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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal refletir sobre as contribuições que as novas 

tecnologias e a formação continuada podem oferecer para o ensino da matemática, 

favorecendo a prática educacional. O ensino da matemática ainda é ministrado por muitos 

professores de forma tradicional e mecânica. No entanto, as novas tecnologias da 

informação e da comunicação vêm suscitando pelo seu desenvolvimento acelerado e 

potencial de aplicação no contexto educacional, competindo aos educadores novas 

abordagens de utilização no processo educativo, como forma de enriquecer e facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem da matemática. Diante disso, se destaca a necessidade da 

formação continuada do professor, que já se encontra na carreira há algum tempo e essas 

mudanças influenciam o cotidiano da escola e de seus atores. Metodologicamente será 

realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir da leitura de autores como Perrenoud (2000), 

Assis (1994), Coscarelli (1999), Rocha e Campos (1993), Lévy (1987), Costa (2001), entre 

outros. Espera-se que este trabalho gere uma reflexão sobre a prática pedagógica e a postura 

do educador frente às novas tecnologias e o ensino da matemática. 

 

Palavras-chave: Tecnologias. Formação continuada. Matemática. Ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 ABSTRACT 

 

This work has got as main objective to reflect about the contributions that new technologies 

and continuous training may offer for the teaching of mathematics, favoring educational 

practice. The teaching of mathematics is still conducted, by many teachers, in a mechanical 

and traditional way. However, the new technologies on information and communication have 

been raising, for their accelerated development and potential of application in educational 

context, becoming for teachers the responsibility for new approaches in their use in 

educational process, as a way to enrich and facilitate the teaching-learning process on 

mathematics. Therefore, it is emphasized the relevance of teachers’ continuous training, as 

they has been in their career for some time and those changes influence the school’s and its 

actors’ routine. The methodology will be held through a bibliographic research, based on the 

readings of authors as Perrenoud (2000), Assis (1994), Coscarelli (1999), Rocha and Campos 

(1993), Lévy (1987), Costa (2001), among others. It is expected that this work provokes some 

reflection about pedagogical practice and educators posture before the new technologies and 

the teaching of mathematics.  

 

Key-words: Technologies. Continuous Training. Mathematics. Teaching-learning Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta de elaboração de um TCC tem um valor bastante significativo, uma vez 

que constrói a possibilidade de diálogo entre aquilo que se aprende e discute na faculdade e 

aquilo que se vivencia no espaço concreto da instituição escolar. 

Infelizmente, ainda se evidencia no ambiente escolar, concepções, técnicas, posturas 

e práticas pedagógicas sobre o ensino da matemática baseadas no tradicionalismo e numa 

abordagem mecânica, o que acaba gerando muitas vezes aos educandos temor, frustação e 

dificuldades em relação a esta disciplina. 

           As novas tecnologias de comunicação e informação, sobretudo o uso do computador, 

trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. A aceleração das 

transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico vem competir ao educador a 

buscar constantemente práticas que permitam a construção de conhecimento e 

aprofundamentos relacionados ao domínio da informática e assim se apropriar do uso das 

novas tecnologias em contextos educacionais.  

        Diante disso, a realidade educacional hoje vem mostrando a necessidade de reconhecer 

de forma crítica e adequada a presença das novas tecnologias no contexto escolar, 

aproveitando os recursos tecnológicos na viabilização de estratégias interativas de ensino-

aprendizagem, principalmente com relação ao ensino da matemática. 

      Alguns autores, como Perrenoud (2000), Assis (1994), Coscarelli (1999) e Rocha e 

Campos (1993) vêm discutindo o uso das novas tecnologias em contextos educacionais 

como forma de favorecer a apropriação do ensino. Nessa perspectiva, consideram o 

computador como um produto educacional, se adequadamente utilizado pela escola. 

       Apesar das inovações tecnológicas e seus benefícios para o âmbito educacional, ainda 

encontramos educadores que não se apropriam do uso desses recursos em sua prática 

pedagógica. Muitos justificam o não uso por falta de habilidade técnicas, comodismo, 

disponibilidade de tempo ou mera resistência. Nesse contexto, o papel do professor limita-se 

apenas a transmitir os conteúdos através de exposições orais, do uso do quadro e dos livros 

didáticos, para que os alunos memorizem.  



