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RESUMO:

O presente artigo apresenta um relato de experiência que objetivou investigar as potencialidades do
uso de tecnologias touchscreen, celulares e tablets, nas aulas de Matemática, como espaço que
propicia a construção de conceitos matemáticos, por meio da interação entre professor e alunos, a
partir das interfaces disponibilizadas em atividades colaborativas. Como objetivos específicos,
buscamos analisar a especificidade das atividades desenvolvidas a partir de aplicativos e suas
possibilidades no ensino de Matemática e investigar o domínio das interfaces disponibilizadas nos
aplicativos pelos alunos, para potencializar a dinâmica das aulas de Matemática. Para o universo
deste relato, foram selecionados 26 sujeitos e que foram acompanhados ao longo das atividades
desenvolvidas e entrevistados após o seu desenvolvimento. Como resultado, foi constatado que o
desejo por uma melhor prática na utilização dos aplicativos em tecnologias touchscreen, pelo fato
dos alunos estarem à disposição para um acompanhamento sistemático e uma formação adequada,
baseada no apoio, no diálogo e na colaboração.

Palavras-chave: Cultura digital, Aprendizagem móvel, Ensino de Matemática.

RESUMEN

Este artículo presenta un informe de experiencia que tuvo como objetivo investigar las
potencialidades del uso de tecnologías de pantalla táctil, teléfonos móviles y tabletas, en las clases de
matemáticas, como un espacio que permite la construcción de conceptos matemáticos a través de la
interacción entre el maestro y los estudiantes, desde interfaces disponibles en actividades de
colaboración. Como objetivos específicos, buscamos analizar la especificidad de las actividades
desarrolladas a partir de las aplicaciones y sus posibilidades en la enseñanza de las matemáticas e
investigar el dominio de las interfaces proporcionadas por los estudiantes, a fin de mejorar la
dinámica de las clases de matemáticas. Para el universo de este informe, 26 sujetos fueron
seleccionados y seguidos a lo largo de las actividades desarrolladas y entrevistados después de su
desarrollo. Como resultado, se encontró el deseo de una mejor práctica en el uso de aplicaciones en
tecnologías de pantalla táctil, porque los estudiantes están disponibles para un monitoreo sistemático
y una capacitación adecuada basada en el apoyo, el diálogo y la colaboración.

Palabras clave: Cultura digital, Aprendizaje Móvil, Enseñanza de las matemáticas.
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INTRODUÇÃO

As tecnologias touchscreen estão, cada vez mais, sendo inseridas no cotidiano das pessoas de
diversas formas e em todo momento. Isso porque a expansão do uso de dispositivos móveis,
celulares e tablets, com acesso à internet, tem possibilitado que os sujeitos conheçam e façam uso
dessas interfaces. E, sendo assim, os espaços educacionais não escaparam dessa inserção e, com o
passar do tempo foi necessário, também, que os educadores se adaptassem a essa evolução
tecnológica dentro do âmbito educacional.

Compreendemos, então, que as tecnologias touchscreen abrangem e trazem para seus usuários um
leque de possibilidades na busca de informação compartilhada, comunicação, interação e de
conhecimento. É nesse universo digital que os sujeitos em formação estão inseridos e conectados ao
mundo em suas ocorrências e atualidades, em que uma informação se dissipa em questão de
segundos, por diversos lugares e meios e, os alunos levam isso para a sala de aula.

Partindo da realidade de um curso de Licenciatura para formação de professores que ensinará
Matemática na Educação Básica no estado de Alagoas e tendo constatado no universo acadêmico as
dificuldades de utilização das interfaces disponibilizadas em alguns aplicativos, decorrentes de um
conhecimento ainda em estágio precário dos usuários, tanto a respeito das características das
interfaces quanto das maneiras mais adequadas de empregá-las, resolvemos pesquisar sobre as
tecnologias touchscreen, tendo como referencial a sua utilização no curso, buscando respostas para o
seguinte questionamento: como os alunos matriculados numa disciplina de Matemática utilizam
aplicativos disponíveis nestas tecnologias móveis para o desenvolvimento de atividades
colaborativas como recurso pedagógico na construção de conceitos matemáticos?

