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Resumo: 

O trabalho proposto é oriundo das discussões realizadas na disciplina de Seminário Avançado 

I do curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso e de sugestões 

de estudos bibliográficos propostos pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Matemática – GRUEPEM – da linha de pesquisa em Educação em Ciências e Matemática do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da instituição supracitada. Vivemos em um 

momento onde o tempo presente é caracterizado pelo desenvolvimento técnico-científico que 

interfere em toda vida social, produtiva e pessoal, e traz consigo novo vocabulário, novas 

práticas que são assimiladas pelas crianças e jovens com muita facilidade. Constatamos, 

portanto, que as escolas possuem uma grande dificuldade em acompanhar as transformações 

desencadeadas pelo avanço tecnológico. Observamos também que muitos educadores não se 

sentem preparados para introduzirem as novas tecnologias em sua sala de aula. Acreditamos 

que a maioria dos professores é consciente que não é possível ignorar a presença dos meios 

tecnológicos, o que acontece é que eles não sabem ao certo o que fazer com estes em sala de 

aula. Diante do problema apresentado, pretendemos tratar as dificuldades encontradas pelos 

professores de matemática em introduzir os meios tecnológicos em suas práticas pedagógicas. 

Pretendemos com o presente trabalho promover algumas reflexões sobre a introdução de 

tecnologias no ensino e aprendizagem de matemática. Abordaremos ainda, em nossas 

discussões a importância da escola como um ambiente que na atual conjuntura, deve ter como 

uma de suas funções, a promoção da inclusão digital. Para o embasamento teórico 

pretendemos chamar ao dialogo autores como Borba, Penteado, Tikhomorov, Machado, 

Demailly, Nóvoa, Imbernon, Freire, Jambeiro, D’Ambrósio e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática. Finalmente nos encaminharemos para o campo da formação de 

professores almejando desencadear um debate no sentido de promover uma reflexão sobre os 

modelos de formação presentes e o quanto estas formações têm possibilitado capacitação aos 

docentes para inclusão das novas tecnologias em seu trabalho.  

 

Palavras – Chave: Educação Matemática. Tecnologias. Formação de Professores. 

 

Vivemos em um momento onde o tempo presente é caracterizado pelo 

desenvolvimento técnico-científico que interfere em toda vida social, produtiva e pessoal, e 

traz consigo novo vocabulário, novas práticas que são assimiladas pelas crianças e jovens com 

muita facilidade. O avanço tecnológico e o estabelecimento da era digital trouxeram para 
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sociedade grandes transformações. As inovações estão presentes em todos os campos da 

atividade humana. Os indivíduos acompanham sistematicamente estas transformações 

especialmente a nova geração. As gerações anteriores – onde o desenvolvimento tecnológico 

não era tão avançado – enfrentam algumas dificuldades para manusear as novas mídias.  

Diversos setores da sociedade evoluíram com a introdução das novas mídias, no 

entanto, percebe-se que a educação em geral tem apresentado muitas dificuldades para 

acompanhar tal evolução e as escolas em particular não se sentem preparadas para tal desafio. 

Os professores em especial não se sentem habilitados para introduzirem as novas tecnologias 

em suas práticas pedagógicas. Acreditamos que a maioria dos educadores é consciente que 

não é possível ignorar a presença dos meios tecnológicos, o que acontece é que eles não 

sabem ao certo o que fazer com estes em sala de aula. A questão que mais incomoda é como 

utilizar as novas mídias como instrumento pedagógico. 

 

A Presença do Computador e as Teorias de Tikhomorov 

 

Com o advento do computador circulou na comunidade escolar e até mesmo em outros 

setores da sociedade a máxima que tal máquina iria substituir os seres humanos e 

consequentemente os professores. A introdução do computador na atividade humana colocaria 

a profissão de professor em declínio chegando a um curto período a sua extinção. A respeito 

de tal tema Tikhomirov (1981) apresenta três teorias relacionadas à presença do computador 

na atividade humana. 