         Segundo Levy (1987) a tecnologia sempre esteve presente nos contextos educacionais 

seja pelo uso do quadro-negro, do livro didático ou da televisão. No momento, contudo, as 

novas tecnologias da informação e da comunicação vêm suscitando pelo seu 

desenvolvimento acelerado e potencial de aplicação novas abordagens de utilização no 

processo educativo, pois a utilização de recursos diversificados e motivadores enriquecem e 

facilitam o processo de ensino-aprendizagem.  

Nessa perspectiva, se faz necessário ressaltar que o processo contínuo de formação 

dos professores é imprescindível para a garantia de uma educação de qualidade aos 

educandos. Além de ser um instrumento de valorização do trabalho, possibilita a construção 

de competências necessárias ao ensino e de atualização profissional. 

          Conforme Costa (2001) o professor muitas vezes torna-se um reprodutor passivo de 

mecanismos tradicionais, por comodismo ou formação deficitária, de forma consciente ou 

não, daí a importância da formação continuada dos profissionais docentes. Fica evidenciada 

dessa forma, que a formação continuada é necessária para uma boa atuação pedagógica do 

professor, contribuindo para uma nova visão e prática escolar a partir do uso das novas 

tecnologias. 

   A investigação dessa problemática objetiva, portanto, esclarecer essas discussões e 

oferecer contribuições e ferramentas para que o professor de matemática utilize as novas 

tecnologias e seus recursos no seu dia-a-dia e para que aprofunde o seu conhecimento acerca 

da influência das tecnologias de informação e comunicação na educação através da 

formação continuada, favorecendo a prática educacional, e dessa forma, contribuindo para a 

democratização e expansão do acesso às novas tecnologias.  

       Do ponto de vista metodológico, optarei pela pesquisa bibliográfica, através da 

leitura e fichamento de autores como Perrenoud (2000), Assis (1994), Coscarelli (1999), 

Rocha e Campos (1993), Lévy (1987), Fernandes (1996), Costa (2001), Berbel (2001), entre 

outros, que me darão suporte sobre o ensino da matemática, a influência das tecnologias de 

informação e comunicação na educação, o uso do computador no dia-a-dia do professor 

como um recurso no processo de ensino e aprendizagem e a importância da formação 

continuada. 



Espero que tais encaminhamentos possam fazer com que este trabalho seja 

esclarecedor e sirva de apoio aos profissionais que trabalham na educação, especificamente 

no ensino da matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DA MATEMÁTICA NAS ESCOLAS 

 

Em uma sociedade complexa e mergulhada em relações de poder, a escola estabelece 

a continuidade de um ensino tradicional e excludente. O ensino tradicional arraigado em 

fórmulas prontas, modelos cansativos e repetitivos totalmente desprovidos de significado e 

distantes da realidade dos alunos, tem sido aplicado comumente nas escolas, principalmente 

com relação ao ensino da matemática. 

 

           Apesar de a matemática permear praticamente todas as áreas do conhecimento, 

muitos professores não consideram fácil mostrar aos estudantes aplicações interessantes e 

realistas dos temas a serem tratados ou motivá-los com problemas contextualizados.  

Portanto, têm preferido utilizar uma abordagem tradicional, que além de estimular o 

“decoreba”, a memorização, na maioria das vezes, registra fórmulas sem compreendê-las, 

repete-as simplesmente para conseguir boas notas ou para agradar o professor, gerando um 

aprendizado superficial. Fernandes (1996) acrescenta sua consideração ao afirmar que: 

 

{...} O aprendido não decorre da memorização, mas do nível crítico de 

conhecimento, ao qual se chegará pelo processo de compreensão, reflexão e 

crítica. Aprender significa, assim, passar de uma visão sincrética e ingênua da 

realidade (senso comum) para uma visão sintética, clara e unificada dessa mesma 

realidade (senso crítico), mediatizada pela análise que se faz através do 

conhecimento trabalhado. Ao final do processo de ensino, o aluno deve ser 

portador de saberes capazes de orientá-lo e dar clareza da sua posição como 
cidadão integrante de uma sociedade (p.101). 