Desse modo, as tecnologias touchscreen podem ser utilizadas como um catalisador de uma mudança
no paradigma educacional, que promovam a aprendizagem ao invés do ensino, que coloquem o
controle do processo de aprendizagem nas mãos do aprendiz. Isso auxilia o professor a entender que
a educação não é somente a transferência da informação, mas um processo de construção do
conhecimento do aluno, como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do aluno como um
todo.

Nas seções que seguem, buscaremos descrever algumas concepções acerca das tecnologias
touchscreen, perpassando sobre o seu uso na era digital e no contexto das aulas de Matemática. Em
seguida apresentaremos o relato da experiência a partir de atividades colaborativas com o uso de
aplicativos direcionados para alguns conteúdos de Matemática e a relação com o desenvolvimento e
a aprendizagem dos sujeitos com tais recursos, concluindo então com algumas considerações acerca
das propostas relatadas.

TECNOLOGIAS TOUCHSCREEN NAS AULAS DE MATEMÁTICA

As tecnologias touchscreen no ensino de Matemática podem ser utilizadas na prática pedagógica do
professor como atribuição de sentido ao processo educativo e à produção de significados nas suas
aulas de Matemática, possibilitando acesso às informações de diferentes formas por meio de sons,
imagens, textos e vídeos, permitindo ao aluno melhorias na aprendizagem e contribuindo para o seu
aperfeiçoamento e construção de conceitos matemáticos.

Conforme Bairral (2013, p. 1) as tecnologias touchscreen no ensino de Matemática, podem ser

uma estratégia de melhorar a compreensão do usuário e como forma de
desenvolver novas interfaces e alternativas para usá-las. Sendo assim,
acredito que o incremento de recursos touchscreen - como os iPods, iPhones
e iPads (tablets) – também promoverão novos impactos e trarão diversos
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desafios para o ensino e a aprendizagem em geral e, para a matemática, em
particular.

É possível perceber nesses recursos, nas múltiplas interfaces oferecidas aos seus usuários, a
oportunidade de discutir e compartilhar elementos que favoreçam a interatividade e a aprendizagem.

Segundo Schlemmer (2006, p. 38),

é preciso saber identificar quais são as metodologias que nos permitem tirar o
máximo de proveito das tecnologias em relação ao desenvolvimento humano,
ou seja, elas precisam propiciar a constituição de redes de comunicação nas
quais as diferenças sejam respeitadas e valorizadas; os conhecimentos sejam
compartilhados e construídos cooperativamente; a aprendizagem seja
entendida como um processo ativo, construtivo, colaborativo, cooperativo e
auto-regulador.

A formação do professor para esses ambientes envolve apoio e acompanhamento contínuo, sendo
possíveis os diálogos, as trocas de saberes e possíveis orientações, através de suas ferramentas de
comunicação síncrona e assíncrona. Desse modo, estes ambientes vêm conquistando seu espaço na
formação de profissionais como agentes transformadores, não de forma linear, mas ampliando a sua
visão de mundo, objetivando proporcionar-lhes espaços para a construção do saber na realização de
uma nova aprendizagem que ressalte os valores e atitudes do profissional crítico-reflexivo.

De acordo com Valente (2004), tais tecnologias na educação têm sido utilizadas tanto para ensinar
sobre computação como para ensinar praticamente qualquer assunto, constituindo-se em alternativas
inovadoras para a geração de situações de aprendizagem mais coerentes com o perfil atual.

O potencial pedagógico das tecnologias touchscreen permite e oferece aos seus usuários acesso à
informação, conversação com os sujeitos envolvidos e a liberdade de navegabilidade em tempo e
espaço, possibilitando, de forma integrada, o desenvolvimento de tarefas, veiculação de dados,
ajustes às necessidades e aos objetivos de cada curso, na organização, reorganização e flexibilização
curricular, a fim de atender às novas exigências para a construção do conhecimento sistematizado,
que instiguem à investigação e à curiosidade do sujeito em formação.

De acordo com Miranda (2006), as tecnologias móveis quando usadas adequadamente, podem
auxiliar e melhorar a qualidade do aprendizado a partir do momento que os sujeitos envolvidos
atribuam sentidos. A introdução pura e simples desses recursos na escola, porém, em nada modifica
o ensino. É necessário planejar o seu uso dentro de uma nova metodologia que potencialize as suas
qualidades, e que possam ser utilizadas para analisar, interpretar, antecipar situações, relacionar
informações, criar estratégias, escrever de forma fluente, clara, objetiva e coerente, no processo de
construção do conhecimento. Estas tecnologias devem ser adequadas aos objetivos que se quer
alcançar com o seu uso. Como exemplo, o uso do computador conectado à internet em sala de aula.
É preciso saber planejar e escolher os ambientes adequados que facilitem a aprendizagem dos nossos
alunos.

