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RESUMO 

 
Nos últimos anos, o mundo inteiro foi massacrado pelo vírus da COVID-19, exigindo da população o isolamento social. 
Assim, diversas mudanças foram necessárias e todo o planeta necessitou desenvolver novas formas de continuar suas 
atividades em condições de isolamento. Nesse contexto, todo o sistema de ensino regular necessitou adaptar-se as 
novas regras, estabelecidas como padrão de segurança sanitária mundial. Objetivou-se com esse trabalho de pesquisa 
diagnosticar quais as principais dificuldades e desafios vivenciados por professores de matemática de cinco escolas 
públicas do município de São Francisco/PB. Para a realização dessa pesquisa foi formada uma amostra composta por 
12 professores, resultantes da combinação realizada provenientes a partir da escolha de 4 escolas públicas (EMEF 
Francisco Sales de Oliveira, EMEF João Lopes da Silva, EMEF Quitéria Lunguinho, ECI Dorgival Silveira) do município de 
São Francisco/PB, e 3 professores de matemática de cada escola selecionada. Os dados obtidos foram processados 
pelo google forms em termos percentuais. As principais fragilidades apresentadas pelos professores de matemática se 
referem a utilização de recursos tecnológicos, internet, dificuldades na utilização das ferramentas digitais e a própria 
falta de recursos digitais nas escolas e/ou nas residências dos professores. Quanto aos desafios impostos pelo Ensino 
Remoto Emergencial, a necessidade de aprender a utilização das ferramentas tecnológicas foi aquele de maior 
impacto para os docentes. Em ordem decrescente estes seguiram a seguinte ordem: falta de capacitação ou formação 
para trabalhar com o ensino remoto e falta de ferramentas digitais no ambiente de trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de matemática. Ensino remoto. Dificuldades e desafios de professores. 
 
 

ABSTRACT 
 
In recent years, the whole world has been massacred by the COVID-19 virus, demanding social isolation from the 
population. Thus, several changes were necessary and the entire planet needed to develop new ways to continue its 
activities in conditions of isolation. In this context, the entire regular education system needed to adapt to the new 
rules, established as a global health safety standard. The objective of this research work was to diagnose the main 
difficulties and challenges experienced by mathematics teachers from five public schools in the city of São 
Francisco/PB.To carry out this research, a sample of 12 teachers was formed, resulting from the combination made 
from the choice of 4 public schools (EMEF Francisco Sales de Oliveira, EMEF João Lopes da Silva, EMEF Quitéria 
Lunguinho, ECI Dorgival Silveira) from the city of São Francisco/PB, and 3 mathematics teachers from each selected 
school. The data obtained were processed by google forms in percentage terms. The main weaknesses presented by 
mathematics teachers refer to the use of technological resources, the internet, difficulties in using digital tools and the 
lack of digital resources in schools and/or teachers' homes. As for the challenges posed by Emergency Remote 
Teaching, the need to learn how to use technological tools was the one with the greatest impact for teachers. In 
descending order, these followed the following order: lack of training or training to work with remote teaching and 
lack of digital tools in the work environment. 
 
KEYWORDS: Mathematics teaching. Remote teaching. Teachers' difficulties and challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do ano letivo de 2020, o ensino remoto 

tornou-se uma realidade para milhões de estudantes e 

professores do mundo inteiro. Baseados nessa 

realidade, o ensino da educação básica sofreu grandes 

transformações tanto para os alunos, assim como para 

os professores de todas as áreas do ensino regular. 

É sabido que o ensino de matemática sempre 

foi visto como uma disciplina complexa para se 

compreender e resolver, entretanto, as ferramentas 

tecnológicas a exemplo da informática apresenta-se 

como uma nova metodologia de ensino capaz de 

desmistificar essa ideia, pois dispõe de habilidades que 

auxiliam no progresso da matéria, facilitando cálculos, 

gerenciamento de dados, criação de planilhas, entre 

outros (RAMOS et al., 2017; BRAGA, 2020; SCHWANZ & 

FELCHER, 2020). 