 

 

              Além disso, corrobora o temor em relação à matemática, distorcendo o sentido 

formativo dessa disciplina, por meio de pressão psicológica, causando frustração e desespero 

nos educandos. Berbel (2001) chama a atenção das nossas atitudes, enquanto educadores, ao 

relatar que: 

 

Com nossas atitudes, podemos ter um comportamento que revela nosso respeito, 

nosso compromisso ético com a aprendizagem e o crescimento dos alunos, ou ao 

contrário, podemos ter comportamentos que revelam arbitrariedades, abusos de 
poder, uso de punições, injustiças, protecionismos, falta de consideração e de 

respeito, que resultam em prejuízos dos alunos (p.173). 

 

               Tal conduta voltada para a memorização em relação ao ensino da matemática 

impossibilita o desenvolvimento da reflexão, da criticidade, do raciocínio, da construção do 

conhecimento pelo próprio aluno. Estes elementos devem constituir objetivos essenciais do 



processo de ensino e aprendizagem.  Para Vasconcellos (2000): 

 

[...] O educando precisa desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos, de 

resolver problemas, o que exige uma aprendizagem significativa. Numa 

aprendizagem decorativa, o aluno só é capaz de resolver problemas muito 
semelhantes aos estudados, o que, evidentemente, limita demais seu potencial de 

enfrentar novas situações (p.98). 

 

   Como já ressaltamos, o conhecimento matemático não se consolida como um 

conjunto de ideias prontas a serem memorizadas e que vai muito além disso, um processo 

significativo de ensino de Matemática deve conduzir os alunos à exploração de uma grande 

variedade de ideias e de estabelecimento de relações entre fatos e conceitos de modo a 

incorporar os contextos do mundo real, as experiências e o modo natural de envolvimento 

para o desenvolvimento das noções matemáticas com vistas à aquisição de diferentes formas 

de percepção da realidade. Fernandes (1996), sob o enfoque crítico e comunicativo, defende 

que: 

... o mundo, a escola, as pessoas não estão dadas e prontas. Ao contrário, defende a 

ideia de que somos sujeitos de um processo de construção pessoal e social. A 

educação é um instrumento de resistência e transformação dos padrões 

socioculturais dominantes, que busca o resgate da dimensão humana numa 

perspectiva de emancipação (p.101).  

 

 

          Nesse sentido, a principal proposta de formação de conceitos em Matemática seja a 

compreensão do educador como mediador do processo de construção do conhecimento, 

criando situações pedagógicas para que o aluno exercite a capacidade de pensar e buscar 

soluções para os problemas apresentados.  

 

Dentro dessa perspectiva, é preciso que o professor veja o aluno na sua integralidade, 

considerando as diferenças e partindo do pressuposto de que se defrontar com dificuldades é 

inerente ao ato de aprender. Assim, as facilidades de uns e as dificuldades de outros deve ser 

compreendido não como um veredito que irá absolver ou culpar, mas sim como uma análise 

de que todos nós estamos sempre aprendendo. Segundo Luckesi (1998):  

 

[...] sobre o insucesso e o erro não se devem acrescer a culpa e o castigo. 

Ocorrendo o insucesso ou o erro, aprendamos a retirar deles os melhores e os 
mais significativos benefícios, mas não façamos deles uma trilha necessária de 

nossas vidas. Eles devem ser considerados percalços de travessia, com os quais 

podemos positivamente aprender e evoluir, mas nunca alvos a serem buscados 

(p.59). 

 



O ensino da matemática, portanto precisa ser um processo formativo de desempenho, 

considerando principalmente os aspectos qualitativos. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



3 REFLETINDO A RELAÇÃO ALUNO-PROFESSOR 

 

Infelizmente ainda existe em muitas escolas uma aristocracia educacional, uma 

mentalidade em que o professor é o conhecedor de tudo gerando um medo muito grande no 

desenvolvimento intelectual dos alunos e, além disso, tornando o diálogo impossível, o que 

impossibilita a troca de conhecimentos e favorece a domesticação da inteligência. 

 

A escola e, particularmente a sala de aula, não precisa ser uma espaço “frio”, 

“mecânico”, pois lá se educam pessoas que se constituem numa trama de relações sociais.  O 

educando é aquele que, participando do processo, aprende e se desenvolve, formando-se 

tanto como sujeito ativo de sua história pessoal quanto da história humana.  

 

Ao discorrer sobre a realidade educativa e a prática escolar sob um enfoque 

filosófico, Carlos Cipriano Luckesi (2004) faz a seguinte afirmação:  

 

Ensinar não significa simplesmente, ir para uma sala de aula onde se faz presente 

uma turma de alunos e “despejar” sobre ela uma quantidade de conteúdos. Ensinar 

é uma forma técnica de possibilitar aos alunos a apropriação da cultura da melhor 

e mais eficaz forma possível (p.116). 