Neste sentido, percebemos o uso limitado das tecnologias touchscreen nas aulas de Matemática, não
resultando em mudanças significativas na construção de conceitos matemáticos, nem explorando as
possibilidades pedagógicas que o computador e a internet podem proporcionar ao professor e ao
aluno no processo de ensino e aprendizagem através de estratégias didáticas inovadoras que
permitam aos sujeitos compreender e utilizar seus recursos no contexto educacional. É de suma
importância que professor e aluno, ante os avanços tecnológicos mudem sua postura pedagógica,
porquanto estes dispositivos podem desenvolver habilidades e competências que permitam os
sujeitos compreenderem, elaborarem conceitos, ampliarem e potencializarem seus conhecimentos.

Com as tecnologias touchscreen no contexto educacional, professores e alunos precisam ser muito
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flexíveis e criativos na valorização da construção coletiva, da criatividade, da aprendizagem através
da imagem, do audiovisual, das trocas, da constante interação, privilegiando, além do cognitivo, o
afetivo e o intuitivo, para potencializar estratégias didáticas que estabeleçam relações que possam
contribuir para a constituição de um conhecimento coletivo, levando o sujeito a atitudes de criação e
autoria, acompanhando cognitivamente o processo de aprendizagem objetivado. Todavia, para a
autonomia do aprendiz é cada vez mais urgente e necessário desencadear elementos que estabeleçam
conexões com a diversidade de ritmos, disponibilidades, interesses e a multiplicidade de tarefas de
cada usuário, pois segundo Almeida e Valente (2011, p. 36), tais tecnologias podem

[...] potencializar as práticas pedagógicas que favoreçam um currículo
voltado ao desenvolvimento da autonomia do aluno na busca e geração de
informações significativas para compreender o mundo e atuar em sua
reconstrução, no desenvolvimento do pensamento crítico e auto-reflexivo do
aluno, de modo que ele tenha capacidade de julgamento, auto-realização e
possa atuar na defesa dos ideais de liberdade responsável, emancipação social
e democracia.

No entanto, é preciso criar condições para que alunos e professores venham a utilizar as tecnologias
não somente em sala de aula, mas no seu cotidiano, pois, conforme Ramal (2003, p. 48), é preciso
“dominar as linguagens, compreender o entorno e atuar nele, ser um receptor crítico dos meios de
comunicação, localizar a informação e utilizá-la criativamente e locomover-se bem em grupos de
trabalho e produção de saber”, sendo autores da sua própria fala e do próprio agir, exercitando no dia
a dia tarefas que permitam superar dificuldades e limitações do seu navegar com as tecnologias, além
de possibilitar momentos de comunicação e expressão.

Para que estes momentos de comunicação e expressão sejam concretizados, necessita-se de sujeitos
ativos, criativos, críticos e autônomos. Pensar criticamente e agir criativamente é dominar
conhecimentos específicos, além de problematizar e facilitar o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias para se atuar na sociedade em rede, com o uso de diferentes mídias,
linguagens e tecnologias, tais como

vídeo, TV digital, imagem, DVD, celular, Ipod, jogos, realidade virtual, que
se associam para compor novas tecnologias. Nesse caso a tecnologia digital
ao associar-se com as telecomunicações incorporou a internet com os
recursos de navegação, envio e recebimento de textos, imagens, sons e
vídeos. (ALMEIDA, 2004, p. 36)

Estas tecnologias podem otimizar o trabalho de sala de aula e mobilizar a socialização de saberes e a
construção de sentidos no processo de ensino e de aprendizagem, reforçando a rápida e eficiente
transmissão de informações, criando condições para uma maior interação entre os sujeitos
envolvidos num espaço fluido e dinâmico que permite a ação, a participação, a livre
problematização, bem como a liberdade de expressão.