Diante do problema de saúde pública que 

vivemos no Brasil e no mundo inteiro, em decorrência 

da pandemia da COVID-19, a educação pública e privada 

sofreu grandes impactos no planejamento e na 

execução dos serviços educacionais aos estudantes de 

diferentes níveis de ensino. Consequentemente, as 

medidas de combate ao contágio da doença no 

território brasileiro, levou as escolas públicas e privadas, 

e aos profissionais da educação, a terem que se 

adaptarem ao uso de tecnologias aplicadas ao ensino 

remoto, no qual a interação presencial entre 

professores e estudantes foi substituída pela interação 

virtual (FERREIRA et al., 2020; CROMIANSK et al., 2021). 

Assim, com o distanciamento social, fez-se 

necessário uma forçosa adaptação ao ensino remoto o 

que provocou mudanças em vários âmbitos do cenário 

educacional. O próprio Conselho Nacional de Educação 

(CNE), aprovou um parecer que possibilitou um 

cômputo de horas não presenciais para cumprir com a 

carga horária do ano letivo de 2020. Diante dessa 

situação emergencial, o Ministério da Educação (MEC), 

objetivando apoiar a universalização do acesso à 

internet e fomentar o uso pedagógico de tecnologias 

digitais na educação básica, criou o “Programa de 

Educação e Inovação Conectada” que teve a adesão de 

todas as 27 unidades federativas do país (REIS, 2021). 

Apesar do ensino remoto ser apontado como 

medida emergencial para aproveitamento do ano letivo 

em tempos de pandemia, a realidade provocada pelas 

desigualdades sociais vivenciadas em todo território 

nacional, deixa grande parte dos estudantes fora do 

contexto escolar, seja por falta de equipamentos 

tecnológicos disponíveis, ou pela ausência de internet 

em suas residências (GONÇALVES & CUNHA, 2021; 

GULARTE et al., 2021).  

No ensino de matemática, os recursos 

tecnológicos utilizados pelos professores em suas aulas, 

ainda enfrentam diversas dificuldades, sendo de maior 

extensão aqueles associados a formação inexistente ou 

diminuta para o uso pedagógico das ferramentas 

pedagógicas, a resistência individual do docente ao se 

apropriar das potencialidades dos recursos tecnológicos 

em sala de aula, bem como as dificuldades inerentes 

aos estudantes como a falta de recursos de multimídia, 

internet e a falta de tolerância por parte dos alunos 

para assistirem aulas remotas (PEREIRA, 2021). 

Diante do ensino remoto, a jornada de trabalho 

e a responsabilidade do professor aumentaram, 

propiciando a necessidade de superar as dificuldades e 

desafios já enfrentados no ensino presencial, somando-

se aos novos problemas provocados pelo ensino 

remoto, em especial, o uso pedagógico dos recursos 

digitais, à comunicação entre a escola e as famílias dos 

seus alunos, dentre outros (FERREIRA et al., 2020).  

Diante desse contexto, objetivou-se com esse 

trabalho diagnosticar quais as principais fragilidades e 

desafios vivenciados por professores de matemática de 

cinco escolas públicas do município de São 

Francisco/PB, por ocasião da pandemia da COVID-19. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Para a realização dessa pesquisa foi formada 

uma amostra composta por 12 professores 

provenientes de 4 escolas públicas. Assim, a pesquisa é 

constituída por delineamento inteiramente casualizado 

e fatores distribuídos em esquema fatorial 4 x 3, sendo 

o primeiro fator representado pelas 4 escolas públicas 

de ensino básico (EMEF Francisco Sales de Oliveira, 

EMEF João Lopes da Silva, EMEF Quitéria Lunguinho, ECI 

Dorgival Silveira) do município de São Francisco/PB, e o 

segundo fator composto por 3 professores de 

matemática de cada escola avaliada. 

As escolas selecionadas para o estudo são em 

sua maioria de ensino fundamental e apenas uma de 

ensino médio. Levando em consideração que os dados 

devem ser o mais heterogêneos possível para evitar 

vícios ou favorecimento de dados, optou-se pelo 

confronto direto entre três escolas de ensino 

fundamental e apenas uma escola de ensino médio. 

Além desse arranjo ser bastante interessante, pois irá 

mostrar como os professores de matemática trabalham 

o ensino de forma remota para crianças e adolescentes, 

bem como a identificação das dificuldades e desafios 

enfrentados em tempos de pandemia. 