 

Não importa, pois, ao educando simplesmente a retenção de informações e 

conhecimentos elaborados, mas sim o acesso, assimilação e apropriação ativa desses 

conhecimentos e sua utilização prática que se fará através da participação criativa.   

 

Em seu livro Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi (1994) ao discorrer 

com propriedade sobre o tema “Uma perspectiva para a escola como uma instância de 

mediação pedagógica”, afirma: 

 

Oferecer conhecimentos não significa somente transmitir e possibilitar a 

assimilação dos resultados da ciência, mas também transmitir e possibilitar a 

assimilação dos recursos metodológicos utilizados na produção dos 
conhecimentos. Às jovens gerações não interessa apenas apropriar-se dos 

resultados dos entendimentos já estabelecidos pela humanidade. Interessa a elas 

também apropriar-se da forma de abordagem dessa mesma realidade, para que 

adquiram um instrumento cognitivo que permita o aprofundamento dos 

conhecimentos existentes e a construção de novos entendimentos da realidade 

(p.84). 

 



Devemos assim, antes de qualquer metodologia de ensino, estabelecer um canal de 

ligação entre as duas partes, mostrar ao aluno que ele pode se posicionar não só como 

educando, mas como educador também. É através dessa interação, da dialogicidade entre 

alunos e professores que se possibilita uma boa aprendizagem. 

 

Mais do que transmitir conteúdos, estimular o decoreba, o papel do professor é 

proporcionar aos educandos um ensino de qualidade, através de aulas que valorizem as 

experiências que estes possuem. Ele deve ser o mediador entre o aluno e o saber e deve fazer 

do seu trabalho em sala de aula um espaço de reflexão e transformação. Fernandes (1996) 

ressalta que: 

 

Os professores devem ter consciência de que o seu papel não é repassadores de um 

saber produzido por outras pessoas, mas que eles são sujeitos de um saber 

pedagógico que é construído pelos agentes da educação e que têm características 

diversas e multifacetadas (p.101). 

 

 

Aliada a competência está o comprometimento que o professor tem com a 

aprendizagem e o crescimento de seus alunos, para que eles tornem-se cidadãos conscientes 

e participativos da sua realidade, por isso, destaca-se a importância da identificação do 

profissional com a sua profissão. A falta dessa identificação acarretará além de 

descontentamento pessoal, posturas e práticas inadequadas. 

É de fundamental importância que o professor tenha responsabilidade profissional, 

realize o planejamento de suas aulas e que, principalmente, esteja preocupado com o 

aprendizado dos seus alunos e não apenas em estar repassando conteúdos de forma mecânica 

para depois cobrá-los, o que acaba resultando no baixo desempenho do aluno. 

          Costa (2001) vai afirmar que uma adequada formação pedagógica que contribua para 

a formação de professores reflexivos e transformadores pode vir a minimizar cada vez mais 

essa situação. 

 

 

 É preciso, portanto, que o processo de ensinar supere o simples dizer do conteúdo 

por parte do professor e englobe tanto a ação de ensinar quanto a ação de apreender, com 

base na parceria deliberada e consciente entre professor e aluno. É necessário, pois, romper 



com as metodologias ultrapassadas, atemporais e descontextualizadas  e reformular 

objetivos, rever conteúdos e buscar novas metodologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS E DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Nos últimos anos, a sociedade tem vivido mudanças tecnológicas, econômicas e 

políticas rápidas e ao mesmo tempo profundas. A escola e os processos que nela ocorrem, 

por sua vez, não podem ser compreendidos fora desse contexto social mais amplo, como 

confirma Rios (2000) ao dizer que: 

 

Na sociedade contemporânea as rápidas transformações no mundo do trabalho, o 

avanço tecnológico configurando a sociedade virtual e os meios de informação e 

comunicação incidem com bastante força na escola, aumentando os desafios para 

torná-la uma conquista democrática efetiva (p.11).  

 

Hoje a sociedade exige uma formação global de nossos alunos, que eles sejam 

capazes de transformar qualquer informação em conhecimento e a internet invade nossos 

lares e as escolas com todas as suas cores, seus movimentos e sua velocidade, fazendo o 

impossível tornar-se palpável. Dentro dessa perspectiva, torna-se difícil, portanto, prender a 

atenção do aluno em aulas feitas do conjunto lousa e professor.  