Na primeira teoria, a da Substituição, “o computador é visto como substituto do ser 

humano. O computador chega aos mesmos resultados que o ser humano, na maioria dos casos 

com menos erros” (TIKHOMIROV apud BORBA, 1999, p.286). Borba (1999) vem dizer que 

esta teoria deve ser rejeitada, pois a mesma trivializa o pensamento humano. Ao procurar 

resolver um problema, o indivíduo busca desenvolver soluções, esta etapa de busca, passa por 

complexos processos humanos que exige do indivíduo um pensamento bem elaborado, 

sofisticado. Tal processo descarta o tratamento trivial dado ao pensamento humano. As 

soluções desenvolvidas por humanos são fundamentalmente diferentes das soluções 

elaboradas pelo computador. 

Na segunda teoria, a da Suplementação, o computador complementa o ser humano. O 

computador tem a função de resolver os problemas mais complexos deixando ao encargo do 

indivíduo apenas a solução dos problemas mais elementares. Borba (1999) relata que esta 

teoria embasa-se na teoria da informação que defende que o pensamento pode ser dividido em 
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pequenas partes. Os processos complexos de pensamento – na visão desta teoria – consistem 

de pequenas partes que podem ser agrupadas. Borba (1999) corrobora que a teoria deve ser 

criticada na medida em que tem uma visão quantitativa e não qualitativa do pensamento. Ao 

ter a ilusão de reduzir o pensamento a “pequenas caixas” não se considera o processo de 

busca de soluções para este problema.  Desconsidera que tal problema não pode ser 

decomposto e que deve ser entendido de forma global. “Este modelo ignora que há valores 

que perpassam tanto a eleição de um dado problema como suas possíveis soluções” (BORBA, 

1999, p.287). 

A terceira teoria, a da Organização, sustenta que “o computador regula atividade 

humana e que este tem diferenças fundamentais com a linguagem. O computador pode dar 

feedback a passos intermediários da atividade humana, que seriam impossíveis de serem 

dados por observadores externos” (Ibidem, p.287). Borba (1999) vem dizer que a terceira 

teoria proposta por Tikhomirov é aceitável, uma vez que Borba acredita que o computador 

interage como o humano em um processo de modelagem recíproca. O computador molda o 

ser humano e ao mesmo tempo é moldado por ele. 

 

Uma Experiência em Sala de Aula 

 

Há muito tempo o homem tem se preocupado em compreender como o conhecimento 

é gerado em ambientes formais ou informais de aprendizagem, hoje temos nos perguntado 

como este conhecimento pode ser gerado no contexto das diferentes mídias disponíveis. 

Preocupamo-nos também em responder como este conhecimento gerado neste contexto das 

novas mídias pode se materializar em ambientes tais como as salas de aulas. Não há dúvida 

que estamos conscientes de que não é possível ignorar a presença dos meios tecnológicos, o 

que acontece é que ainda não sabemos ao certo o que faremos com estes em sala de aula. 

Na intenção de exemplificar uma das maneiras de introduzir os meios tecnológicos na 

sala de aula, Borba relata uma de suas experiências descrevendo uma pesquisa desenvolvida 

sob sua coordenação com alunos do curso de graduação em Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP – Rio Claro. O trabalho trata de modelagem 

matemática e utiliza as novas mídias no intuito de realizar experimentos. Ele emprega como 

recursos a calculadora gráfica e/ou software gráfico (Fun). Os alunos são incentivados a 

utilizarem tais mídias efetuando diversos experimentos para buscar através do processo de 

tentativa e erro as possíveis soluções das atividades propostas.  
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Os alunos são divididos em pequenos grupos e são orientados a se reunirem para 

realizarem as investigações tanto nos momentos de aula quanto em momentos extraclasse. 

Tais experimentações proporcionam a eles a elaboração de conjecturas que posteriormente 

serão discutidas em sala de aula. O professor coordena um debate sobre as ideias 

desenvolvidas pelos pequenos grupos de investigação onde as proposições elaboradas passam 

por um crivo de avaliação que tem como função a validação ou não das teorias apresentadas. 

Borba (1999, p.289) chama a atenção para um episódio que aconteceu em uma das 

apresentações dos grupos de investigação: 

 

[...] no momento da discussão sobre quais as relações entre os gráficos e os 

coeficientes “a” “b” e “c” de funções quadráticas do tipo y = ax
2 

+bx+c, mais uma 

vez os estudantes elaboraram diversas conjecturas que foram debatidas pelos colegas 

e pelo professor. A conjectura levantada por um dos 15 grupos, composto por 

Renata, Patrícia e Silva, provou certo grau de originalidade. Renata afirmou: 

“quando “b” é maior que zero, a parábola vai cortar o eixo y com sua parte 

crescente, quando “b” for menor que zero, ela vai cortar o y com sua parte 

decrescente”. 