Sendo assim, é preciso também manter cautela na ideia do uso das tecnologias touchscreen no
contexto educacional, pois elas não resolvem todos os problemas de aprendizagem. Segundo Macedo
(2002, p. 150),

[...] a utilização das tecnologias a favor de um ensino educativo, via inserção
no currículo, significa levar em conta as diferenças; a forma como os atores
educativos simbolizam e acomodam esses instrumentos mediadores; as
questões éticas, políticas e estéticas dessa inserção, para que a tecnologia na
educação não signifique mais um seletivo processo de silenciamento, já que
no atual desenho das sociedades liberais, saber e domínio tecnológico,
expansão capitalista e poder se nutrem reciprocamente, num processo
escamoteante de exclusões.
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Seja qual for a abordagem para o uso das tecnologias touchscreen na educação, é preciso que o
professor, ao realizar atividades educativas, elabore o seu planejamento a partir de estratégias
didáticas e mecanismos de avaliação para atender aos objetivos e necessidades do grupo que
sustentem um espaço que vai se desdobrando para uma diversidade de caminhos que não
estabeleçam limites para a imaginação.

Há que se considerar a visão de Mantovani e Santos (2011, p. 295) sobre as tecnologias, ao
afirmarem que

essas tecnologias possibilitam uma comunicação em rede, emergentes do
ciberespaço, promovendo novas formas de (re)construção dos
conhecimentos, através de processos mais cooperativos e interativos, bem
como a construção de novos espaços de aprendizagem, na medida em que
modifica as representações de tempo e espaço e a relação do sujeito com seu
próprio corpo e com a construção de sua própria história.

As tecnologias touchscreen permitem ampliar o espaço de sala de aula, favorecendo a emergência de
novas possibilidades, em que conhecimentos podem ser construídos, interesses, necessidades e
desejos podem ser compartilhados, constituindo-se numa participação coletiva e de forma intuitiva,
além da capacidade de aprender e do talento para socializar o aprendizado.

Com a inserção das inovações tecnológicas no contexto escolar, a escola é desafiada a observar, a
repensar as práticas educativas, a sinalizar e construir novos modos de se relacionar com tais
recursos e contribuir para com a consolidação de uma nova cultura de ensino e de aprendizagem, já
que na sociedade atual a comunicação é cada vez mais audiovisual e interativa, e nela, a imagem,
som e movimento se complementam na constituição da mensagem.

Neste sentido, é preciso repensar a formação do professor em situações de ensino que possibilitem o
uso de recursos tecnológicos para o auxílio e a implementação de novas abordagens e estratégias
didáticas, criando espaços ao enfrentamento de ações que além da formação inicial, priorizem
também cursos de aperfeiçoamento e formação continuada, oficinas online que envolvam atividades
nas quais o professor possa experienciar os diferentes recursos tecnológicos.

ENSINANDO E APRENDENDO MATEMÁTICA COM O APOIO DAS TECNOLOGIAS
TOUCHSCREEN: RELATANDO A EXPERIÊNCIA

Considerando a importância das tecnologias touchscreen nas aulas de Matemática, suas
metodologias, práticas e mediações pedagógicas, interfaces, contribuições e potencialidades para os
processos de ensino e de aprendizagem dessa disciplina, a partir de estratégias didáticas que
possibilitem melhores práticas através destes recursos, relatamos o desenvolvimento de algumas
atividades colaborativas com o apoio de aplicativos, entre março e julho de 2019, para melhor
compreender as informações e a construção de ideias significativas, a partir dos desafios que
emergiram durante o processo de parte dos alunos matriculados na disciplina de Saberes e
Metodologias do Ensino da Matemática, considerando que o ambiente e a experiência vivida por eles
constituíam situações novas, que exigiam do grupo, participação, engajamento, espírito investigativo,
autonomia, persistência e ânimo.

Durante todo o processo do desenvolvimento da atividade, foi necessário criar um espaço dialético
entre os sujeitos envolvidos, para que fosse possível identificar, a partir das avaliações contínuas
realizadas ante os desafios constantes e postos neste ambiente digital, os instrumentos utilizados e
que permitiram a todos, ações e compreensões das contribuições e potencialidades desses ambientes
em aulas de Matemática, tomando como base os diálogos e a incorporação crítica dos diferentes
pensamentos e posicionamentos de seus interlocutores.
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O estudo foi desenvolvido nas seguintes etapas:

1ª etapa: os alunos foram organizados em pequenos grupos, baixaram alguns aplicativos como Angry
Birds Rio, A era do gelo aventura, Meu malvado favorito e Moana em seus tablets ou smartphones
para compreenderem a dinâmica e funcionamento do mesmo.