As escolas selecionadas para a realização da 

pesquisa apresentam o seguinte padrão: a escola EMEF 

João Lopes da Silva é uma instituição pública diurna, 

que oferece apenas o ensino fundamental I, sendo 

composta por 1 Diretor, 1 supervisor, 7 professores e 

125 alunos. Já a escola EMEF Francisco Sales de Oliveira 

é composta por 2 diretores, 1 coordenador pedagógico, 

um supervisor, 22 professores e 354 alunos. Essa escola 

é de grande porte e funciona em dois turnos (diurno e 

noturno), trabalhando com o ensino fundamental II e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Por outro lado, a escola EMEF Quitéria 

Lunguinho é uma escola de Educação infantil, 

considerada a menor escolar do município, é composta 

por 1 diretor, 27 estudantes e 2 professores, 

funcionando apenas durante o dia. 

Quanto a escola de ensino médio, o município 

dispões apenas da escola  

ECI Dorgival Silveira, que oferece ensino médio e a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A escola 

é composta por 139 alunos e 15 professores, sendo da 

escola integral 110 alunos e 10 professores. Já a EJA, 

esta é composta por 30 alunos e 5 professores. Além 

desses recursos, a escola é conduzida por apenas 1 

diretor, não havendo equipe pedagógica.  

A escolha das escolas participantes da pesquisa 

foi realizada a partir da existência de um grupo de 

Whatzap constituído apenas por professores residentes 

no município e que ensinam matemática. As escolas em 

pauta apresentam ambiente com boa iluminação, 

ventilação e salas ornamentadas de acordo com a faixa 

etária e atividades pedagógicas desenvolvidas.  

Como a pesquisa foi realizada em quatro 

escolas públicas do ensino básico do município de São 

Francisco/PB, utilizou-se como instrumentos para a 

coleta das informações o Google Forms. Quanto ao 

instrumento para a entrevista, foi elaborado um 

questionário semiestruturado contendo os 

questionamentos que contemplam os objetivos dessa 

pesquisa. 

As questões das entrevistas foram feitas 

tomando como base os objetivos da pesquisa, 

escolhidos logo após a realização da revisão 

bibliográfica acerca do tema. As entrevistas realizadas, 

foram ferramentas fundamentais para elucidar e 

responder os questionamentos realizados nesse 

trabalho dissertativo. Além da descoberta científicas 

obtidas com a pesquisa de campo, a realização desse 

trabalho possibilitou a criação de mecanismos que 

permitiram o pesquisador ir além da coleta de dados; se 

auto avaliar, com o intuito de questionar, analisar e 

fazer a diferença na própria prática profissional.  

Após a obtenção dos dados, os participantes 

ativaram suas respostas de forma remota utilizando-se 

o google forms como mecanismo de depósito de 

informações. Após a aquisição de todas as informações, 
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estas foram analisadas e tratadas em termos 

percentuais, conforme a semelhança para a discussão 

dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a Figura 1A, observa-se que 

66,7% do público amostrado relataram que desde que 

se iniciou a pandemia, a forma mais utilizada para dá 

aulas de matemática foi o ensino híbrido. Por outro 

lado, 22,2% dos professores entrevistados relatam que 

a forma de ensino realizada para que os estudantes não 

se prejudicassem nas aulas de matemática foi a forma 

semipresencial. Apenas 11,1% dos participantes 

relataram que trabalharam a disciplina de matemática 

de forma remota. 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

 

 

D) 

 

FIGURA 1. Metodologias de aulas (1A), equipamentos 
de multimídia (1B), dificuldades na apresentação da 
aula (1C) estratégias didáticas e avaliação da disciplina 
de matemática vivenciada no ensino remoto (1D), em 
tempos de pandemia da COVID 19, sob a ótica de 
professores de matemática provenientes de 4 escolas 
públicas (EMEF Francisco Sales de Oliveira, EMEF João 
Lopes da Silva, EMEF Quitéria Lunguinho, ECI Dorgival 
Silveira) do município de São Francisco/PB. 2022 
 
 
 

Com relação a identificação dos equipamentos 

ou mecanismos tecnológicos para a realização das aulas 

de matemática em tempos de pandemia (Figura 1B), 

observa-se que a grande maioria dos professores 

entrevistados nessa pesquisa relatam que suas aulas 

foram realizadas utilizando o meet, google sala de aula, 

whatzaps e e-mail. O whatzap foi o mecanismo de 

menor utilidade utilizado como mecanismo de aula 

ministradas por professores de matemática no ensino 

remoto, relatado apenas por 11,1% dos participantes 

(Figura 2B). De forma similar, 11,1% do público 

amostrado indicaram que utilizaram apenas o recurso 

tecnológico google meet para a realização de suas aulas. 

