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RESUMO: Este trabalho objetiva trazer reflexões referentes às oficinas pedagógicas em 
educação matemática desenvolvidas na Escola Estadual Dr. Leonardo Gomes de Carvalho 
Leite no município de Cristinápolis/se em uma classe de 3º ano do ensino médio normal. 
Essas reflexões são fruto de estudos realizados no decorrer do curso de Pedagogia da Terra à 
luz de teóricos que referenciam uma Formação de Professores que seja integrada e 
humanizadora. Assim Buscamos contribuir no enfrentamento de problemas centrais da 
Formação em Magistério a partir de diálogos entre a teoria e a realidade dos nossos 
estudantes, para assim apontar aspectos fundamentais que fortaleçam a construção de outra 
situação, superadora da situação atual. 

PALAVRAS- CHAVE: Ensino da Matemática - Estágio - Formação de Professores. 

 

 

RESUMEN: Este trabajo pretende aportar reflexiones en torno a los talleres educativos que se 
desarrollan en la educación matemática en la Escuela Estatal de Dr. Leonardo Gomes de 
Carvalho Leite en la ciudad de Cristinapolis / en una clase de 3 º año de secundaria normal. 
Estas reflexiones son el resultado de estudios realizados durante el curso de Pedagogía de la 
Tierra a la luz de lo que los teóricos se refieren a una formación del profesorado, que sean 
integrales y humanas. Así que nos esforzamos para hacer frente a los problemas centrales de 
la formación del Magisterio de los diálogos entre la teoría y la realidad de nuestros 
estudiantes, lo que apunta a fortalecer los aspectos clave de la construcción de otra situación, 
superando la situación actual. 
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PALABRAS CLAVE: Enseñanza de Matemáticas - Formación - formación de docentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

             Este trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Dr.Leonardo Gomes 

de Carvalho Leite, localizada no município de Cristinápolis/SE e teve como objetivo 

desenvolver em oficinas a reflexão entre teoria e prática, objetivando as melhorias favoráveis 

fundamentadas na interação, respeito, discussão de situações didáticas desenvolvidas pelos 

estudantes da rede estadual de ensino com o auxílio de uma metodologia direcionada ao 

educador que atuará em escola do campo além de trabalhar a visão sociocultural da Educação 

Matemática bem como sugestões de atividades numa perspectiva dialógica na construção do 

conhecimento. A Oficina Práticas Pedagógicas em Educação Matemática foi realizada entre 

os dias 16 e 17 de outubro de 2011, com carga horária de 12 horas. Nesta foram 

desenvolvidos temas como Construção dos Números, Cálculo Mental e Sistema de 

Numeração Decimal. 

           Esta oficina pretendeu trazer a noção de Educação Matemática além de 

auxiliar ao estudante participante, futuro professor (a), identificar algumas das dificuldades 

das crianças na compreensão das idéias de número e do sistema de numeração que usamos 

além de associar questões trabalhadas na matemática em sala de aula para contexto do campo 

posto que os participantes são oriundos de  comunidades campesinas . 

           Sabe-se que trabalhar a matemática contextualizada e desenvolver o 

senso matemático infantil tem se configurado num desafio para o educador. Contudo é 

importante observar que o trabalho de exploração matemática a ser proposto às crianças sofre 

duas diferentes contribuições negativas, ambas externas a elas, mas que segundo Lorenzato, 

(2008):  

“... podem afetar fortemente o desenvolvimento do senso matemático da 
criança ainda na educação infantil: a primeira vem dos próprios professores, 
que não incluem no processo de exploração matemática inúmeras atividades, 
a segunda vem dos pais que cobram da pré-escola o ensino dos numerais e 
até mesmo de algumas “continhas”. ( LORENZATO,  2008, p.23) 
 

Entende-se que ao atender a esse pedido o educador está dando a criança um 

começo ruim em seu longo trajeto no aprendizado matemático formalizado eliminando, deste 

modo, a possibilidade da criança compreender a importância e o significado da matemática 
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em sua vida, sendo que é nos primeiros anos de escolarização que se constrói as principais 

noções matemáticas. 

                Percebemos que necessário se faz reconhecer que a atividade do 

professor em sala de aula envolve simultaneamente dois processos de ensino aprendizagem: 

um relacionado á aprendizagem do aluno e o outro relacionado à aprendizagem do professor. 

Como disse Nunes (2005). 

 

 “Frequentemente, tanto a formação inicial como a formação continuada do 
professor contemplam apenas os processos de aprendizagem do aluno”. 
Estamos propondo uma formação que contemple estas duas esferas: 
professor e aluno na perspectiva de que o professor focalize sim o processo 
de ensino aprendizagem dos seus educandos, mas que também contemple o 
seu processo de aprendizagem, pois, ensinando também se aprende” 
(NUNES 2005, p.10). 

