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Introdução 

 

 

A formação de professores é uma temática fortemente estudada no Brasil e no mundo há 

muito tempo (Tanuri, 2000; Saviani, 2009) e, dessa forma, também evidenciada na esfera da 

Educação Matemática (Garnica, 1997; Bicudo, 2003b; Borba, 2006; Moreira; David, 2007, 

entre outros). Entretanto, com o advento da Internet, o contexto de formação de professores se 

transforma (Rosa, 2010) de maneira que passa a existir uma multiplicidade de aspectos que 

ainda não foram evidenciados, estudados, investigados. Essas investigações precisam ser feitas 

para que o professor em geral, e de matemática em específico, possua subsídios para 

acompanhar as mudanças tecnológicas da sociedade e, principalmente, mostre-se e perceba-se 

como um professor online, o qual se torna simbioticamente
2
 “plugado” à rede (Rosa, 2008), 

produzindo conhecimento com ela. 

 

Para tanto, investigo a concepção de Cyberformação de professores a partir da região de 

inquérito na qual me localizo: Educação Matemática. Minha investigação sobre a 

Cyberformação de professores de matemática, inicialmente, foi entendida como a pesquisa 

relativa à formação necessária para que professores de matemática atuassem em ambientes de 

Educação a Distância Online (EaD Online) (Rosa, 2011). No entanto, ela avançou em termos 

teórico-filosóficos sobre o próprio uso, em termos educacionais, das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na atual sociedade do conhecimento e focalizou aspectos, 

dimensões e possibilidades da Educação Matemática Online. Atualmente, busca conceber 

resultados que evidenciem o professor que atuará no ciberespaço, o qual estará imerso na EaD 

Online discutindo matemática, mas não se limita a isso. A Cyberformação é uma concepção 

que considera pressupostos filosóficos que identificam o uso de TIC na perspectiva 

fenomenológica Heideggeriana do ser-aí, e/ou ser-no-mundo-com (Heidegger, 1988), a qual 

em Rosa (2008) apresenta-se em termos de conexão com o ciberespaço como ser-com, pensar-

com, saber-fazer-com as tecnologias. 

 

A partir disso, nesse artigo, apresentarei a justificativa para a concepção de 

Cyberformação de professores de matemática, me embasando em aspectos teóricos 

concernentes às dimensões que a formam; e evidenciarei o problema de pesquisa que 

atualmente avança enlançando interconexões dessa concepção com experiências estéticas 

vivenciadas com a cultura digital. Ou seja, articularei as evidências a serem destacadas sobre os 

aspectos mencionados com as potencialidades decorrentes da concepção de Cyberformação 

expressas nas próprias experiências estéticas embasadas na cultura digital. Para tanto, é 

importante que se entenda de antemão a concepção, propriamente dita, de Cyberformação. 

 

 

Cyberformação de Professores de Matemática: uma concepção 

                                                           
1
 Parte das ideias aqui discutidas foram apresentadas na 34ª Reunião Anual da Anped, em uma sessão especial 

intitulada “Cultura Digital, Práticas Educativas e Experiências Estéticas”. 
2
 Referente à simbiose, associação, vida em comum. 



  

Quando trago à tona a palavra “Cyberformação”, procuro enfatizar duas ideias que 

acredito serem fundamentais na construção desse vocábulo. A primeira é concernente aos 

aspectos do uso de tecnologias, os quais se presentificam na parte do vocábulo identificada 

como “Cyber” 
3
. A segunda refere-se à própria “formação”, mas não a uma formação qualquer. 

Diz-se da formação que compreende o uso de ambientes cibernéticos e de todo aparato 

tecnológico que a eles se vinculam e/ou produzem, como fator proeminente dessa formação. 

 

A Cyberformação de professores de matemática, então, condiz à intencionalidade desse 

professor ao estar com a tecnologia. Não se fala de um estar mecânico; não se pensa em uma 

formação de uso técnico das tecnologias, como se essas fossem recursos auxiliares ao ensino e 

à aprendizagem; mas, de uma formação que lida e considera as TIC como meios que participam 

ou devem participar efetivamente da produção do conhecimento matemático (no caso). 

 

Na concepção da Cyberformação, não há “receitas” para o uso das TIC, nem uma 

“domesticação” do uso dessas tecnologias em ambientes educativos, tampouco se considera 

pertinente que haja um conforto por parte do professor. Nessa visão, defende-se que se aprenda 

a pensar e lidar com o constante risco que as TIC possibilitam (Penteado, 2001). 

 

Conforme Garnica (1997, s/n), 

 
[...] “formação”, assim, não diz do que deve ser vestido ou empacotado 

segundo normas alheias ao que se pretende formar. Não diz de algo pronto no 

que o formando deve ser encapsulado. Diz, sim, primeiramente, de um 

cultivo, um fazer com que o vir-a-ser manifeste-se sendo, na plenitude das 

potencialidades do que se forma, e transforma-se. A formação de professores, 

para a qual, aqui, voltamos nossa atenção, deve dizer de um esforço, 

conjunto, [...], na concretização do projeto pelo qual nos tornamos humanos 

[...] a formação do professor dar-se-ia no próprio "formando", sendo as 

relações em sala de aula o "meio" onde se constituiria um horizonte comum 

de compreensões. 

 

Da mesma forma, o contato com o ciberespaço, o lançar-se intencional a esse espaço 

cibernético como ação de plugar-se a um ambiente de ensino e aprendizagem virtual 

(potencialmente aberto a diferentes possibilidades de leitura e entendimento do mundo) pode se 

configurar como um solo de formação tanto do professor como da cultura em questão (Bicudo; 

Rosa, 2010). Ou seja, esse locus se apresenta como uma possibilidade que pode influenciar a 

cultura de um povo contemporâneo, a qual abrange a ideia de sociedade conectada, de 

sociedade em rede, de sociedade do conhecimento com a atual “geração @”. Desse modo, 

emerge do mundo cibernético a imagem de homem e sociedade que reflete as concepções de 

mundo e de conhecimento interconectados via rede de computadores, gerando uma nova 

demanda ao professor de matemática que atuará nesse espaço.  
 

Tudo isso implica considerar o professor como um agente dinâmico cultural, 

social e curricular, capaz de tomar decisões educativas, éticas e morais, de 

desenvolver o currículo em um contexto determinado e de elaborar projetos e 

materiais curriculares com a colaboração dos colegas, situando o processo em 

um contexto específico controlado pelo próprio coletivo (Imbernón, 2006, p. 

21). 

                                                           
3
 Ciber (Prefixo inglês cyber-, redução de cybernetics, cibernética). pref. Exprime a noção de Internet ou de 

comunicação entre redes de computadores (ex.: ciberespaço) (Priberam, 2011). 



