
Repensar a prática em meio ao caos 

#Deprofessorparaprofessor 

Escolas vazias. Silêncio reinando nos pátios. Um planejamento esquematizado em 

nossas cabeças e em documentos norteadores tendo que ser interrompido diante de uma 

pandemia sem precedentes. Isolamento social; uma parada que nos força a desacelerar e 

esperar. Vivemos num momento inédito onde centenas de milhões de pessoas estão em casa. 

Somos instruídos a evitar aglomerações, e somente sair de casa em casos de real necessidade.  

Um pensamento nos recorre incessantemente, fazendo-nos refletir: como será daqui 

pra frente? Como replanejar um ano letivo que mal começou? Como encontraremos motivação 

para produzir materiais, estudar ou nos preparar para retomar os estudos com nossos alunos 

em meio ao caos? 

Diante desse cenário, o mundo virtual abriu espaço para tarefas e entretenimento além 

de nossa imaginação. Cursos online, reuniões interativas por diversas plataformas e lives de 

inúmeras instituições educacionais estão sendo disponibilizadas a todos que tenham interesse 

numa formação continuada de forma gratuita.    

Fica evidente que a crise do novo coronavírus nos oferece uma chance de experimentar 

novas maneiras de planejar e questionar velhos hábitos. No que diz respeito a educação existem 

muitos desafios a serem explanados, como a preparação das instituições de ensino para apoiar 

professores diante de um cenário propenso ao método online, e o engajamento dos alunos em 

um novo mindset de aprendizagem.  

Com o objetivo de encontrar maneiras de direcionar nosso olhar e buscar momentos 

formativos nessa época de isolamento social, nós da EPP, juntamente com a Prefeitura 

Municipal de Taubaté, por meio da hashtag #Deprofessorpraprofessor, estamos propondo 

temas pertinentes para refletirmos juntos, em um período formativo leve, sem altas 

expectativas de desempenho, com foco em aprimorar e aprender novas práticas, de forma 

colaborativa. Tendo por base nosso currículo, propomos uma atenção especial para o uso de 

tecnologias em nossa prática docente. 

A expressão “novas tecnologias” geralmente nos remete ao uso da informática. No 

entanto, ao buscarmos o conceito de tecnologia, podemos considerar um contexto mais amplo, 

em que a informática é apenas uma dentre inúmeras tecnologias disponíveis. Na literatura, 

encontramos vários conceitos de tecnologia educacional. Segundo Reis (2009), citado por 

SANTOS (p.40), temos 

O conceito de tecnologia educacional pode ser enunciado como o conjunto 

de procedimentos (técnicas) que visam "facilitar" os processos de ensino e 

aprendizagem com a utilização de meios (instrumentais, simbólicos ou 

organizadores) e suas consequentes transformações culturais. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um documento norteador, prevê o 

uso de tecnologias com o objetivo de que os alunos a utilizem de maneira crítica e responsável 

ao longo da Educação Básica. Um dos pilares desse documento é estabelecer uma cultura digital; 

entretanto sabemos muito bem quais os desafios que encontramos na implementação efetiva 

de recursos que a viabilizem nas escolas e na casa de nossos alunos. 



É evidente que a informatização nos dá a oportunidade de buscar o conhecimento e 

aprender de várias formas. Cada vez mais percebemos a necessidade do aprendizado de 

tecnologias, já que ela tem modificado de forma intensa os ambientes de aprendizagem. 

Podemos afirmar que “a interação do indivíduo com suas tecnologias têm transformado 

profundamente o mundo e o próprio indivíduo” (SANCHO, 1998). 

É importante incorporar as novas tecnologias ao processo educativo, porém a questão 

tecnológica vai além:  

Nenhuma das inovações tecnológicas substitui o trabalho clássico na 

disciplina, centrado na resolução de problemas. Estratégias como cálculo 

mental, contas com algoritmos e criação de gráficos e de figuras geométricas 

com lápis, borracha, papel, régua, esquadro e compasso seguem sendo 

essências para o desenvolvimento do raciocínio matemático (POLATO, 2009). 

Nesse contexto, percebemos que é de suma importância implementar, em nossa 

formação continuada, as novas tecnologias para vida profissional, pois dessa forma nos 

colocamos em condições de refletir o nosso fazer, tornando-nos construtores e formadores de 

ideologias e quebrando paradigmas. Essa reflexão somente será de grande valia ao passo que 

as aprendizagens sejam socializadas entre os pares, possibilitando uma troca de experiências e 

saberes sobre questões ligadas ao nosso cotidiano, abrindo nosso horizonte para uma prática 

que busca resgatar o interesse dos alunos. 

