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Resumo 

O objetivo do trabalho é identificar: quais alterações 

curriculares são proposta nos Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPC) de Licenciatura em Matemática de 

instituições públicas do Paraná entre 2009/2010 a 2019; 

e quais as orientações para a formação de professores 

de Matemática capazes de integrar as TDIC nos 

processos de ensino e aprendizagem presentes na 

literatura da Educação Matemática (EM). A pesquisa foi 

de natureza qualitativa, do tipo exploratória e foi 

organizada em duas etapas: (1) bibliográfica; e (2) 

documental, sendo que em ambas utilizou-se a análise 

de conteúdo. Na primeira etapa, foi possível identificar 

alterações em um ritmo bastante lento no sentido de 

contemplar a integração das TDIC; e na análise da 

literatura da EM, é possível perceber convergências 

entre a produção nacional e internacional em relação à 

formação dos futuros professores. 

Introdução  

As inovações trazidas pelas Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) em todos os 

contextos e os documentos oficiais (BRASIL, 2015) tem 

desafiado os cursos de licenciatura no sentido oferecer o 

preparo para o uso das TDIC enquanto atividade 

inerente à formação para a atividade docente. 

Material e Métodos 

A pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida em 
duas etapas, buscando atingir os dois objetivos 
específicos do projeto.  
Para identificar as transformações curriculares dos 
cursos de Licenciatura em Matemática, compreendida 
entre 2009/2010 à 2019 em instituições públicas do 
Paraná, optou-se pela análise documental do PPC de 5 
cursos de Licenciatura em Matemática presenciais, 
definida como primeira etapa.  
A segunda etapa da pesquisa se caracterizou como um 
estudo bibliográfico. Para identificar as produções a 
serem analisadas, foi realizada uma busca na 
Plataforma Sucupira, que tiveram classificação A1 e A2 
no quadriênio 2013-2016, na área de Educação e 
Ensino.  
Ambas as etapas utilizaram-se da análise de conteúdo 
Bardin (2011), sendo que para a segunda etapa as 
categorias foram definidas a priori conforme a pesquisa 
de Tondeur et al (2011). 

Resultados e Discussão 

À partir da análise na primeira etapa organizou- se um 
quadro comparativo, no qual é possível perceber que 

duas instituições ampliaram a presença das TDIC na sua 
proposta curricular, uma instituição retraiu e duas 
realocaram a proposta de formação para a integração 
das TDIC.  

Quadro 1. Alterações dos PPC de cursos de Licenciatura em 

Matemática Paranaenses entre 2009/2010 - 2019, quanto à presença 

das TDIC. 

 
A segunda etapa, teve início com a definição de critérios 
para a seleção de periódicos e posteriormente dos 
artigos para a análise, resultando em 7 artigos. Os 
resultados destes artigos foram analisados e 
categorizados conforme os temas descritos por Tounder 
et at. (2011), referentes à formação de professores, 
conforme o Quadro 2.  
 
Quadro 2. Temas referentes à formação de professores para o uso 
das TDIC e frequência.  

 

Conclusão ou Conclusões 

Como resultados pode-se concluir que: as alterações 
nos PPC dos cursos de Licenciatura em Matemática 
para o uso das TDIC ocorreram num ritmo bastante 
lento; e há uma convergência entre a produção nacional 
e internacional em relação à formação dos futuros 
professors para o uso das TDIC, sendo que a dimensão 
institucional não foi citada nos trabalhos analisados. 
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