No entanto, essa sugestão parece estar em uma dimensão utópica do ser, ou mesmo, 

vinculada a uma situação expressamente “controlada”. Ao contrário da crença que é natural ao 

professor lidar com as TIC em termos de recursos e ambientes, assim como, de processos 

tecnológicos, a Cyberformação aparece para que reflexões sobre essa não-linearidade 

presentificada na cibercultura e sobre esse controle que escapa das mãos do professor sejam 

encaradas como aspectos do próprio processo. A Cyberformação abrange a ideia de que a, 
 

Formação designa o processo do devir, em que o contorno da imagem, que 

persegue o modelo, se realiza. Mas é mais que isso. Esse processo, porém, 

não se efetua de modo a atender a uma finalidade técnica a ele externa, mas 

brota do processo interno de constituição e de formação, permanecendo em 

constante evolução e aperfeiçoamentos (Bicudo, 2003, p.28 – grifo do autor). 

 

A formação supostamente “completa” de um professor de matemática está em constante 

movimento, busca um professor ideal, persegue elementos técnicos externos a ele, mas envolve 

a evolução pessoal, social, cognitiva e cultural (Rosa, 2010). Mundanamente impossível de se 

efetivar, de se finalizar como um objeto pronto, acabado. No entanto, possivelmente 

perseguida. Esse processo, então, é justamente o formar-se como ação constante de dar forma e 

não como uma situação que deva ser atingida e que o será. Por isso, essa formação requer um 

processo de forma/ação particular. Afirmo isso, a partir do que nos fala Bicudo (2003, p. 29 – 

grifo do autor), 
 

Colocando em evidência “configuração artística e plástica” [no nosso caso, 

do professor de matemática com TIC], que se dá concomitantemente à 

imagem, ideia ou tipo normativo, como estando presentes em formação, 

percebo o jogo de forma/ação. Ação, configuração artística e plástica, 

formatando a imagem. Realiza a plasticidade, o movimento, a fluidez que 

atuam na forma. Porém, a direção desse movimento não é caótica, mas 

delineia-se no solo da cultura de um povo, de onde emerge uma imagem 

desejada de homem e de sociedade, e que reflete as concepções de mundo e 

de conhecimento; solo em que a visão de mundo desse povo finca suas raízes; 

onde a materialidade necessária para que a forma se realize é encontrada. 

 

Atualmente, nossa cultura está “fincando suas raízes” na rede de computadores, na 

Internet, nos aparatos tecnológicos que cada vez mais se atingem a evolução técnica. Não 

obstante, há uma mistura do humano e da máquina. Por exemplo, há fluxos identitários 

constantes no estar conectado ao computador (Rosa, 2008).  

 

Segundo Turkle (1997, p. 30, grifo da autora), 
 

À medida que os seres humanos se confundem cada vez mais com a 

tecnologia e uns com os outros através da tecnologia, as velhas distinções 

entre o que é especificamente humano e o que é especificamente tecnológico 

tornam-se mais complexas. Estaremos a viver uma vida no ecrã ou dentro do 

ecrã? As novas relações tecnologicamente entretecidas obrigam-nos a 

perguntar até que ponto não nos tornámos já cyborgs, misturas transgressivas 

de biologia, tecnologia e código de computador.  

 

A ideia de nos tornarmos cyborgs ainda parece nos agredir, uma vez que, o vocábulo 

cyborg ainda pode induzir ao pânico, à indissociabilidade ser humano e máquina, mesmo que a 

parte humana e a parte máquina cognitivamente estejam indissociáveis. Além disso, a 

concepção de cyborg pode ser embasada na teoria cultural contemporânea, pois corrobora a 



ideia de descentralização do sujeito e aponta que:  
 

[...] a “existência” de monstros, ciborgues e autômatos complica, 

definitivamente, o privilégio tradicionalmente concedido ao ser humano ou, 

se quisermos, ao “sujeito”, com todas as propriedades que costumam ser 

descritas no “manual do usuário” que o acompanha (por favor, consulte o 

seu): essencialidade, consciência, autonomia, liberdade, interioridade. Os 

fundamentos da “teoria do sujeito” [sujeito cartesiano] tornam-se ainda mais 

duvidosos com o desenvolvimento da chamada engenharia genética, 

sobretudo, as possibilidades abertas com a manipulação do código genético e 

da clonagem (Silva, 2000, p.18).  

 

A generalização da simbiose existente entre máquina e organismo que trato em Rosa 

(2008) e retomo aqui, cada vez mais, torna difícil fazer a distinção entre o que é realmente 

máquina e o que é organismo. Pois, além do ser humano comandar os códigos, de forma 

maquinária, há uma biologia computacional que possui um código genético a ser desvendado, a 

fim de programar o próprio ser humano a não ter determinadas doenças. Ou seja, encaramos a 

possibilidade de manipular o genoma, de programar o ser humano por meio de máquinas 

(Silva, 2000b; Turkle, 1997). Essa ideia de simbiose é importante para nós, pois, remete-nos a 

um professor que hoje já está-com-a-tecnologia e de certa forma torna-se um ser-aí (Heidegger, 

1988) no mundo cibernético, no ciberespaço, com sua intencionalidade mundana-cibernética. 

Seja ao usar e-mails, listas de discussão, software, redes sociais etc., seja buscando conhecer 

esses e outros recursos tecnológicos. 

 

Assim, no que tange à formação do professor que vai atuar no ciberespaço, ou que já 

atua, vislumbro esse processo formativo correlacionado a três dimensões dessa formação: 

específica (matemática), pedagógica e tecnológica. De acordo com Richit (2010), é importante 

que o professor que se torna formador saiba refletir/discutir sobre os temas pedagógicos, sobre 

os conteúdos específicos da sua área de atuação, bem como, sobre os recursos tecnológicos que 

podem ser utilizados no ambiente educativo, constituindo outras possibilidades no contexto de 

sua prática. 

 

Os aspectos específicos (matemáticos), no caso, ideias, definições, conceitos e outras 

relações, são perseguidos (no sentido de estudados) com intuito que o professor em formação 

(inicial ou continuada) compreenda suas múltiplas relações com a realidade. Seja a realidade 

mundana ou virtual, seja com os aspectos correlacionados ao ensino e aprendizagem dessas 

relações ou de relações implícitas à própria matemática como linguagem, como ferramenta e/ou 

campo de estudo. Nessa perspectiva, é importante que a formação específica (matemática, 

entendida como produção do conhecimento matemático, ou seja, fazer matemática) possibilite 

a percepção de que, 
 

A prática do professor de matemática [...] desenvolve-se num contexto 

educativo, o que coloca a necessidade de uma visão fundamentalmente 

diferente. Nesse contexto, definições mais descritivas, formas alternativas 

(mais acessíveis ao aluno em cada um dos estágios escolares) para 

demonstrações, argumentações ou apresentação de conceitos e resultados, a 

reflexão profunda sobre as origens dos erros dos alunos etc. se tornam valores 

fundamentais associados ao saber matemático escolar (Moreira; David, 2007, 

p. 21- grifo dos autores). 