 

    Sabemos que embora os cursos de formação de professores ofereçam 

subsídios para a construção de métodos de ensino, e que os currículos dos órgãos 

governamentais norteiem os objetivos e conteúdos de ensino, mesmo assim não existem 

fórmulas mágicas que nos ofereçam soluções permanentes para o ensino. Precisamos sempre 

reanalisar nossa prática e buscar as ciências que auxiliam a educação para avançar no 

processo. Existem crenças educacionais divulgadas como a que nos mostra Lorenzato: 

Uma das crenças educacionais mais divulgadas e aceitas pela cultura popular 
é a que concebe a função do professor da educação infantil e primeira série 
do ensino fundamental como sendo a mais fácil, se comparada com as 
funções de professores de qualquer outra faixa etária. Na verdade, ser o 
condutor de seres iniciantes,mas com um enorme potencial de aprendizagem, 
é uma difícil missão e de grande responsabilidade. (LORENZATO 2008, 
p.19) 

Neste sentido, entende-se que a concepção da função do professor é de 

fundamental importância para os futuros professores que participaram desta oficina. Trazer à 

tona discussões como esta que considerava o professor dos anos iniciais do ensino 

fundamental como sendo o professor que menos trabalhava foi aos poucos sendo 

desmistificada através das discussões em plenária.  Entende-se como diz Parente 2011,  

“o estágio supervisionado no Curso de Pedagogia é um canteiro de 
possibilidades, mas é preciso muito cultivo e um olhar atento e observador. 
Dependendo das propostas que são lançadas e dos desafios feitos aos alunos, 
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novas perspectivas surgem para a prática pedagógica.(PARENTE, 2011, 
P.65) 

 

. 

 

   Neste sentido este trabalho com oficinas pedagógico práticas de 

matemática orientada pela professora Lianna de Melo Torres e desenvolvida por graduandos 

do curso de Pedagogia buscou desenvolver a reflexão entre teoria e prática, objetivando as 

melhorias favoráveis fundamentadas na interação respeito, discussão de situações didáticas 

desenvolvidas pelos estudantes participantes da oficina sendo estes estudantes do  curso de 

Magistério. Entende-se que a matemática não é simplesmente uma disciplina, mas também 

uma forma de pensar. É por isso que a matemática, assim como a alfabetização, deveria se 

tornar disponível para todos. 

A educação matemática caminha no sentido de que o fazer pedagógico 

construído pelo professor e pensado para o estudante, a partir dele é a peça chave na 

construção do saber. E como desempenhar bem esta função? Pode-se dizer em linhas gerais 

que o professor precisa ter sempre em vista entre outras coisas que em sala de aula como diz 

Lorenzato: 

 

“... é preciso oferecer inúmeras e adequadas oportunidades para que as 
crianças experimentem, observem, reflitam e verbalizem. Portanto, é preciso 
possuir uma extensa coleção de material didático apropriado, sem que este 
seja necessariamente caro ou impossível de se obter. A construção do 
material didático, muitas vezes, é uma oportunidade de aprendizagem.” 
(LORENZATO, 2008, p.20). 

 

Tendo em vista promover reflexões a cerca do ensino da matemática, bem 

como a contextualização do saber formalizado na perspectiva da Educação do Campo, esta 

oficina buscou promover momentos de discussão bem como a construção de materiais 

didáticos pois entendemos ser de fundamental importância na formação do futuro educador 

além de ser uma excelente oportunidade de aprendizagem para ele e para as crianças. 
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 No primeiro momento foi explanado o tema Educação Matemática em 

plenária, pelos membros do grupo de oficineiros. A princípio fizemos o Braimstorming, ou 

seja, uma tempestade de ideias sobre a concepção que eles tinham do ensino e aprendizagem 

da matemática, neste momento cada um colocou suas impressões, angustias e inquietações, 

memórias de seus processos de escolarização desde as primeira série. Relataram que é a 

disciplina que eles menos gostam e apenas um deles disse que tinha afinidade com a 

matemática. 

A partir destes relatos, fomos fazendo um paralelo entre o que eles diziam e o 

que estávamos propondo a ser feito para que nossas crianças não sentissem a mesma aversão 

à matemática que eles demonstraram sentir.As falas estavam fortemente marcadas na repudia 

às teorias da matemática que eles estudaram durante anos e que na verdade nenhum deles 

demonstrou compreender o porque destas teorias, em quais situações reais eles poderiam 

utilizá-las. Procuramos mostrar como disse Parente: 

“... teoria é mesmo teoria e prática é mesmo prática.Não há nenhum problema 
nisso.É preciso destacar que  a teoria nasce justamente de uma investigação, de um 
olhar, de uma perspectiva. Teoria não é verdade; ciência não é verdade. Quem disse 
haver verdades? É por isso que, às vezes, superestimo o estágio como o momento 
em que podemos desafiar os alunos a romper com certas naturalizações do fazer-
docente. (PARENTE, 2011, p.69) 

Boa parte dos participantes das oficinas se posicionou no momento das 

discussões a cerca do fazer-docente, por entenderem que se a maioria dos presentes sentia 

tamanha aversão à matemática, e que os poucos que gostavam da disciplina falavam muito 

bem dos professores que tiveram em suas trajetórias escolares, enquanto que os que não 

gostavam da disciplina também não simpatizavam do (s) professor (s) que tiveram. Entendeu-

se então que o fazer docente está diretamente relacionado ao gosto pela matemática, é o 

transmitir das teorias, o modo como é feito, assim todos ali se propuseram a ter uma atuação 

enquanto futuros professores numa perspectiva dialógica e buscando sempre contextualizar o 

saber matemático. 