 

 

Borba vem dizer que a afirmação da aluna Renata desencadeou uma intensa discussão. 

Nem o professor e muito menos os alunos tinham notado ou refletido sobre o que Renata 

havia observado. Depois de uma intensa e exaustiva análise da proposição apresentada, 

chegou-se a conclusão que a afirmação era verdadeira. 

 

Se for analisado o Xv = - (b/2a) nas quatro combinações possíveis (a>0 e b<0, 

a>0 e b>0, a<0 e b<0, a<0 e b>0) a posição do vértice da parábola em relação ao 

eixo dos Ys confirma a relação. [...] Assim, quando a>0 e b<0 teremos Xv>0 e 

parábola com concavidade voltada para cima. Como o eixo de simetria da parábola 

estará à direita do eixo dos Ys, cortará este eixo com a parte decrescente da 

parábola. Raciocínio análogo poderá ser feito para os outros três casos mostrando a 

validade da conjectura de Renata e seu grupo (Ibidem, p.290-291).  

 

 

A pesquisa de Borba registra uma recuperação do “método da tentativa como um 

caminho para a formulação de conjecturas que não são comuns de emergirem em sala de aula 

onde o método dedutivo-analítico é dominante e as investigações são centradas no professor” 

(Ibidem, p.293).  

Os gráficos que as novas mídias são capazes de gerar permitem um “deslocamento da 

ênfase algébrica dada ao estudo das funções para uma atenção maior à coordenação entre 

representações algébricas, gráficas e tabulares” (Ibidem, Idem). 

O autor supracitado corrobora que situações como estas aconteceram diversas vezes, 

na mesma turma ou em outros anos. Novas facetas de temas matemáticos conhecidos têm 
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aparecido e têm sido discutidos sob diferentes óticas. Podemos verificar através dos relatos de 

Borba que se as tecnologias não estivessem disponíveis, a proposição de Renata dificilmente 

seria anunciada, uma vez que os alunos envolvidos na investigação em particular não são da 

área de Matemática. 

Percebe-se na pesquisa de Borba que as tecnologias utilizadas foram estruturando, ao 

mesmo tempo em que foram estruturadas pelo grupo que as utilizaram, o que vem a dar 

sustentação a teoria de modelagem recíproca defendida por ele. 

 

A Mídia e a Construção do Pensamento Humano 

 

Pouca importância se tem dado ao papel da mídia nas discussões sobre o pensamento. 

O ser humano tem sido o foco das discussões. Temos alguns teóricos reconhecendo a 

presença de “outros” no pensamento, sejam eles humanos ou não, mas acaba por final sendo 

enfatizado o ser humano. 

Levy apud Borba vem dizer que “as bibliotecas e as novas interfaces dos 

computadores não são apenas molduras, mas sim parte ativa do pensamento. Nosso 

pensamento, embora não determinado, é condicionado pelas diferentes técnicas desenvolvidas 

ao longo da história” (1999, p.292).  

Machado (1995) chama de metáforas as visões acerca do pensamento. O autor relata a 

importância da metáfora como uma alavanca que alarga o raio da visão, porém chama a 

atenção para o risco de se criar reducionismo absurdo, se tomada literalmente. Podemos 

perguntar para que serve a metáfora “ser humano – oralidade – escrita – informática”. Tal 

metáfora nos permite que “vejamos o conhecimento matemático como algo que também é 

condicionado pelas mídias disponíveis em um determinado momento” (BORBA, 1999, 

p.292). 

 

A Presença do Computador e a Autoridade do Professor 

 

Penteado (1999) discute o movimento que o uso dos computadores provoca na sala de 

aula. O computador serve como diferentes fontes de informação, mas estabelece diferentes 

tipos de autoridade e poder. “O tipo de controle que o professor exerce durante a aula muda 

em relação às atividades sem computador, devido ao fato de que, uma vez na frente do 

computador, o aluno pode fazer várias opções e trilhar diferentes caminhos” (PENTEADO, 

1999, p.304). 
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Não se trata de dizer que o professor deixa de ser autoridade dentro da sala de aula, 

pois será ele quem vai conduzir os alunos no sentido de explorar esse ou aquele conceito, 

porém a negociação entre ele e seu aluno ganha mais força. A introdução do computador em 

sala de aula impede que o professor haja como o único que possui o domínio da informação e 

garante aos alunos uma participação mais ativa na construção do conhecimento.  