Tais mudanças trazem concepções, exigências e responsabilidades educativas novas, 

levando a reformulação do papel do professor. Este, agora, além de ser especialista em sua 

área, deve ser especialista no desenvolvimento social do aluno, estar aberto ao mundo 

exterior e à escola e constituir-se como mediador entre ela e o mundo. 

Hoje, espera-se que o professor deixe o seu antigo papel de instrutor, transmissor de 

conteúdos, cuja prática escolar não vê no ato de ensinar perspectivas de transformação para 

os alunos, para o professor e nem para a sociedade e passe a ser um formador, contribuindo 

com a formação dos educandos numa perspectiva dialética, reflexiva e interativa.  

 

Porém, as escolas parecem não ter evoluído o suficiente para cumprir com esta 

função devida, em grande parte, ao despreparo dos seus profissionais. Temos percebido que 

os programas de formação continuada, oferecidos pela Secretaria de Educação, pouco 

contribuem para minimizar este problema. Portanto, sentimos a necessidade de repensar o 



nosso papel como educadores e buscar soluções viáveis em nossa esfera de atuação. 

Segundo Collares e Moysés (1995): 

 

O campo de discussões sobre formação continuada ou capacitação em serviço, é 

relativamente recente e, portanto, ainda um tanto nebuloso, não totalmente 

delimitado. O próprio conceito de formação continuada ainda está em construção e, 

por si só, já representa um desafio (p.101). 

 

Marin (1995) também chama a atenção para a inadequação de algumas formações 

continuadas, como afirma abaixo. 

Penso que em se tratando de profissionais da educação, há inadequação em 

tratarmos dos processos de educação continuada como treinamentos quando 

desencadearem apenas ações com finalidades meramente técnicas. Tais 

inadequações são tanto maiores quanto mais as ações forem distantes das 

manifestações inteligentes, pois não estamos, de modo geral, meramente modelando 

comportamentos ou esperando reações padronizadas, estamos educando pessoas que 
exercem funções pautadas pelo uso da inteligência e nunca apenas pelo uso dos seus 

olhos, seus passos ou seus gestos (p.15).  

 

 

As novas tecnologias de comunicação e informação, sobretudo o uso do computador, 

trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. A aceleração das 

transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico vem competir ao educador a 

buscar constantemente novas práticas que permitam a construção de conhecimento. 

 

         O uso dessas tecnologias pode aproximar alunos e professores, além de ser útil na 

exploração dos conteúdos de forma mais interativa, também auxilia o professor na busca por 

conteúdos a serem trabalhados. Os recursos tecnológicos, bem mais do que aguçar a 

curiosidade do aluno em relação ao que está sendo ensinado, ajudam a prepará-lo para um 

mundo em que se espera que ele conheça, além dos conteúdos escolares, todos os recursos 

por meio dos quais esses conteúdos foram trabalhados. 

 

         De acordo com Leventhal, Zajdenwerg e Silvério (2007), o uso da internet em sala de 

aula fornece subsídios para um ensino mais centrado no aluno e em suas iniciativas, além de 

abrir perspectivas durante as aulas e revelar-se como uma útil ferramenta na área de pesquisa 

para projetos, desenvolvimento de leitores e acesso à informação. 

 

          Os Parâmetros Curriculares Nacionais também destacam o avanço que se dá na 

direção da preocupação mais acentuada com a organização dos conteúdos em rede de 



significações, com a consequente discussão sobre os temas transversais e a perspectiva da 

utilização de novas tecnologias no ensino com ênfase, no caso da Matemática, para o 

tratamento da informação e da comunicação. 

 

         O uso dos recursos tecnológicos nas aulas de Matemática estimula a comunicação, 

possibilitando comunicar ideias e maneiras de agir, já que os alunos precisam refletir sobre o 

que fizeram ou pensaram, construir esquemas mais elaborados de pensamento, organizar 

mentalmente pensamentos e ações, para avançar com competência no processo de 

conhecimento. A participação contínua dos alunos é de extrema importância para o processo 

de ensino aprendizagem, como também assinala Vasconcellos (2001): 

 

[...] Significa reconhecer o direito que o aluno tem de questionar, desafiar, 

procurar razões e justificativas para aquilo que está sendo ensinado. É reconhecer 
o direito que o aluno tem de exercer julgamentos independentes daqueles de seus 

professores (p.185). 