Quanto ao questionamento de quais seriam as 

principais dificuldades vivenciadas por professores de 

matemática do ensino básico realizado durante a 

pandemia, observa-se que em termos de distribuição 

das respostas ocorreram similaridades, ou seja, os 

valores foram praticamente divididos de forma 

igualitária (Figura 1C), evidenciando as dificuldades 

como pouco domínio dos recursos tecnológicos (google 

sala de aula, e plataformas digitais). Outras dificuldades 

mencionadas foram: dificuldade de utilizar ferramentas 
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tecnológicas, problemas com acesso à internet e falta 

de recursos tecnológicos por parte dos estudantes. 

A esse respeito, Santos et al. (2020), relatam 

que a falta de preparo dos professores para atuarem 

nesse modelo de ensino intermediado pelas TICs, 

culminando com a pouca formação para o uso desses 

recursos, torna-se uma das principais dificuldades 

enfrentadas por eles. Outras dificuldades para 

trabalharem com ferramentas tecnológicas foram 

registradas por Ferreira et al. (2020), os quais 

constataram em seus estudos que as maiores 

dificuldades encontradas para realizar o trabalho de 

forma remota foram “a ausência das famílias para 

garantir os momentos de interação com os alunos” 

(71,4%); “a falta de habilidade para o manuseio dos 

recursos tecnológicos” (42,9%); e “adaptar os recursos 

didáticos disponíveis para o ensino remoto” (42,9%), 

respectivamente. 

Outra questão abordada foi a identificação das 

principais estratégias digitais utilizadas para avaliação e 

avaliação do ensino da disciplina de matemática. 

Conforme a Figura 1D, observa-se que atividades 

impressas (44,4%) e atividades impressas e realizadas 

de forma remota (55,6%) foram aquelas mais utilizadas 

pelos professores. 

De maneira geral os dados evidenciam que a 

utilização de ferramentas tecnológicas no ensino 

remoto foi crucial para a continuidade das atividades 

escolares. Dentre essas ferramentas, o google meet, o 

whatzap e o e-mail foram as tecnologias digitais mais 

utilizadas pelos professores de matemáticas nesses dois 

últimos anos de isolamento social. 

Pautados nesse contexto, Santos et al., (2021), 

evidenciam aspectos importantes a serem 

considerados, sobretudo em relação à fragilidade dos 

nossos sistemas de ensino. Entre tais aspectos, 

sobressai importância da formação contínua dos 

professores de matemática, preparando-os para a 

utilização dos recursos digitais que há muito tempo e a 

passos lentos já se buscava integrar ao currículo escolar 

e hoje, sem nem mesmo permitir um processo de 

adaptação ao novo modelo de ensino, foram impostos 

aos docentes como principal ferramenta de trabalho. 

No quesito avaliação do aprendizado, os 

resultados encontrados apontam que aquelas impressas 

e remotas, o uso de simulado remoto e atividades 

realizadas pelo google forms, foram as mais utilizadas 

pelos professores de matemática das escolas públicas 

avaliadas nesse estudo. Confrontando os resultados 

obtidos nesse estudo com aqueles discutidos na 

literatura, observa-se similaridades. Estudos conduzidos 

por Ferreira et al. (2020), revelaram que os professores 

sentiram dificuldades em permanecer com horários que 

respeitassem sua carga horária, em decorrência de 

oferecerem oportunidades aos alunos para acessar os 

conteúdos das aulas, esclarecer dúvidas, receber e 

enviar atividades, sem horário limitado.  

Para atender a nova demanda, não houve 

alternativa de preparo e adaptação, então os 

professores precisaram enfrentar o desafio de um 

modelo de aula ainda não organizado, levando em 

conta os diferentes meios para se repassar os 

conteúdos e atividades, como aplicativos de 

comunicação e interação, Zoom, Hangout Meet, ou 

salas de aulas virtuais como Google Classroom, ou por 

mensagens, vídeos/imagens e áudios, usando 

WhatsApp. Além disso, os autores observaram ainda 

que o processo de ensino de Matemática, foi realizado 

utilizando-se o livro didático, gravações de vídeos com 

explicações dos conteúdos ou arquivos do Youtube que 

contemplem o assunto em estudo.  