Freire (1996, p.47) afirma que “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou construção”. Por acreditar que entregar 

prescrições a serem seguidas não é suficiente para o educador ser capaz de propiciar uma 

ambiente de aprendizagem, Freire (2005) propõe uma educação que seja capaz de permitir ao 

educando a emersão de sua condição de objeto para a sua condição de sujeito ativo na 

construção de seu conhecimento.  

Acreditamos que em aulas onde o computador se faz presente o aluno possui mais vez 

e voz. O conhecimento que os alunos apresentam em diferentes ambientes digitais é na 

maioria das vezes maior que o conhecimento do professor. Tal realidade pode- se apresentar 

muito temerosa para alguns professores que insistem em sustentar que o educador seja o 

detentor do saber e o aluno um mero receptor.  

 

Os professores devem reconhecer que alguns estudantes podem avançar em 

algumas áreas além da habilidade do professor. Mais do que ver tal crescimento 

como ameaça, os professores terão que reconhecer que este conhecimento avançado 

de um estudante pode enriquecer o ambiente de aula. Os estudantes podem partilhar 

seu conhecimento como ambos, os professores e a classe (MUNDAY apud 

PENTEADO, 1999, p.305). 

 

A introdução do computador provoca mudança na dinâmica da aula, o que exige do 

professor novos conhecimentos e ações. Confiamos que o professor que é consciente de sua 

função na construção do conhecimento jamais se sentirá ameaçado ao introduzir o 

computador ou qualquer outro recurso tecnológico em sua sala de aula.  Sabemos que a 

inovação incomoda e traz consigo medo e ansiedade, porém o professor pode aprender a 

conviver com a indecisão e a incerteza.  Tudo o que conhecemos é provisório, não existe um 

conhecimento definitivo e acabado, nada está feito, mas encontra-se em permanente 

construção. 

 

É preciso considerar que o computador passará a constituir a profissão (de 

professor), mobilizando os atores presentes no seu cenário e trazendo consigo 

muito outros atores. O movimento, a velocidade, o ritmo acelerado como que a 

informática imprime novos arranjos na vida fora da escola caminham para a escola, 

ajustando e transformando esse cenário e exigindo uma revisão dos sistemas de 
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hierarquias e prioridades tradicionalmente estabelecidos na profissão docente 

(Ibidem p. 309-310). 

 

“Longe da idéia de que o computador viria substituir o professor, seu uso vem, 

sobretudo, reforçar o papel do professor na preparação, condução e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem” (PCN, 1998, p.45). Os Parâmetros Curriculares também vão dizer 

que o uso dos recursos tecnológicos pode trazer significativas contribuições para a reflexão 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem de Matemática à medida que: 

 

Relativizam a importância do cálculo mecânico e da simples manipulação 

simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses cálculos podem ser 

realizados de modo mais rápido e eficiente. Evidenciam para os alunos a 

importância do papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação, 

permitindo novas estratégias de abordagem de variados problemas. Possibilitam o 

desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela realização de projetos 

e atividades de investigação e exploração como parte fundamental de sua 

aprendizagem. Permitem que os alunos construam uma visão mais completa da 

verdadeira natureza da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas 

diante de seu estudo (PCN, 1998, p.43-44). 

 

A educação tecnológica oferecida nas aulas de matemática não deve significar apenas 

uma formação especializada. Espera-se que ela proporcione ao aluno e ao professor o 

conhecimento dos recursos da tecnologia e o reconhecimento da aplicação da informática nas 

situações de aprendizagem. 