 

Assim, acredito que a formação específica como dimensão da Cyberformação de 

professores de matemática reflete a busca de pontes entre teoria e prática, isto é, tal dimensão 



pode evidenciar/gerar a presentificação da práxis do futuro professor ou professor de 

matemática (Vanini; Rosa; 2011) no contexto do ciberespaço e/ou com o uso das TIC. Essa 

presentificação se dá de maneira diferente (em relação à realidade mundana), pois há 

fenomenologicamente uma pre-sença do sujeito em termos de mundo cibernético. Segundo 

Bicudo (2003a, p.76 – grifo do autor),  
 

Há que se considerar que a pre-sença
4
 é sempre lançada ao mundo. Significa 

que ela é sempre um pro-jeto
5
 dada à responsabilidade de si-mesma para 

atualizar-se com a força imperante que lhe instaura a vida da qual há que se 

cuidar para que se mantenha com vigor, sustentando-a.  

 

A vida aqui anunciada, neste caso, acontece no mundo cibernético, possuindo suas 

particularidades. Entre elas, a constituição de um mundo que se vincula a esse ser, ou seja, cada 

mundo permite que haja um sentido para a existência de identidades, e para a pre-sença de cada 

uma em seu tempo/espaço. Assim, entendo que os aspectos teórico-metodológicos da formação 

em específico estão diretamente conectados aos do “ser” que habita o mundo cibernético. Ou 

seja, estão diretamente conectados à dimensão tecnológica. Entretanto, antes de anunciar os 

aspectos dessa dimensão da Cyberformação, tratarei da formação pedagógica como outro 

fluxo que perpassa esse processo de formar-com-TIC, como outra dimensão da Cyberformação 

de professores de matemática. 

 

Em relação aos aspectos pedagógicos da Cyberformação, considero os processos 

educativos matemáticos (Resolução de Problemas, Modelagem Matemática, o uso da História 

da Matemática, Etnomatemática etc.) e a reflexão sobre o design e o sobre o uso de recursos, 

ações importantes de serem pensadas. A reflexão sobre essas ações perpassa agora o contexto 

no qual elas estarão inseridas e/ou conectadas: o mundo cibernético. Esse fato permite 

questionarmos as características desses processos inseridos/conectados aos ambientes/recursos 

digitais. Entendo que estar imerso em um processo tecnológico do tipo resolução de problemas 

com ciberespaço, por exemplo, pode contribuir muito à elaboração de conjecturas matemáticas 

que estejam sendo exploradas, pois pode haver o compartilhamento de pontos de vistas 

condicionados pela cultura adjacente e também condicionado pela cultura em rede que se 

apresenta (Rosa; Vanini; Seidel, 2011).  

 

Além disso, a elaboração de materiais que tomam os recursos tecnológicos como meios 

de construção do conhecimento torna-se um fator importante na vida do professor que atua ou 

atuará a distância. Tornar-se um designer instrucional (Filatro, 2008), de forma que esse papel 

consiga desenvolver recursos/atividades/materiais educacionais que possam ser usados em 

cursos online, é uma ação possível e exequível na Cyberformação. Inicialmente, pensa-se nas 

inter-relações que ocorrem à distância e em como tais materiais podem 

transformar/potencializar a produção do conhecimento matemático e, posteriormente, busca-se 

que cada professor ou futuro professor desenvolva o próprio material em consonância com esse 

processo reflexivo (pensar-com-a-tecnologia). 

 

A partir da reflexão sobre processos e recursos tecnológicos e sua produção, evidencio 

que tanto a formação específica como a pedagógica, as quais não se desvinculam da formação 

tecnológica, se fazem presentes na imersão dos professores no mundo cibernético. No entanto, 

                                                           
4
 É aqui “[...] entendida como o ser humano que sempre é no mundo, temporalmente. A temporalidade desse ser, 

sempre aberta ao aí, ou ao seu em-torno [...]” (Bicudo, 2003a, p.75).   
5
 “Pro-jeto é empregado por Heidegger para referir o lançado ao mundo, o que se lança à frente, na direção do 

futuro” (Bicudo, 2003a, p.76).   



é a compreensão do uso de recursos tecnológicos como parte do processo cognitivo que 

configura a terceira dimensão da Cyberformação. 

 

A formação tecnológica, então, segue a concepção de Murray (1997) que evidencia 

três características de ambientes virtuais: transformação, imersão e agency. Cada característica 

possui aspectos singulares, entretanto, há inúmeras interconexões entre as três. Ou seja, há 

fluxos que perpassam as mesmas, de forma a não haver fronteiras rigorosas entre elas.  

 

Rosa (2008) indica a primeira característica, a transformação, e que essa se dá devido à 

pre-sença (Bicudo, 2003a) evidenciada no tempo/espaço do mundo cibernético. O ato de 

“morfar”, por exemplo, que é ação de se metamorfosear, constituir-se em múltiplas facetas, 

múltiplas identidades, on e offline, indica a transformação como processo revelado pela 

concepção do “ser-com” tecnologia. Ou seja, o Ser Online é alguém que se caracteriza por estar 

com as TIC. Ele está sempre online, ou seja, só existe na conexão, só se presentifica com o 

plugar-se, pois o computador é um objeto que sustenta essa vivência no cibermundo (Bicudo; 

Rosa, 2010). Assim, essa vivência online só acontece em com-junto com o ciberespaço. “Com” 

o mesmo, pois há a necessidade de um meio físico (o computador) para que o ser cibernético 

possa: pensar, agir, sentir, imaginar etc. Ou seja, cognitivamente estou com o mundo 

cibernético o tempo todo. “Junto”, pois é no processo que o ser existe, é contextualizado, é 

junto ao mundo construído no ciberespaço e/ou no mundo cibernético que ele se presentifica. 

De todo modo, me presentifico no decorrer da minha vivência no ciberespaço, ou seja, no vir-a-

ser com os outros, com o mundo e comigo mesmo online.  

 

Da mesma forma, Rosa (2008) afirma que o Ser Online está sempre com o ciberespaço. 