A esse respeito, Valência (2020) observaram 

em seu estudo de pesquisa que objetivou avaliar como 

tem sido realizadas as aulas de matemática, por ocasião 

da pandemia, observaram que a utilização de 

tecnologias digitais não implica repetição de uma série 

de atividades tradicionais realizadas com lápis e papel.  

Ao introduzir estas ferramentas no processo de 

ensino, é também necessário introduzir novas 

metodologias e novas estratégias de avaliação; que 
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fornecem elementos para o desenvolvimento das 

competências matemáticas dos estudantes. A utilização 

de ferramentas digitais na sala de aula ou em espaços 

não presenciais como os oferecidos pela educação 

virtual deve favorecer a aprendizagem dos alunos em 

vez de facilitar o trabalho do professor. 

Em situações emergenciais, para que o 

conteúdo programático seja atendido e os danos sobre 

o aprendizado dos estudantes seja minimizado, é um 

desafio enfrentado por todos os professores. Conforme 

a Figura 2 (A), observa-se que a maioria dos 

participantes relataram como desafiador o aprendizado 

das TICs de forma emergencial (44,4%).  

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

FIGURA 2. Desafios (A), recursos metodológicos (B), 
fatores positivos e negativos (C) e como o ensino 
remoto de matemática poderia ser melhor ou diferente 
quanto ao componente curricular (D) em tempos de 
pandemia da COVID 19, sob a ótica de professores de 
matemática procedentes de 4 escolas públicas (EMEF 
Francisco Sales de Oliveira, EMEF João Lopes da Silva, 
EMEF Quitéria Lunguinho, ECI Dorgival Silveira) do 
município de São Francisco/PB. 2022 
 

De forma similar, a carência quanto a formação 

do professor (22,2%) para trabalhar com o ensino 

remoto e a falta de materiais digitais de trabalho 

(22,2%), foram os pontos apontados como cruciais 

nesse momento. Apenas 15% dos professores relataram 

que não tiveram dificuldades quanto ao ensino de 

matemática de forma remota. 

Os desafios enfrentados pelos professores 

justificam as adaptações realizadas no seu 

planejamento e em sua organização didática. A falta de 

acessibilidade e a pouca interação levaram os docentes 

à reorganização dos conteúdos, alterando também a 

forma como são apresentados aos alunos nas 

plataformas digitais, considerando-se as possíveis 

dificuldades que possam surgir na ausência da 

mediação do professor. A esse respeito Teixeira et al. 

(2021), relatam que os maiores desafios enfrentados 

pelos professores de matemática foi a utilização de 

ferramentas digitais no ensino remoto, pois, segundo os 

autores, atualmente, os professores do ensino básico 

não foram capacitados para lecionarem com a utilização 

de recursos tecnológicos. De forma similar, Santos et al. 

(2020) e Souza Júnior et al. (2020), relatam que os 

professores participantes de sua pesquisa revelam ser o 

principal desafio, a frágil formação que possuem para 

atuar diante das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). Por conseguinte, a ausência de 

interação com os alunos ocasionada pela pouca 

acessibilidade deles às redes de internet. 

Assim, é possível inferir que apesar de 

desafiador, trabalhar com o mundo tecnológico, é ainda 

apontado como caminho a ser percorrido, levando em 

conta a permissa de que o ensino remoto, apesar de ser 
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encarado como uma dificuldade, é a única forma para 

interromper barreiras físicas mediante a tendência de 

continuidade no mundo contemporâneo. 

Frente às dificuldades apresentadas quanto ao 

ensino presencial por ocasião da pandemia da Covid 19, 

as adequações no ensino de matemática provocadas 

pela suspensão das atividades presenciais nas escolas 

mobilizaram a necessidade dos docentes em recorrer à 

apropriação de conhecimentos inerentes ao ensino a 

distância. Assim, os principais desafios vivenciados pelos 

professores fazem referência ao uso de recursos 

tecnológicos, intensificando assim a aproximação da 

educação e tecnologia. Apesar de que não os 

professores não receberam nenhum tipo de formação 

para utilizarem, com qualidade, os recursos no formato 

online. 