 

 

Se a educação de ontem estava voltada para o ensino e para o saber, a de hoje deve 

rever o seu verdadeiro papel. Nesse sentido, a prática educativa precisa ampliar as 

oportunidades e propor situações que incentivem a reflexão e o aluno tome o lugar de ator 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Por isso, se destaca a necessidade da formação contínua em serviço do professor, que 

já se encontra na carreira há algum tempo e essas mudanças influenciam o cotidiano da 

escola e de seus atores. É necessária a revolução na capacitação docente, pois a tecnologia é 

algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos professores.  

Magalhães e Amorim (2003) defendem a ideia de que precisamos encarar nossos 

medos e utilizar os recursos tecnológicos como apoio para nossas aulas. Enfatizam ainda 

que os professores jamais serão substituídos pela tecnologia, mas aqueles que não souberem 

tirar proveito dela correm o risco de ser substituídos por outros que sabem.  

Diante disso, vem mostrando a necessidade de a gestão rever o projeto político 

pedagógico, reconhecendo de forma crítica e adequada a presença das novas tecnologias no 

contexto escolar, aproveitando os recursos tecnológicos na viabilização de estratégias 

interativas de ensino-aprendizagem. 



A formação contínua do professor também deve pautar-se no diálogo e na reflexão com 

ele sobre o seu papel e sua atuação, identificando os erros e os acertos para redirecionar a 

busca de uma nova prática, atuante e consciente da realidade educacional atual. Libâneo 

(2001) também discute essa idéia destacando que: 

 

[...] os cursos de formação inicial têm papel muito importante na construção de 

conhecimentos, atitudes e convicções dos futuros professores necessários à sua 

identificação com a profissão. Mas é na formação continuada que essa identidade se 
consolida, uma vez que ela pode desenvolver-se no próprio trabalho (p.65). 

 

Nesse sentido é preciso deixar claro o verdadeiro conceito da formação continuada 

como cita Placco (2010): 

 

[...] um processo contínuo e complexo, visando mais do que treinar em novas 

técnicas e habilidades, mas sim, refletir sobre e reconstruir a prática cotidiana. 

Implica a ocorrência de mudança na instituição escolar, no processo de ensino-

aprendizagem, sendo este, afinal, o objetivo último da formação do professor (p. 

85). 

 

Enfim, a formação continuada de um educador deve ir muito mais além de uma ação 

de treinamento obtida por curso ou orientação técnica. Envolve a mudança de prática do 

professor, alterações na sua visão de mundo e em seus valores, ou seja, alterar o nível de 

consciência crítica do educador, atingindo os valores que norteiam a vida do cidadão 

educador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho tentei enfatizar a importância das novas tecnologias e da 

formação continuada dos professores no contexto educacional. 

 

     Hoje a sociedade vem passando por mudanças econômicas, políticas e sociais e é 

preciso que o professor se insira nesse novo contexto e reflita sobre o seu papel e a sua 

prática, a partir dessas mudanças. Dentro desse contexto, surge a presença das novas 

tecnologias no ambiente escolar, e se destaca a necessidade de aproveitamento dos recursos 

tecnológicos na viabilização de estratégias interativas de ensino-aprendizagem. 

         Infelizmente alguns professores resistem em não querer se apropriar dos recursos que 

as novas tecnologias podem oferecer para a sua prática educacional diária. Mais do que 

transmissão de conteúdos, o papel do professor é proporcionar aos educandos um ensino de 

qualidade, daí a necessidade da utilização de recursos motivadores e diversificados. 

Diante disso, faz-se necessário a sua constante formação, contribuindo para um bom 

desenvolvimento pessoal e profissional, dando a ele, oportunidades, qualificação 

profissional e competência técnica, além de favorecer a prática educacional, utilizando 

recursos digitais motivadores e diversificados e democratizar e expandir o acesso às novas 

tecnologias. 

A necessidade da formação contínua do professor é condição para o exercício de uma 

educação consciente das necessidades atuais dos alunos e dos professores que fazem parte 

da escola. Fica, mais uma vez evidenciada, que a formação continuada é necessária para 

uma boa atuação pedagógica do professor, contribuindo para uma nova visão e prática 

escolar a partir do uso das novas tecnologias. 
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