Na verdade, ele é ciberespaço, ele se presentifica no “ser-com”, em “com-junto”, ser e 

ciberespaço. Na concepção da Cyberformação, não só o ser-com mostra-se com o ciberespaço, 

mas no uso das TIC. Por exemplo, ao jogar um jogo eletrônico, me identifico com o 

personagem do jogo, me lanço, me plugo ao mundo digital e sou, me sentindo sendo, aquele 

que investe na aventura.  Devido a isso, esse ser-com é múltiplo, pois o ciberespaço e todas as 

possibilidades de interação com mídias também o são. Há uma multiplicidade de seres, os quais 

variam com os mundos digitais, por exemplo, o ciberespaço enquanto mundo; com os outros 

pertencentes a esse mundo; e com aqueles que se mostram no próprio Ser Online.   

 

Cada um de nós “morfa” de ambiente em ambiente, transforma-se. Logo, há uma 

infinidade de transformações possíveis para esse Ser Online, rizomaticamente
6
 (Deleuze; 

Guattari, 2004), uma multiplicidade de caminhos, vias possíveis de serem seguidas, “linkadas”, 

plugadas. É um hipertexto identitário que se estabelece, que é cortado, atravessado, perpassado, 

percorrido por fluxos que carregam singularidades e que evidenciam o manter-se na diferença. 

Isso corrobora a ligação existente entre os Seres Online e Offline. Esse último caracterizado por 

estar em frente ao computador, por possuir um corpo próprio encarnado, por estar 

intencionalmente plugado à rede, com o computador, fazendo parte de todo o processo 

cognitivo. Diferentes modos de ser, no sentido de ser matemático em um outro ser (online) que 

não é matemático, por exemplo, podem ser explicitados neste contexto. Desse modo, há um 

“onde” a realidade se estabelece (Bicudo; Rosa, 2010), no caso, há o mundo cibernético, assim 

como, a realidade mundana. Há, também, uma gama de possibilidades de criação, de conectar-

se a mundos criados e que podem ser vivenciados. 

                                                           
6
 O rizoma “[...] conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 

necessariamente a traços da mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive 

estados de não-signos. [...] Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes direções movediças. Ele não 

tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda” (Deleuze; Guattari, 2004, p.32).   



A segunda característica dos ambientes virtuais vistas por Murray (1997) é a imersão, a 

qual para Rosa (2008) sustenta o “pensar-com” que é a ação cognitiva destacada em 

consonância com o constructo teórico “Seres-humanos-com-mídias” (Borba; Villarreal, 2005), 

e que atribui especial atenção à mídia no processo destacado. Nesse sentido, para estar no 

mundo cibernético é necessário o computador. Especificamente, quando estamos no 

ciberespaço, estamos “com” o ciberespaço também, pois nos tornamos materialmente tão 

formados por bits quanto o locus no qual nos encontramos (Bicudo; Rosa, 2010). Somos textos, 

imagens, sons digitalizados e expressos via a tela e alto-falantes da máquina. Manifestamos 

nossos desejos, sentimentos, valores, por meio da rede, assim como, nossos modos de pensar.  

 

O computador, então, possibilita o tornarmo-nos virtuais e isso nos faz pensar sobre o 

“ser-com”, também refletir sobre o “pensar-com”, entre outras características do “ser” que se 

encontra com este tempo/espaço diferenciado. Assim, o computador nos evoca. Chama-nos a 

atenção para, nos direciona cognitivamente a uma rede de possibilidades. Por exemplo, Turkle 

(1997) apresenta como um número expressivo de usuários se apropria de imagens do 

computador e de diferentes programas para pensarem em si.  Esse fato apresenta uma reflexão 

em torno dos modos de se mostrar, utilizando-se Tecnologias Informáticas e/ou TIC. Nessa 

perspectiva, as identidades online possibilitam o pensar-com-o-ciberespaço de forma a se 

perceber com ele, assim como, uma forma de pensar-com-o-computador de maneira a construir 

conhecimento nas relações com o mundo e com os outros. Esse pensar-com está na “esfera do 

entre”, de modo que,  
 

[...] surge um outro: entre os computadores e a nossa vida filosófica, em 

particular a nossa maneira de pensar acerca da natureza humana. Como estão 

situados na fronteira entre mente e não-mente, entre vida e não-vida, os 

computadores estimulam a reflexão acerca da natureza da mente e da 

natureza da vida. Encorajam-nos a pensar sobre quem somos. [...] Fazem-nos 

enfrentar uma provocação, pois mostram um novo espelho onde a mente está 

reflectida como máquina (Turkle, 1989, p. 263).  

 

Em termos de Cyberformação, pensar-com é uma concepção que revela a imersão do 

professor no mundo cibernético, revela que a tecnologia envolvida no processo cognitivo não 

está ali para agilizar o processo somente, mas para participar efetivamente da produção do 

conhecimento. Isto é, se não estou imerso, se não estou plugado, se não penso-com-as-TIC por 

que usá-las? Para muitos a justificativa desse uso seria somente a beleza estética que o 

computador pode manifestar. No entanto, embora concorde que a máquina efetivamente possui 

possíveis atrativos imagéticos, sonoros, plásticos etc. não concebo o uso das TIC em termos de 

educação e, especificamente, em Educação Matemática somente em termos estéticos ou de 

agilidade. Não defendo um uso que não seja efetivado em termos cognitivos. Ou seja, assumo a 

ideia que, muitas vezes, é preferível e proveitoso usar outros recursos para buscarmos a 

produção de conhecimento sobre determinado tópico matemático, que não seja o computador. 

Digo isso, se a concepção de uso de TIC se vincular somente a beleza e a agilidade. 

 

Portanto, a Cyberformação de professores de matemática advoga pelo uso das TIC em 

termos de ser-com-as-TIC, ao mesmo tempo em que se pensa-com-a-TIC. Ou seja, o uso de 

TIC (software, recurso, ambiente...) só se consolida se esse uso considerar a mídia como parte 

do processo cognitivo, como meio que abre diferentes fronteiras, diferentes horizontes de se 

pensar sobre o mesmo tópico matemático. Torna-se uma forma de se potencializar a produção 

do conhecimento matemático, caso o uso de TIC não tenha esse objetivo, ele não se faz 

necessário. 

 



Para o professor, muitas vezes, é difícil criar atividades, recursos e processos 

educacionais. Nesse sentido, acredito ser ainda mais difícil utilizando a visão educacional 

defendida pela Cyberformação (ser-com e pensar-com-TIC). No entanto, Nunes (2011) 

investigou os elementos do Design Instrucional (Filatro, 2008) presentes no processo de 

formação-continuada-com-TIC, no viés da Educação Matemática. Essa pesquisa pôde 

contribuir com a perspectiva do ser-com, pensar-com e principalmente saber-fazer-com-TIC. 