Quanto a identificação dos recursos 

metodológicos mais utilizados pelos professores para a 

efetivação de suas aulas, a Figura 2B, revela que o 

google sala de aula o meet e o quadro digital (66,7%), 

foram as ferramentas mais utilizadas pela maioria dos 

professores entrevistados. Isso significa que pelo menos 

6 professores dos nove entrevistados utilizaram esses 

recursos. Os demais professores citaram o uso de 

quadro e da mesa digital em suas aulas. A esse respeito  

Ao encontro dessas informações, Ferreira et al. 

(2020), alertam em seu trabalho de pesquisa, que para 

atender a nova demanda, não houve alternativa de 

preparo e adaptação para o ensino de matemática, 

então os professores precisaram enfrentar o desafio de 

um modelo de aula ainda não organizado, levando em 

conta os diferentes meios para se repassar os 

conteúdos e atividades, como aplicativos de 

comunicação e interação, Zoom, Hangout Meet, ou 

salas de aulas virtuais como Google Classroom, ou por 

mensagens, vídeos/imagens e áudios, usando 

WhatsApp. 

No que diz respeito aos pontos positivos e 

negativos (Figura 2C), observa-se que a grande maioria 

dos professores entrevistados relataram que o uso das 

TICs foi uma experiência negativa (44,4%), alegando 

aprendizagem não satisfatória e a falta de motivação 

dos alunos (33,3%) e aprendizagem descontínua 

(11,1%). Apenas 11,1% do público amostrado 

apresentaram o uso das TICs como fator positivo. 

Para o questionamento que aborda como o 

ensino remoto de matemática (Figura 2D), poderia ser 

melhor ou diferente quanto ao componente curricular, 

os resultados revelaram que o uso de jogos digitais 

(33%), e formação no ensino remoto foram as formas 

de ensino mais utilizadas, juntamente com o uso de 

laboratório digital (22,2%). Apenas 11% dos 

entrevistados relataram a necessidade de mudar o 

currículo em momentos emergenciais (11,1%), 

respectivamente. 

De acordo com a Figura 3 A, B e C, observa-se 

como tem sido realizadas as aulas remotas de 

matemática, a possibilidade dos professores já terem 

trabalhado com TICs e a forma de avaliação dos 

estudantes por parte dos professores no ensino remoto.  

A) 

 

B) 
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C) 

 

FIGURA 3. Metodologias de ensino (3A), treinamento 
para trabalhar com TICs (3B) e formas de ensino de 
matemática em tempos de pandemia da COVID 19 (3C) 
sob a ótica de professores de matemática procedentes 
de 4 escolas públicas (EMEF Francisco Sales de Oliveira, 
EMEF João Lopes da Silva, EMEF Quitéria Lunguinho, ECI 
Dorgival Silveira) do município de São Francisco/PB. 
2022. 

 

 

Conforme a Figura 3A, observa-se que o ensino 

híbrido foi o modelo de aula remota mais utilizada 

(77,8%), seguido pela sala invertida, com 33,3%. A 

promoção de seminários e discussões também foi 

apontado como forma de trabalhar a matemática, 

sinalizada por 11,1%, respectivamente.  

Conforme pesquisa realizada em escolas 

públicas do Estado de São Paulo, Campos (2022), 

relatam que o ensino híbrido e as aulas invertidas foram 

as metodologias mais utilizadas. Para Santo (2021), em 

tempos de pandemia, a atividade de ensino tem 

requerido dos professores estratégias não 

convencionais para mediação do saber, principalmente 

em se tratando das turmas de Educação de Jovens e 

Adultos nas escolas. Mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas pelos professores durante esse período de 

atividade no Ensino híbrido, algumas lições foram 

tiradas para refletir a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática, principalmente o 

processo de acolhimento dos alunos e 

compartilhamento dos saberes, dúvidas, afazeres e 

dificuldades com todos os familiares. 

Quanto ao treinamento recebido pelos 

professores para trabalhar com TICs (Figura 3B), os 

resultados encontrados nessa pesquisa confirmam que 

a grande maioria dos professores entrevistados não 

receberam nenhum tipo de capacitação ou formação 

(66,7%). A esse respeito, Ferreira et al. (2020), relatam 

que as adequações no ensino de matemática 

provocadas pela suspensão das atividades presenciais 

nas escolas mobilizaram a necessidade dos docentes em 

recorrer à apropriação de conhecimentos inerentes ao 

ensino a distância.  