2ª etapa: Análise de cada atividade proposta para o uso do aplicativo sugerido, buscando fazer
relação com conteúdos matemáticos do 1º ao 5º dos anos iniciais do ensino fundamental, tais como:
as quatro operações, sistema de numeração decimal, formas geométricas, sistema monetário, sólidos
geométricos, dentre outros.

3ª etapa: Elaboração de situações problemas para o aprendizado dos conceitos matemáticos
levantados durante a etapa de análise das atividades propostas.

4ª etapa: Socialização das atividades elaboradas por cada grupo e diálogos sobre as possíveis
soluções e aplicações para aulas de Matemática com o intuito de perceber a reação dos alunos
participantes ao interagirem com os aplicativos sugeridos, assim como a construção dos
conhecimentos pretendidos.

Mediante diálogo e entrevistas com os alunos, constatamos que já ouviram falar nos aplicativos
propostos, sabem o básico sobre estes recursos e que nunca os utilizaram. Na busca de orientação,
recorreram aos textos, vídeos e exemplos disponibilizados pelo professor e pela rede, para que
contribuíssem com a sua formação e ampliação de conceitos e conhecimento sobre os conteúdos
propostos, compreendendo os aplicativos como recursos:

autoexplicativo e que aprendi a utilizarpara acompanhar interagir com os
colegas e professor. (A1)

de navegação boa e que tem bons tutoriais, inicialmente aprendi apenas o
básico. Primeira vez, que vejo esses aplicativos. (A12)

que, dependendo do conhecimento que se tenha, ele é de fácil
navegabilidade, sei apenas o básico, já que no meu celular estava baixado.
(A26)

posso dizer que são aplicativos de fonte aberta e que pode ser voltado para a
educação. (A15)

são aplicativos que disponibilizam várias interfaces que podem ser utilizadas
nas nossas aulas, principalmente, de Matemática. (A20)

Os sujeitos compreenderam a importância dos aplicativos, buscando informações propostas pelo
professor, o que propiciou a liberdade de trilhar caminhos não lineares em busca da ampliação de
conhecimento, e revelando assim sua capacidade de interação, de socialização, bem como os
processos de troca, na construção e relação de saberes matemáticos nas práticas realizadas ao longo
da disciplina com o apoio dos aplicativos sugeridos.

Importante destacar aqui que tais atividades proporcionaram amplas possibilidades de interação, de
acesso, de comunicação e de conhecimento aos sujeitos envolvidos, visando a uma aprendizagem no
sentido mais abrangente, para além das atividades escolares do quadro e do giz, do lápis e do papel,
pois o pensar se torna colaborativo, plural e aberto em tempo de conectividade, mobilidade e
ubiquidade (SANTAELLA, 2010).

O papel do professor é indispensável, pois é a ele que cabe a tarefa de planejar, participar, instigar as
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discussões, acompanhar e analisar a construção do conhecimento através da participação
individualizada e coletiva dos alunos nos espaços de interação disponibilizados no ambiente, tendo a
capacidade de construir novos objetos de conhecimento, a visualização concreta de elementos
abstratos, o compartilhamento de experiências e emoções de maneira informal e altamente
personalizável.

Destacamos aqui a satisfação do aluno A16, envolvido na pesquisa por estar participando da
atividade proposta, o qual vem contribuindo para a sua formação como professor que ensina
Matemática, no aprofundamento de conteúdos desejados na área e como incentivo à qualificação
profissional para o mercado de trabalho, diante de uma realidade tão carente em profissionais
graduados nessa matéria, como revela a fala desse sujeito:

Gostando demais deste curso, no geral bem organizado. Professor e alunos
bem dedicados, nos ouve, e a cada encontro percebemos que tem sempre algo
de novo, melhorado, para facilitar a nossa comunicação. Isso nos incentiva a
buscar sempre mais a qualificação e a poder se engajar mais no curso, pois na
nossa área precisamos propor situações diferenciadas para que os nossos
alunos se sintam muito mais envolvidos e curiosos em aprender cada dia
mais. (A16)

Uma vez evidenciado que é possível trabalhar com tais aplicativos nas aulas de Matemática, por
exemplo, procuramos articular a teoria e a prática a partir das múltiplas formas de simulações que
possam despertar a curiosidade e impulsionar o aluno a buscar o novo, através da interatividade e do
compartilhamento da informação, buscando desenvolver habilidades de observação e abstração, para
que pudessem ler, compreender e resolver um problema matemático.