Afirmo isso, pois a terceira característica de ambientes virtuais que Murray (1997) destaca e 

que Rosa (2008) explora com o uso do ciberespaço é a agency. Ou seja, a ação com vontade e 

senso de realização como ato performático, o qual é narrativamente constituído de diversos 

modos e muitas vezes com diferentes recursos. Saber-fazer-com-Calculadoras-Gráficas-

HP50g (Nunes, 2011) é uma das ações importantes de serem evidenciadas na prática do 

professor de matemática, assim como, em sua formação, a meu ver. 

 

O “saber-fazer-com” é a expressão cunhada para identificar o ato de agir com TIC, de 

forma que ao fazer, me perceba fazendo e reflita sobre isso, produzindo conhecimento ao 

mesmo tempo em que construo minha identidade online. Assim, agir com vontade e senso de 

realização na construção de um produto, em um micromundo específico, me faz estar-com e 

ser-com esse mundo particular, possibilitado pelo computador a partir de um pensar-com. 

“Saber-fazer-com”, então, é uma ação que pode ser evidenciada epistemologicamente e 

metodologicamente no decorrer da construção do conhecimento com TIC e compreender tal 

ação, em relação à construção do conhecimento matemático, identifica o Construcionismo 

(Papert, 1984; Maltempi, 2004) como conjunto de ideias que embasa tal construção.  

 

Além disso, as ideias vinculadas ao saber-fazer-com podem acabar criando um estilo de 

aprendizagem dado sob determinado conceito matemático. Esse estilo se dá na ação, na prática, 

a partir da performance da cada identidade online e/ou offline, no fazer de cada uma, ou seja, no 

agir. No entanto, esse “agir” não é individual; assim como, o pensar também não é. Ao agir 

estou comigo mesmo, com o mundo e com os outros. Não obstante, o aspecto social vem 

destacar esse “com-os-outros”. Esse aspecto destaca o entrar em relação com os outros no 

ciberespaço, ou com o uso das TIC, agindo, construindo conhecimento e, dessa maneira, o 

coletivo pode ser evidenciado. 

  

Em relação à Cyberformação, o saber-fazer-com é manifestado pelas ações intencionais 

efetuadas com o mundo, comigo mesmo e com os outros. Ou seja, com as TIC, com minhas 

identidades on e offline (médico, tratorista, engenheiro... ou professor de matemática, entre 

outras) e com meus colegas e estudantes (também identidades on e offline em fluxos 

constantes). É importante que no processo de tornar-se professor de matemática online, ou 

mesmo transformar-se em um, ocorra a agency. Faz-se necessária a ocorrência de ações com 

vontade e senso de realização em termos específicos (matemáticos), pedagógicos e 

tecnológicos e, mais que isso, que o professor em Cyberformação aprenda a construir tais ações 

em sua prática docente (Rosa, 2008).  

 

Acredito, então, que o se relacionar com o meio,  

 
[...] [o professor também] se depara com situações em relação às quais age. O 

indivíduo interpreta para si próprio as atividades que desempenha e as 

experiências que vivencia. São estas interpretações que constituirão parte de 

sua estrutura, e não a experiência em si (Bicudo, 1978, p. 53). 

 

Nesse sentido, ações desempenhadas na atividade, na construção de um produto, na 

prática, são passíveis de interpretações e a formação do professor de matemática com TIC 



perpassa essas ações, as quais podem conduzir o professor ou futuro professor ao que aqui 

denomino por Cyberformação de professores de matemática: a formação vista sob a 

dimensão específica (matemática), pedagógica e tecnológica que assume o uso de TIC, 

particularmente, o ciberespaço em ambiente de EaD, sob a perspectiva do ser-com, 

pensar-com e saber-fazer-com-TIC. 

Com isso, acredito ser de importante evidenciar a formação de um professor que 

atualmente pode se tornar online e que além de produzir conhecimento matemático com as 

TIC, precisa orientar essa produção de conhecimento (de mesma natureza) na relação com seus 

alunos presenciais ou não. Ou seja, quando desejamos atuar ou atuamos em ambientes virtuais 

precisamos de uma formação que nos mantenha também conectados, que faça com que novas 

experiências sejam projetadas e que consigamos atuar como orientadores nesse “mar” de 

hiperlinks que se abre quando atuamos-com-TIC. Tais experiências podem ser estéticas e 

devido a isso discutirei o que esse tipo de experiência pode trazer à Cyberformação. 

 

 

Experiências Estéticas: potencializando a Cyberformação 

 

 

Bicudo (2010, p. 47) revela que entende experiência: 
 

[...] como essa complexidade que fala: do empiricamente sentido na dimensão 

da fenomenalidade corporal e que se doa como ponto de partida do 

conhecimento pré-predicativo e predicativo; da experiência como gerando o 

sentido mediante o nexo estabelecido por aquilo que se doa à percepção 

mostrar-se harmonicamente imerso no panorama em que é destacado ao ser 

percebido; da vivência que expressa a vida e permite, pela sua objetivação, 

que ela seja interpretada, sempre no limite do indecifrável e do indizível e do 

expressável e interpretável. Expressão que se deixa descrever, porém sempre 

com as palavras, as quais trazem consigo a historicidade do mundanamente 

vivido, mas, também, trazem a incompletude na impossibilidade de abarcar-se 

no dito o que se quer dizer; da experiência vivida que se doa à percepção 

daquele que a vive, permitindo que, em um ato reflexivo, dê-se conta das 

marcas do havido na totalidade de sua historicidade que, necessariamente, traz 

a dos outros e da vida, possibilitando a interpretação de si e do mundo 

histórico-cultural. 

 

Corroboro essa concepção principalmente no que se refere ao nexo estabelecido por 

aquilo que se doa à percepção mostrar-se harmonicamente imerso no panorama em que é 

destacado ao ser percebido, pois, para mim trata da compreensão do que é vivido, trata do 

processo cognitivo realizado ao se pensar com aquilo que é vivenciado no contexto 

estabelecido. Nesse caso, frente à concepção de Cyberformação ao se pensar-com-o-mundo 

cibernético, vivenciando-o, experienciando-o, navegando nele por fluxos intermitentes de 

informação permite a experiência vivida por meio da percepção do ser-com e que, em um ato 

reflexivo, pensa-se-com esse espaço de fluxos no tempo/espaço que se habita, plugando-se, 

trazendo à tona ações dos outros e da vida, sabendo-fazer-com seus mundos histórico-culturais. 

 

Assim, essa experiência aqui discutida revela a adjetivação daquilo que em 

Cyberformação trata da parte digital, do foco cyber do vocábulo e que, no caso, se caracteriza 

pelo aspecto estético que as TIC, em especial, o computador, vêm abarcar a sociedade em seus 

aspectos, entre eles, a educação e a Educação Matemática. 