 

A Inclusão Digital 

 

O avanço tecnológico-científico trouxe para a sociedade uma grande transformação. O 

aparecimento das novas mídias, principalmente do computador e da internet tem levado muita 

gente a discutir o direito das pessoas ao acesso a tais mídias. Segundo Jambeiro (2005) 

observa-se crescente envolvimento de diferentes atores nesse tema, sobretudo governos dos 

três níveis de poder e organizações sociais de vários tipos. A inclusão digital é um assunto 

aberto à investigação e de grande interesse social e econômico. “O tema passou a representar 

para a sociedade, à consolidação da democracia e à inclusão social de indivíduos e grupos 

tradicionalmente excluídos do desenvolvimento socioeconômico” (JAMBEIRO, 2005, p.29). 

Espera-se que a inclusão digital seja vista sob o ponto de vista ético, considerada pela 

sociedade e inclusive pela escola como uma ação que promoverá a conquista da cidadania 

digital. Almeja-se que o direito a tal cidadania contribua para uma sociedade mais igualitária, 

parafraseando Freire (2008), menos malvada, menos feia, menos autoritária, mais democrática 

e mais humana. 
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Demo apud Jambeiro (2005, p.31) define cidadania como:  

 

[...] a raiz dos direitos humanos, sendo a falta de cidadania suprida pela tutela e 

assistência exercida pelo Estado sobre os cidadãos. Cabe ao Estado prover – ou 

viabilizar que outros o façam – o acesso à informação, e não apenas mediar as 

relações entre os homens, privilegiando a estrutura de poder, pois a informação é 

mais que a mercadoria por excelência da sociedade pós-industrial: é a sua própria 

razão de ser. Ela condiciona a existência da sociedade e sua coerência. A 

informação é um produto e um bem social.  

 

A escola que pretende ser inclusiva deve zelar pela promoção da inclusão digital. Ela 

precisa inserir tal tema em sua proposta curricular e lutar por políticas públicas a fim de 

garantir este direito aos seus alunos. Muitos deles não possuem condições financeiras para ter 

um computador com internet em sua residência. A escola para eles é o único lugar possível de 

se ter acesso a este tipo de tecnologia.  

 

A Formação de Professores 

 

Nóvoa (1992) ao discutir a formação contínua de professores leciona que toda 

formação necessita levar em consideração três aspectos fundamentais: o desenvolvimento 

pessoal e profissional do professor e o desenvolvimento organizacional da escola. 

“O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor” (Nias apud 

Nóvoa, 1991, p. 25). O indivíduo antes de ser professor é pessoa. Participa de atividades da 

igreja, é um dos membros de uma determinada família, freqüenta clubes e associações e 

estabelece relações sociais com os seus pares. 

 O desenvolvimento do aspecto pessoal do professor está intimamente relacionado 

com o seu desenvolvimento profissional, mas o melhoramento do aspecto pessoal não implica 

necessariamente no melhoramento do profissional. Tal fato nos conduz a reflexão: porque 

conseguimos progredir em vários aspectos da vida e esta progressão não se expande para o 

campo profissional? Quais são os motivos ou fatores que nos impedem de avançar 

profissionalmente? 

Nóvoa (1992) chama a atenção para o investimento da pessoa do professor e traz para 

o âmbito da formação os saberes de suas experiências. Afirma ainda que “a formação não se 

constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p.25). 
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Não se trata de deixar as teorias em segundo plano, ou até mesmo estabelecer 

dicotomias entre teoria e prática, trata-se do reconhecimento de que o adulto, no caso o 

professor, constrói como saber de referência conhecimentos que estão ligados à sua 

experiência e à sua identidade.    

As atividades coletivas devem ser a mola propulsora da formação. As formações 

centralizadas em atividades individuais são importantes para a produção de conhecimentos e 

de técnicas, porém não permitem a possibilidade de troca de experiências e a partilha de 

saberes. É no ambiente coletivo que o professor poderá simultaneamente ocupar a função de 

formando e formador.  

 

O processo de formação deve dotar os professores de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigadores. 

Nessa linha, o eixo fundamental do currículo de formação do professor é o 

desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a própria prática docente, com o 

objetivo de aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a 

docência (IMBERNON, 2000, p.39). 

