue as opções dadas no gráfico”. 

 

Grafico 4: questão 10 do formulário na Lapa 

 

 

Na disciplina de Matemática, que teve 9 professores entrevistados, um terço 

afirmou que conhece ou sabe lidar com algum software, mencionou o winplot, geo gebra, 

porém, observaram que não utilizam em sala. 

 

5.3 ANÁLISE FINAL DA PESQUISA 

 

Como síntese da pesquisaral na pesquisa, pode-se perceber que os problemas 

apresentados, tanto em Campo Largo quanto na Lapa, são os mesmos. O ponto de partida 

para uma educação transtormadora deve ser apresentar e capacitar o professor para o uso 

de novas tecnologias no ensino, alem de, depois disponibilizá-la nas escolas, dar suporte 

de modo que os Professores realmente consigam trabalhar de forma proveitosa, sem 

contratempos, ou de forma inadequada. Com mais computadores, softares livres 



instalados (para um começo), com uma boa orientação da escola, um trabalho realmente 

em conjunto. E se ainda assim, não trouxer resultados bons, e se todos estiverem 

empenhados na tarefa, ai sim poderá se afirmar que esse novo recurso não veio para 

ajudar. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Com a evolução da tecnologia, surge a necessidade de reformular o método de 

ensino-aprendizagem, de forma que o ensino, e em particular o ensino da matemática, se 

torne mais atraente, inserindo não apenas no planejamento, mas na pratica cotidiana o uso 

de calculadoras, computadores, software, tablete, videoconferência. Porém não se deve 

esquecer do objetivo pelo qual o material está sendo usado naquele momento, ou seja, não 

deixar de lado a matemática, ou melhor, o ensino, a troca de saber. É necessário tornar o 

processo de aprendizado mais dinâmico. 

Com a pesquisa feita nas escolas de dois municípios diferentes, ficou muito 

evidente a precariedade da tecnologia nas escolas. Os resultados das pesquisas são muito 

parecidos, mesmo se tratando de municípios com realidades muito distintas. Pode-se 

observar que, por exemplo, o recurso mais utilizado é a TV pen drive. De forma muito 

semelhante, nos dois municípios este também foi o item de  maior reclamação pela falta 

de manutenção. Mas como solucionar isto os entrevistados não quiseram ou não sabiam 

sugerir.  

Outro ponto que foi enfatizado no artigo, foi a maior necessidade que os 

professores tem para utilizar a tecnologia, a orientação, cursos, palestras. Quanto este 

resultado se pontuou ficou claro o porque que os profissionais da matemática não 

conhecem softwares na sua área. É por mais extraordinário que seja, dentre a pesquisa 

geral, os professores de matemática são os que mais conhecem ou sabem lidar com algum 

tipo de software em sua disciplina. Mais ainda, de acordo com a pesquisa isso é 

independente de quanto tempo o profissional leciona, ou seja, os professores mais novos, 

ou mais velhos. Como é triste essa realidade. 



Em contrapartida, os professores demostraram muito interesse na tecnologia, a 

grande maioria simplesmente acredita que essa inovação veio para melhorar e não se 

intimidam com ela. 
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