Diante deste cenário, faz-se necessário investigar abordagens pedagógicas de ensino da 

Matemática que possam ser aplicadas por nós em sala de aula, utilizando equipamentos como 

o computador, tablets e smartphones, favorecendo maior autonomia do professor em relação 

a utilização dos recursos tecnológicos com os conteúdos da Matemática. Nosso objetivo é 

motiva-los na elaboração de materiais com o uso da tecnologia, criando atividades de acordo 

com as necessidades pedagógicas e curriculares de nossos alunos. 

  PRADO (2014, p.3) cita Maltempi (2008, p. 61), que nos ensina que “toda inserção de 

tecnologia no ambiente de ensino e aprendizagem requer um repensar da prática docente, pois 

ela não é neutra e transforma a relação ensino-aprendizagem”. Nesse processo reflexivo do 

repensar a prática, revemos o processo de ensino e aprendizagem que ocorreu e o 

reconstruímos, reformulamos e/ou recordamos os eventos e as realizações concretizadas. 

Complementando essa ideia, Schön (1992) e Alarcão (2003), conforme citado por PRADO 

(2014,p.3) afirmam que a reflexão do professor sobre a sua ação pressupõe um distanciamento 

da ação para poder reconstruí-la mentalmente, a fim de tentar analisá-la de forma retrospectiva, 

e uma situação concreta que merece a reflexão do professor são os casos que revelam o que 

eles ou os seus alunos fazem, sentem, pensam e conhecem. 

Como professores, somos em essência pesquisadores natos e constantes em nossa 

própria prática. Precisamos buscar novos significados para os diversos objetos do 

conhecimento, tendo como base o desenvolvimento tecnológico e suas aplicações no contexto 

atual. Planejar aulas com o uso de tecnologias atuais exige fundamentação teórica e 

conhecimento dos recursos que aquela tecnologia proporcionará. 

Nessa abordagem, nosso desafio é ensinar com tecnologia, empregando uma sequência 

didática em que o computador, ou o smartphone, sejam utilizados para desenvolver um 

conteúdo como parte de nosso planejamento. 

 



 SANTOS(p.40), ao citar D’Ambrosio (1996), evidencia que: 

 Ao longo da evolução da humanidade, Matemática e tecnologia se 

desenvolveram em íntima associação, numa relação que poderíamos dizer 

simbiótica. A tecnologia entendida como convergência do saber (ciência) e do 

fazer (técnica), e a matemática são intrínsecas à busca solidária do sobreviver 

e de transcender. A geração do conhecimento matemático não pode, 

portanto ser dissociada da tecnologia disponível. 

Tendo em vista o rápido avanço tecnológico, é fato que nós professores não 

conseguimos acompanhar tal progresso a ponto de estarmos munido de todas as ferramentas 

necessárias afim de proporcionar uma aprendizagem significativa aos nossos alunos.  Temos 

dificuldades em encarar certos desafios impostos pela evolução tecnológica em que nossos 

alunos já estão totalmente imersos. Porém, é de fácil percepção que pesquisas nesta área vem 

aumentando consideravelmente pois nós, educadores, nos preocupamos em incorporar tais 

tecnologias em nossa prática de modo a oportunizar a mudança de uma educação centrada no 

professor (no ensino) para a centrada nos alunos, atendendo assim os anseios e demandas de 

conhecimento destes. 

PAZ (2012, p.15), quando cita Moran, nos traz um posicionamento relevante: 

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos e 

motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores 

qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de 

caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, 

avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor. Alunos que provêm de 

famílias abertas, que apoiam as mudanças, que estimulam afetivamente os 

filhos, que desenvolvem ambientes culturalmente ricos, aprendem mais 

rapidamente, crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas 

(MORAN, 2000, p.17-18). 

 

Sendo assim, convidamos vocês, caros colegas, a embarcarem conosco nessa proposta 

de aprendizado que, além de trazer instrumentos diferentes de avaliação e prática, traz consigo 

o desejo de nos inspirar a enfrentar esse momento de forma a não nos distanciar de nosso 

propósito profissional, que é continuar sendo pesquisadores e agentes construtores de nossa 

própria formação continuada. Reforçamos também a importância de compartilharmos nossas 

impressões e produções em nosso AVEP! Juntos somos a educação de Taubaté! 
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