 

A formação deve oferecer ao professor instrumentos intelectuais que sejam 

importantes ao conhecimento favorecendo a ele a capacidade de interpretar situações 

complexas e diversas oriundas do contexto escolar. “Tal formação deve envolver os 

professores em tarefas de formação comunitária para dar à educação escolarizada a dimensão 

de vínculo entre saber intelectual e a realidade social, com a qual deve manter estreitas 

relações” (IMBERNON, 2000, p.40). Imbernon (2000) corrobora Freire e D’Ambrósio 

quando vem dizer que os conhecimentos escolares para serem significativos precisam estar 

interligados ao contexto social dos educandos. 

“A formação centrada na escola transforma a instituição educacional em lugar de 

formação prioritária em relação a outras ações formativas” (IMBERNON, 2000, p.85). No 

lócus da escola a formação permite que os professores e formadores dirijam os programas de 

formação em consonância com as necessidades da escola promovendo possibilidades de 

elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem em sala de aula.  

 

Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola 

como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades 

distintas. A formação deve ser ancorada como um processo permanente, integrado 

no dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como uma função que intervém à 

margem dos projetos profissionais e organizacionais (MecBride apud Nóvoa, 1992, 

p.29). 

Toda proposta de formação de professores deve estar coerente como o projeto político 

pedagógico da comunidade escolar a qual estes professores pertencem. A formação não deve 
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acontecer desvinculada dos projetos e necessidades da escola. As escolas se constituem em 

territórios próprios onde a autonomia dos professores pode-se concretizar. Ela é o ambiente de 

intervenção, de investigação-ação e de investigação-formação dos professores.  

As experiências escolares com o computador têm mostrado que seu uso efetivo pode 

levar ao estabelecimento de um novo profissional. “Isso define uma nova visão do professor, 

que longe de considerar-se um profissional pronto, ao final de sua formação acadêmica, tem 

de continuar em formação permanente ao longo de sua vida profissional” (PCN, 1998, p.44). 

O professor deve estar consciente que ele também é responsável pela sua formação e que boa 

parte desta deve ser promovida pela escola. Cabe, portanto aos professores juntamente com a 

organização escolar incluir em seu projeto pedagógico políticas de formação. E que estas 

políticas estejam verdadeiramente direcionadas às necessidades da escola e dos professores. 

Atualmente existem formações destinadas a capacitarem os educadores para 

introduzirem as novas mídias em sala de aula, porém o que se percebe é que tais formações 

ainda deixam a desejar no que se refere à quantidade e qualidade. Outro ponto negativo e que 

muitos autores têm criticado é o fato das formações acontecerem de forma escolar, ou seja, 

trazidas prontas para o interior das escolas em forma de prescrições a serem seguidas. 

Demailly (1992, p.146) vem dizer que “uma parte significativa da formação contínua 

de professores funciona segundo a forma escolar”. A autora define a forma escolar de ensino 

como aquela organizada por um poder legítimo exterior aos alunos e até mesmo exterior aos 

professores. Estas formações possuem um programa pouco negociável definido por instâncias 

superiores aos formandos e formadores, e cabe a eles apenas cumprir o que à priori já está 

estabelecido. 

Nóvoa (1992) faz uma crítica severa às propostas de formação que são oficializadas e 

lançadas de cima para baixo aos professores. Os contextos sociais não são homogêneos, as 

pessoas são diferentes, não existe a possibilidade de estabelecer métodos universais a serem 

aplicados. 

“Os professores têm de serem protagonistas ativos nas diversas fases dos processos de 

formação: na concepção e no acompanhamento, na regulação e na avaliação” (NÓVOA, 

1992, p.30). Precisamos avançar de uma formação sobre os professores para uma formação 

com os professores e até para uma formação pelos professores. 

Certamente que a boa formação, e isto claro, inclui uma formação contínua de 

qualidade que atenda as reais necessidades dos professores e não que sejam fruto de políticas 

homogêneas impostas a toda uma coletividade docente, será primordial para que o professor 

de Matemática passe de uma condição de mero transmissor de conhecimentos, para uma 
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condição de agente libertador, conscientizador e promovedor da construção do conhecimento 

genuíno.  

É preciso libertar-se primeiro para poder libertar a outrem. Os olhos de quem ensina 

precisam ser abertos para a necessidade de uma formação dinâmica centrada em seus saberes 

sociais transdisciplinares, para que envolvidos no contexto social, propiciem aos seus 

educandos, oportunidade de liberdade através do saber. O saber como antídoto da alienação e 

o educador como promovedor da sua construção. 
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