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Resumo 

A incorporação das tecnologias à prática da sala de aula, no sentido de construir 

conhecimento e promover a concretização da inclusão digital nas escolas, constitui-se 

em desafio para todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com a 

educação no município de Erechim, RS. Recentemente, o município implantou o 

Programa Um Computador por Aluno (UCA), o qual visa, entre outras coisas, 

incorporar as tecnologias aos processos educativos escolares. No âmbito desse 

programa foram distribuídos entre os anos de 2011 e 2012 notebooks para todos os 

professores e netbooks para todos os estudantes da rede municipal de ensino. Para tanto, 

ações de formação continuada de professores e, também, pesquisas relacionadas ao 

ensino e à aprendizagem com tecnologias, as quais possibilitem embasar as próximas 

ações formativas voltadas à especificidade do Programa UCA, tornam-se necessárias. 

Considerando esse cenário, desenvolvemos um projeto de pesquisa que visa 

compreender como se concretizam os processos de ensino e aprendizagem da 

matemática, mediados pelas tecnologias, nas escolas municipais de Erechim. O estudo é 

conduzido segundo a perspectiva das representações semióticas de Raymond Duval. De 

acordo com esta teoria, a compreensão da matemática acontece a partir do momento em 

que o indivíduo é capaz de reconhecer um objeto matemático através de suas 

representações e, além disso, saber transitar entre essas representações. Desta forma, 

acreditamos que, com a presença das tecnologias no cotidiano escolar, as possibilidades 

de experimentação e investigação de determinadas situações matemáticas podem ser 

otimizadas, viabilizando o registro de representações semióticas, essenciais para o 

aprendizado em matemática. A coleta de dados abarca a realização de entrevistas com 

os professores de matemática e o registro de atividades pautadas no uso dos recursos 

dos netbooks com os alunos, por meio das quais buscamos um diagnóstico de como os 

professores estão trabalhando com as tecnologias. Mediante a análise dos dados 

coletados verificamos, entre outras coisas, que os professores das escolas enfrentam 

dificuldades diversas no que diz respeito à formação e prática pedagógica com 

tecnologias, tais como a falta de formação específica na área da matemática. 

Percebemos ainda, que o uso dos computadores na prática dos professores de 

matemática está bastante associado aos jogos existentes nos computadores e à 

confecção do diário de classe. Em vários depoimentos percebemos a dificuldade com 

relação à internet, no sentido de não ter ou de não saber como utilizá-la em sala de aula. 

Todos esses aspectos evidenciam o quão grande é a demanda por formação continuada 

docente e que estamos apenas iniciando o processo de inclusão digital, tendo muito 

ainda a fazer.  