 

Conforme Turkle (1989, p.15): “Eu vejo o computador a uma luz diferente, não em 



termos da sua natureza como ‘engenho analítico’, mas em termos de sua ‘segunda natureza’ 

como objecto evocativo, um objecto que fascina, perturba a tranqüilidade e estimula o 

pensamento”. Um objeto que lida com movimentos, imagens, cores, sensações e que pode ser 

um representante de materiais formatados para a experiência estética. 

 

“Com esse termo [estética] designa-se a ciência (filosófica) da arte e do belo”. 

(Abbagnano, 1997, p.367). Não obstante,  
 

[...] hoje, esse substantivo designa qualquer análise, investigação ou 

especulação que tenha por objeto a arte e o belo, independentemente de 

doutrinas ou escolas. [...] Dissemos “arte e belo” porque as investigações em 

torno desses dois objetos coincidem ou, pelo menos, estão estreitamente 

mescladas na filosofia moderna e contemporânea (Abbagnano, 1997, p.367). 

  

A experiência estética reconhecida até agora me remete à vivência que permite 

trabalhar/experienciar o belo, ou seja, em nosso contexto vivenciar as informações e 

possivelmente produzir conhecimento sendo-com, pensando-com, sabendo-fazer-com o mundo 

cibernético, mas que não deixa de focar, intencionalmente, a ideia evocativa do computador, 

por exemplo. Não deixa de se situar a partir do movimento, da cor, da imagem e todas as 

relações e/ou links que se façam com esses elementos para que se produza conhecimento e, em 

específico, conhecimento matemático. 

  

As experiências estéticas são entendidas como ações proeminentes da articulação das 

Práticas Educativas em Educação Matemática com a própria Cultura Digital, pois nessas 

práticas busca-se vincular a formação específica (matemática), pedagógica e tecnológica, 

possibilitando ao estudante realizar atividades que suscitam a aprendizagem do mesmo, de 

forma que a estética da Cultura Digital evidencie aspectos que potencializem a cognição. 

Entendo que quando ocorre a experiência estética o estudante identifica-se com os recursos 

digitais subjacentes às TIC e consegue também formar-se sendo-com as TIC. Da mesma forma, 

o movimento do gráfico, a manipulação do objeto geométrico em software de geometria 

dinâmica, entre outros exemplos, permite que o educando esteja imerso nesses ambientes, 

pensando-com eles de forma a transformar o conhecimento que produz. As atividades 

propostas com TIC, na concepção da Cyberformação, são pensadas em termos de saber-fazer-

com o ambiente e/ou outro recurso tecnológico disponibilizado, afim de que haja a 

possibilidade de se gerar outras construções, ideias e sugestões, e também de se pensar 

matematicamente sem que seja uma repetição de técnicas e algoritmos. 

  

Assim, quando se realiza uma prática educativa com a Cultura Digital, a exemplo, o uso 

de histórias em quadrinhos (HQs) interativas (um dos tipos de narrativas digitais (Murray, 

1997)) para o ensino de matemática, de forma a criar, por meio das ferramentas do YouTube, 

recursos tecnológicos que possibilitem a interação/estudo de tópicos do Cálculo Diferencial e 

Integral por meio da rede de computadores, busca-se orientar futuros professores (formação 

inicial) ou professores de matemática (formação continuada) a criarem suas práticas com TIC. 

Isso se dá pelo fato de acreditar que a própria experiência estética possa orientar esses sujeitos 

se perceberem sendo-com, pensando-com, sabendo-fazer-com-TIC de forma a constituírem a 

ideia que o uso de tecnologias na Educação Matemática precisa ser pensado para potencializar 

a cognição dos estudantes e do professor usufruindo-se da Cultura Digital sob uma prática 

educativa. Ou seja, a ideia da Cyberformação é experienciar esteticamente, é dar a forma/ação 

específica, pedagógica, tecnológica no âmbito da beleza e da arte como elementos evocativos à 

cognição matemática. 

 



Para isso a HQ matemática interativa que foi desenvolvida em pesquisa recente
7
 (Figura 

1) é composta por diversas histórias entrelaçadas de Sophie e Plus, personagens principais do 

enredo criado, os quais têm suas ações e muitas de suas escolhas decididas pelo leitor. Sophie é 

uma menina de 12 anos que possui um amigo imaginário (Plus), o qual na verdade não passa de 

uma almofada no formato do sinal de adição. Eles vivem histórias que se interligam e/ou 

necessitam de conhecimentos matemáticos. Devido a isso, os dois dialogam, discutem aspectos 

relacionados aos tópicos matemáticos em questão. No entanto, alguns dos possíveis caminhos a 

serem experienciados são escolhidos pelo leitor/internatuta, que decide a continuidade da 

história vivida por Sophie e Plus, além de ter que se posicionar matematicamente sobre a 

história, de forma a dar essa continuidade sob a convicção da decisão tomada e não 

aleatoriamente. 

 
Figura 1: Interface da HQ Interativa de Plus e Sophie, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WSoFoMt25BQ. 

 
 

A interação, o discurso matemático, a resolução de problemas dessa natureza assumem 

outro formato, do mesmo modo que o “ensino” também pode assumir. Isto é, o ensino é 

evidenciado como formas de suscitar atividades de aprendizagem. Atividades que podem fazer 

uso de vídeo, som, imagens, histórias, ficção, personagens, mundos repletos de realidade. 

Diferentes micromundos (Papert, 1988) que podem ser criados com características específicas, 

a partir de uma forma que é a narrativa. Nesse caso, o ciberespaço pode ampliar os horizontes 

do pensamento, pode criar fantasias, envolver e seduzir emocionalmente, intensificando novas 

formas de linguagens e representações (Kenski, 2003). O ciberespaço também é o locus de 

diferentes TIC que são “[...] mais do que simples suportes. Elas interferem em nosso modo de 

pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e [...] [construirmos o] conhecimento. 

Criam uma nova cultura e um novo modelo de sociedade” (Kenski, 2003, p.23). 

  

Dessa forma, Cultura para Abbagnano (1998, p. 225 – grifo do autor):  
 

                                                           
7
 Projeto de Pesquisa Universal CNPq Processo nº483048/2009-7. 
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[...] tem dois significados básicos. O primeiro e mais antigo, significa formação do 

homem, sua melhoria e seu refinamento. [...] [o] segundo significado, indica o 

produto dessa formação, ou seja, o conjunto dos modos de viver e de pensar 

cultivados, civilizados, polidos, que também costumam ser indicados pelo nome de 

civilização. 