Ao possibilitar interações, os alunos A1 e A7 assumiram o seu papel ativo: conduzir tal situação, na
tentativa de refletir diante de situações-problema em cursos nesse formato com a utilização das
tecnologias touchscreen, facilitando a assiduidade do aluno ao curso e a condução devida para
realização das atividades, em que se buscaram contribuições para a discussão, desenvolvimento e
reconhecimento de alternativas do contexto educacional, como revelam as falas desses sujeitos da
pesquisa após entrevista realizada, buscando informações se o aplicativo proposto foi um recurso
favorável para a realização de atividades práticas que articulassem com a teoria estudada:

Gostei do recurso e das atividades propostas nele, consigo expor os pontos
positivos e negativos, com comentários da realidade vivida, em relação
alguns momentos de ausência dos colegas e a falta de leitura dos materiais
expostos. Vou apenas reforçar a questão das aulas práticas; mesmo com
dificuldade para me adaptar a tal realidade, o professor buscou alternativas
viáveis. Aos poucos você irá perceber que existem alternativas simples para
preparar aulas práticas, de forma suficiente para marcar suas aulas. (A1)

Precisamos formar mais professores que ensinarão Matemática com essa
visão de uso das tecnologias touchscreen, pois nas nossas escolas, existem
muitos conteúdos propostos que poderiam ser utilizadas as tecnologias
touchscreen para que os nossos alunos possam utilizá-las, e a aprendizagem
pode sim, com certeza, se através das tecnologias touchscreen e de seus
recursos disponíveis ou elaborados pelos próprios alunos. (A7)

Constatou-se que não basta disponibilizar um material didático e interfaces navegáveis nos
dispositivos móveis para que sejam executadas pelos alunos; é preciso que haja engajamento por
parte de todos os envolvidos no processo, para que os alunos venham a desempenhar o seu papel,
atendendo aos requisitos que a sociedade contemporânea exige e adequando-se às mudanças e
transformações tecnológicas.
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Ao integrar nos contextos educativos essa relação tecnologias touchscreen versus aplicativos pode
ser uma proposta enriquecedora e um processo contínuo de vivências incorporadas no cotidiano dos
alunos e professores na busca da criação de sentidos, compreendendo as possibilidades de
transformação da prática educativa a partir destes recursos, e tais elementos com mais autonomia e
capacidade de enfrentamento dos desafios do processo de construção do saber, alterando hábitos,
valores e modo de pensar e de aprender com diferentes recursos tecnológicos cada vez mais
sofisticados e integrados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em conta tal problemática, é pertinente, seja em ambientes tradicionais de ensino ou em
espaços contemporâneos, que professor e aluno trabalhem com autonomia e criticidade no uso das
tecnologias touchscreen, mostrando-se dispostos a correr o risco de acertar e errar, inovar e conhecer,
vencer e superar o que lhes é proposto, considerando que estas mídias sejam elementos presentes no
seu cotidiano.

Não se pode mais encarar as tecnologias touchscreen como algo distante da realidade do professor,
mas deve-se vislumbrar o potencial existente em cada uma destas tecnologias, não se limitando a
execuções mecânicas, tendo apenas como finalidades a memorização e a reprodução do conteúdo
exposto.

Formar professores mediante tal perspectiva requer uma preocupação com esses profissionais para
que sejam capazes de trabalhar em suas áreas específicas do conhecimento através de
situações-problema que impulsionem a construção do conhecimento, buscando suporte em
concepções pedagógicas baseadas na pesquisa, no acesso à informação, na complexidade, na
diversidade e na imprevisibilidade, de modo a favorecer estratégias didáticas com utilização das
tecnologias touchscreen.

Ante essa realidade que se delineia a cada dia, como formar profissionais para que possam atuar no
contexto atual? Este questionamento vem ocupando o cenário político-pedagógico, influenciado pelo
discurso neoliberal que orienta as políticas públicas educacionais que enfatizam a formação de
professores com as tecnologias touchscreen, com planejamento flexível, adaptável às mudanças,
desenvolvendo habilidades e competências básicas para atender à crescente e paradoxal demanda
social, reivindicando profissionais para um mercado no qual os professores se acham em frequente
processo de formação.
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