Por esse viés, Menezes et al. (2021), relatam 

que a formação docente enfrenta ainda grande déficit 

no que diz respeito à implementação de metodologias 

com o auxílio das tecnologias digitais e que para se 

obter um melhoramento nos resultados dos estudantes 

é mais que necessário uma formação em contínua 

mudança e certa adaptação aos novos modelos de 

ensino e ao meio ao qual o professor trabalha, levando 

em consideração os contextos sociais e culturais da 

localidade que a escola está inserida. 

De acordo com Gusso et al. (2020), o uso 

destas tecnologias utilizadas demonstrou eficiência em 

substituir os modelos tradicionais de aprendizagem 

durante a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, 

entretanto evidenciaram-se dificuldades na 

incorporação destas ferramentas por alunos e 

professores, principalmente relacionadas a problemas 

de infraestrutura e capacitação tecnológica dos 

educadores. De forma similar, Hasstenteufel e Pertile 

(2021), apontam que a falta de capacitação dos 

professores de matemática para trabalharem com 

ferramentas digitais, é um problema corriqueiro no 

ensino básico. Assim, a dificuldade em lidar com essas 

ferramentas é devastadora, exigindo assim que os 

docentes continuem sua formação e se atualizem para 

lidar com o mundo virtual. 

Quanto as formas de ensino de matemática em 

tempos de pandemia, os resultados encontrados nessa 

pesquisa, revelam que 55,6% dos entrevistados relatam 

que as aulas foram realizadas de forma remota, 

aplicando-se o método da preparação do material 
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impresso para os alunos acompanharem as aulas. 

Assim, as apostilas eram produzidas nas escolas e os 

pais dos estudantes ou os próprios alunos iriam pegar o 

material de forma presencial.  

De forma similar, 22% dos professores de 

matemática entrevistados relataram que as aulas eram 

realizadas de forma remota e presencial e a terceira 

parte do público (22%) respondeu que as aulas foram 

realizadas de forma presencial. Analisando-se essas 

respostas observa-se que o ensino remoto foi a maneira 

aplicada para a realização das aulas de matemática. 

Associado a essa metodologia, a entrega das atividades 

de matemática impressas foi primordial para que o 

aprendizado continuasse, mesmo em condições 

remotas. 

De maneira geral os dados evidenciam que a 

utilização de ferramentas tecnológicas no ensino 

remoto foi crucial para a continuidade das atividades 

escolares. Dentre essas ferramentas, o google meet, o 

whatzap e o e-mail foram as tecnologias digitais mais 

utilizadas pelos professores de matemáticas nesses dois 

últimos anos de isolamento social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As principais dificuldades vivenciadas por 

professores de matemática do ensino básico durante a 

pandemia foram o pouco domínio dos recursos 

tecnológicos (google sala de aula, e plataformas 

digitais), falta de habilidades ou conhecimentos quanto 

a utilização de ferramentas tecnológicas, problemas 

com acesso à internet e falta de recursos tecnológicos 

por parte dos estudantes. 

No quesito avaliação do aprendizado, os 

resultados encontrados apontam que aquelas impressas 

e remotas, o uso de simulado remoto e atividades 

realizadas pelo google forms, foram as mais utilizadas 

pelos professores de matemática das escolas públicas 

avaliadas nesse estudo. Em situações emergenciais, 

para que o conteúdo programático seja atendido e os 

danos sobre o aprendizado dos estudantes seja 

minimizado, é um desafio enfrentado por todos os 

professores.  

Os desafios enfrentados pelos professores 

justificam as adaptações realizadas no seu 

planejamento e em sua organização didática. A falta de 

acessibilidade e a pouca interação levaram os docentes 

à reorganização dos conteúdos, alterando também a 

forma de como são apresentados aos alunos nas 

plataformas digitais, considerando-se as possíveis 

dificuldades que possam surgir na ausência da 

mediação do professor. Assim, é possível inferir que 

apesar de desafiador, trabalhar com o mundo 

tecnológico, é ainda apontado como um caminho a ser 

percorrido, levando em conta a premissa de que o 

ensino remoto, apesar de ser encarado como uma 

dificuldade, é a única forma para interromper barreiras 

físicas mediante a tendência de continuidade no mundo 

contemporâneo. 
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