 

 O termo cultura, então, carrega consigo a ideia de educar-se, entendido como “[...] o 

desenvolver e o nutrir para o desenvolvimento, incluindo nesse processo os modos de intervir 

para que a nutrição dê-se a contento e fortaleça uma direção, que é a do desenvolvimento” 

(Bicudo, 2003b, p. 33). No entanto, esse termo pode ser entendido tanto como o processo 

quanto o produto final desse desenvolvimento. Nesse sentido, compreendo que a evolução a 

respeito de determinado “saber” pode fazer-se processo cultural em curso e/ou pode constituir-

se produto desse processo, ou seja, cultura. 

  

Ao adjetivar “cultura” com a palavra “digital” faz-se referência à ideia de era 

tecnológica, de mundo no qual se tem acesso aos recursos tecnológicos e todas as conexões 

realizadas com esses. Ou seja, Cultural Digital e/ou Cibercultura expressam o conjunto dos 

modos de viver e de pensar dos seres humanos conectados à rede mundial de computadores, 

tomando por base os processos educativos que vislumbram a evolução do “ser” como um todo. 

Assim, a formação do homem desde a criação da Internet em 1958, que teve origem na Agência 

de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), uma das maiores instituições de pesquisa do 

mundo (Castells, 2005), já começa a acontecer desde o nascimento de cada indivíduo. Afirmo 

isso, pois, esse acontecimento entre outros de natureza tecnológica, marca o momento em que 

nasce a possibilidade de estar “plugado”. Tanto o homem que nasce na cultura digital quanto 

aquele que é anterior a essa, muitas vezes, desenvolve-se por meio de uma formação 

acadêmica, a qual é condicionada pelo professor. 

 

Desse modo, também está na formação do professor, a qual pode também acontecer de 

forma online (em que o professor ou futuro professor em termos de Cyberformação pode 

tornar-se um ser-com-o-ciberespaço, pensando-com e sabendo-fazer-com esse), a possibilidade 

de se entender experiências estéticas com a cultura digital como um fator que pode 

potencializar a produção do conhecimento matemático. Isso se estabelece a partir do momento 

em que a Cyberformação está vinculada às experiências estéticas e à cultura digital a partir de 

seu entendimento de matemática. Para a Cyberformação, há  
 

[...] uma matemática que se constitui a partir de uma geração net que carrega 

consigo, culturalmente, concepções e ideias próprias sobre visão geométrica 

(agora dinâmica); de cálculo imersivo, imaginativo e repleto de sons e 

imagens; de álgebra que fundamenta um sistema binário complexo e que dá 

suporte a todo esse aparato tecnológico; de estatística que transpassa gráficos, 

tabelas, problemas impregnados de luz, cor e movimento, os quais também 

revelam toda a plasticidade dessa matemática; assim como, de outras 

compreensões que não àquelas vistas quando o que se apresentava, na 

verdade, precisava era ser mostrado, transferido, transmitido (Rosa; Vanini; 

Seidel, 2011, p. 100). 

 

Assim, o ato de experienciar entendido aqui, nada mais é que vivenciar uma prática que 

pode servir como estopim para que se elabore/crie outras para os estudantes. Ou seja, 

experienciar esteticamente a prática educativa inserida na Cultura Digital pode se tornar um ato 

que gere o entendimento de como possibilitar que o próprio estudante transforme e/ou 

potencialize sua produção de conhecimento matemático por meio da prática que 

consequentemente permite a experiência. Há de se buscar, então, pela indissociabilidade 



cognitiva do ser humano com a tecnologia, no que se refere à concepção de educar-se 

matematicamente ou educar-se pela matemática (Rosa, 2008) com o uso de TIC. 

 

 

Considerações Finais 

  

 

Esse artigo evidenciou a concepção de Cyberformação de professores de matemática e, 

por conseguinte, sua relação com a perspectiva de experiências estéticas condicionadas pela 

Cultura Digital. Cabe agora evidenciar como entendo que as experiências estéticas vivenciadas 

com a Cultura Digital se interconectam à concepção de Cyberformação de professores de 

matemática. 

  

Nesse sentido, afirmo que a Cultura Digital é a base para que a Cyberformação ocorra. 

A Cyberformação está relacionada, interconectada à Cultura Digital desde a sua origem, pois 

essa última alimenta em sua totalidade a dimensão tecnológica dessa formação. Em termos de 

ser-com, pensar-com e saber-fazer-com-TIC se necessita do acompanhamento evolutivo das 

tecnologias, em conseguinte do ser humano com as tecnologias (já caracterizado como cyborg). 

Há de se entender que o uso de tecnologias na formação do professor online, o qual será 

responsável por formar outros por esse meio digital, necessita considerar as TIC não como 

suporte e ou auxílio às aulas já preparadas em livros didáticos e/ou outros meios, mas como 

partícipe no processo cognitivo matemático. 

  

As TIC na Educação Matemática podem potencializar o processo de educar-se 

matematicamente ou educar-se pela matemática (Rosa, 2008), logo, nós, professores, 

precisamos deixar de usá-las de maneira que não exploramos suas reais possibilidades, 

devemos deixar de domesticá-las, simplesmente para mantermos nosso conforto cognitivo em 

sala de aula. Assim, serve alertar para os supostos “powerpoints amarelados” que estejam 

surgindo em substituição àquele caderno já com as páginas amareladas daquele professor que 

não alterava sua prática. 

 

A Cyberformação, então, busca possibilitar ao professor de matemática online o 

entendimento de que é importante que ele planeje suas aulas em ambientes virtuais, atue neles, 

com a visão do ser-com, pensar-com e saber-fazer-com-TIC em suspenso. Interligando as 

dimensões específica, pedagógica e tecnológica na sua prática educativa. Entendo que a 

Cyberformação também busca como consequência das práticas educativas do professor online 

a libertação da zona de conforto (Penteado, 2001) e um constante estar em risco, atuando de 

forma a conviver bem com ele.  

  

Assim, acredito que a Educação a Distância e o uso de TIC em sala de aula cada vez 

mais está se apropriando de recursos e técnicas inovadoras. Também, entendo que a EaD 

Online deve ser desvinculada do ensino empregado em sala de aula presencial, para que não 

ocorra uma comparação, uma vez que isso não levaria, necessariamente, à qualidade educativa. 

Além disso, também precisa ser desvinculada, para que não se reproduza no ambiente virtual as 

práticas desenvolvidas em salas de aula, as quais, na maioria das vezes, já não atendem as 

demandas dos estudantes inseridos nesse ambiente. 

 

A partir do que foi expresso, as experiências estéticas se interconectam à 

Cyberformação justamente pelo fato de serem experiências que nesse caso geram reflexão 

sobre ideias, concepções, argumentos, conceitos de forma que a arte e o belo estejam 



intermediando o processo de produção do conhecimento matemático. Para mim, é a junção da 

prática educativa com a Cultura Digital que dão suporte a essas experiências, as quais podem 

potencializar em com-junto com a estética o ensino e a aprendizagem de matemática. Exemplo 

disso encontra-se na constituição da HQ matemática interativa, pois o processo de criação foi 

condicionado pelos aspectos que identifico como imprescindíveis ao uso de TIC na Educação 

Matemática. Da mesma forma, o uso da HQ como prática educativa
8
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reflexões sobre essa prática de forma que ele possa assumir em termos cognitivos um 

importante feedback sobre a produção do conhecimento matemático dos estudantes e isso pode 

acabar se constituindo em experiência para o professor. Tal experiência é estética, pois está 

condicionada pela arte das histórias em quadrinhos interativas, pelo movimento hipertextual 

que a leitura exige, pela matemática em termos de enredo lúdico promovido no 

desenvolvimento da própria HQ. 

  

A experiência estética constituída pelo uso da HQ interativa pode trazer à tona um “ser” 

que só existe porque há o ciberespaço. Tanto estudante, quanto professor tem a possibilidade de 

ser-com, pois cada um está com o mundo cibernético, com a HQ interativa e/ou outros recursos 

e processos digitais, cyberproblemas (Rosa; Vanini; Seidel, 2011), jogos, blogs, tanto com os 

personagens quanto com outros, atuando com eles. Estou com as narrativas ou avatares que me 

materializam, por meio dos bits da rede. Sou um “ser-com”, pois, entre outras coisas, “penso-

com-a-HQ interativa” e “aprendo-a-fazer-com-ela”, uma vez que, construo o conhecimento em 

com-junto com a mesma. Ou seja, sou imerso nesse ambiente e executo minhas ações nele, pois 

estas constituem os modos como me apresento. O “ser”, então, também é pensar, também é 

saber fazer. Porém, o que vale evidenciar aqui é a vivência desse ser; é minha vivência online, 

na qual construo minhas identidades, meus modos de ser professor, meus modos de ser 

matemático, de ser Sophie, de ser Plus e tantos outros.  

 

Nesse caso, a estética relaciona-se com a experiência vivida no momento em que minha 

pre-sença na história, minha participação, minha vivência como um ser-com-a-HQ produz 

conhecimento matemático por meio da ludicidade em termos de aspectos visuais e imagéticos 

que a HQ proporciona. 

 

 Essa experiência estética acontece porque,  
 

[...] na dimensão da práxis vital, o homem cognoscente desenvolve, para 

existir e sobreviver, mecanismos não-verbais de diferenciação e de 

identificação: para mover-se no tempo e no espaço de sua comunidade, o 

indivíduo estabelece e articula traços de diferenciação e de identificação, com 

os quais passa a discriminar, reconhecer e selecionar, por entre os estímulos 

do universo amorfo e contínuo do “real”, as cores, as formas, as funções, os 

espaços e tempos necessários à sua sobrevivência (Blikstein, 2003, p. 60 – 

grifo do autor). 

 

O ser humano se envolve de maneira que pode se conectar intensamente à aventura e ao 

caminhar hipertextual da HQ interativa. A intencionalidade do ser humano ao lançar-se a 

história permite que conjecturas e que outros processos cognitivos venham a acontecer.  

 

Esse exemplo de experiência estética, uma vez que a HQ interativa não passa de um 

exemplo entre os vários possíveis com o ciberespaço, me faz constatar que, 
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O computador e a internet ampliam a representação da realidade [mundana], 

abrindo possibilidades para um novo enfoque educacional baseado em jogos, 

permitindo a exploração de diversos recursos multimídia. Sua utilização 

modifica a dinâmica do ensino, as estratégias e o comportamento de alunos e 

professores (Carvalho et al., 2005, p.5). 

 

Com isso, espero que essa concepção de formação de professores de matemática 

(Cyberformação) possa contribuir com a constituição de um paradigma de formação que trate o 

uso de TIC não mais como a utilização de ferramentas de suporte ao ensino e a aprendizagem 

de matemática, mas como a simbiose do ser humano com elementos pertencentes a uma cultura 

digital condicionante de práticas educativas diversificadas e não domesticadas. Essas práticas, 

então, geram experiências que exploram a reflexão sobre tais práticas e a matemática em 

termos cognitivos por meio do aspecto estético dos recursos tecnológicos. Dessa forma, há a 

possibilidade de educar-se-matematicamente-com e educar-se-pela-matemática-com-TIC.  
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Resumo 

 

Esse artigo teórico evidencia a concepção de Cyberformação de professores de matemática no 

que se refere a experiências estéticas entendidas como ações proeminentes da articulação das 

Práticas Educativas em Educação Matemática com a própria Cultura Digital. Para tanto, discuto 

a concepção de Cyberformação, sua sustentabilidade teórica, suas consonâncias metodológicas 

e contextuais, de forma a caracterizar os elementos apresentados a partir de um referencial 

teórico que embasa possíveis respostas ao questionamento: como as experiências estéticas 

vivenciadas com a cultura digital se interconectam à concepção de Cyberformação de 

Professores de Matemática? Assim, evidencio o uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) não mais como a utilização de ferramentas de suporte ao ensino e a 

aprendizagem de matemática, mas como elementos pertencentes a uma cultura digital 

condicionante de práticas educativas diversificadas e não domesticadas, as quais podem gerar 

experiências que exploram esteticamente a matemática em termos cognitivos. Essa 

experimentação ocorre por meio dos recursos tecnológicos e do ser humano que estão em com-

junto e isso implica na constituição da Cyberformação que se preocupa com a forma/ação do 

professor de matemática online de forma a potencializar a prática docente na atualidade. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de Professores. Tecnologias da Informação 

e Comunicação. 

 

 

Abstract 

 

This theoretical paper aims to highlight the conception of Cybereducation of mathematics 

teachers in relation to aesthetic experiences that are understood as the articulation of shares 

outstanding educational practices in mathematics education with their own digital culture. To 

this end, I discuss the conception of Cybereducation, its theoretical sustainability, its 

methodological and contextual consonants, in order to characterize the evidence presented from 

a theoretical framework that underlies possible answers to question: how aesthetic experiences 

experienced by digital culture are interconnected conception of Cybereducation of 

Mathematics Teachers? Thus, the use of Information and Communication Technologies 



(ICT) was noticed not as the use of tools to support teaching and learning of mathematics, but 

as elements of a digital culture that puts condition of diversified and non-domesticated 

educational practices, which can generate aesthetic experiences that explore mathematics in 

cognitive terms. This experimentation occurs by means of technological resources and of the 

human being that are with-together and this implies the formation of Cybereducation which 

cares about the form/action (education/formation) of online mathematics teacher in order to 

enhance the teachers’ practice. 

 

Keywords: Mathematics Education. Education of Teachers. Information and Communication 

Tecnologies. 
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