 

Num segundo momento as oficinas práticas nas quais os participantes 

confeccionaram o material que expusemos  à medida em que confeccionavam íamos 

explicando quando e onde utilizá-los. E por fim, com todos de volta em plenária abrimos a 
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discussão na qual os participantes puderam fazer perguntas com o intuito de consolidar a 

teoria à prática exercitada nas oficinas. 

                       Os conteúdos trabalhados foram os fundamentos da Educação 

Matemática a Construção dos números e Cálculo Mental e Sistema de Numeração Decimal. 

Objetivamos compreender a tendência pedagógica da Educação Matemática estabelecendo 

relação entre teoria e prática, identificando algumas das dificuldades das crianças na 

compreensão de cálculos matemáticos  e através do cálculo mental, bem como a 

confeccionando o próprio material nas oficinas. 

                       Os estudantes que participaram destas oficinas demonstraram 

bastante interesse pelos conteúdos trabalhados, fizeram seus questionamentos sem fugir ao 

que foi proposto. Conseguimos realizar todas as atividades que nos propusemos a fazer e 

tivemos a frequência de todos os 22 estudantes durante os 3 dias. 

                      A avaliação se deu à medida que analisamos e refletimos sobre a 

participação dos alunos, a partir de suas produções, dos trabalhos em grupo, e nas 

conversações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

                  Diferentes teorias de aprendizagem tentam explicar como a criança 

a prende. Estas teorias que fizeram e fazem parte da formação docente, embasam ou 

condenam certos métodos e técnicas de como se dá o aprendizado da matemática, mas nem 

sempre explicam por que alguns alunos aprendem rapidamente e outros não. Vemos 

questionamentos que nos deixam a reflexão de que, se o fracasso escolar é uma questão de 

método, ao mostrar fatores extraescolares, sociais decorrentes da pobreza das famílias, além 

das condições inadequadas de ensino, fatos estes  que não são sanados, e perduram há anos 

nas salas de aula. 

                     Ao utilizarmos na realização desse trabalho os teóricos, a  

metodologia que nos conduziu no desenvolvimento da prática pedagógica em estágio 

supervisionado através destas oficinas com duração de doze horas,  procuramos trazer 

produções acadêmicas relacionadas aos teóricos e às discussões teóricas nas respectivas 

disciplinas curriculares estudadas no decorrer da graduação. 
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A partir das avaliações e observações realizadas por nós oficineiros, então 

graduandos do curso de Pedagogia, pudemos constatar  o empenho e dedicação dos 

participantes. Em suas falas ficou claro que, a partir das discussões e reflexões que fizemos 

durante as 12 horas foram de muita valia para a formação deles no curso de Magistério. 

Explicitaram a grande satisfação em terem confeccionado os materiais pedagógicos que 

sugerimos, além da visão de educação do Campo que segundo eles não haviam feito ainda 

esta reflexão.  

Com base nos relatos dos participantes pudemos concluir que estas oficinas 

ocasionaram uma mudança na percepção do ensino da matemática da educação infantil e nas 

séries iniciais, todos os participantes enfatizaram a importância do professor no processo 

ensino-aprendizagem, no quanto o professor marca a vida escolar dos estudantes, bem como a 

importância de uma concepção dialógica na construção do conhecimento. 

 

 Sabemos que cotidianamente os professores convivem com uma situação 

muito delicada: a de ter que trabalhar com alunos, com diferentes necessidades de 

aprendizagem e expectativas, bem como níveis socioculturais dos mais diversos e não excluir 

nenhum deles, tentando desenvolver um trabalho que atenda às suas particularidades, tendo 

que lidar com um conflito gerado pelo currículo prescrito e pelo que é posto em prática em 

sala de aula. Esta foi uma das questões que consideramos de maior relevância no campo de 

estágio, aqui, na formação de professores. Entender como o currículo escolar é proposto para 

trabalhar a matemática em nossas escolas primárias com crianças do 1º ao 5º anos e a relação 

destes com o currículo instituído e legitimado nas escolas.  

 

        Não podemos deixar de citar aqui a indignação dos estudantes pela falta 

de professores no dia a dia do ensino do 2º grau. Mesmo não sendo alvo das oficinas, mas foi 

assunto entre eles e em dado momento expuseram a insatisfação com esta situação por 

estarem sem ter aula. 

       Há um evidente conformismo por parte da comunidade escolar onde 

estagiamos no que diz respeito ao ensino médio, e foi por esta razão que decidimos 

acrescentar ao relatório do estágio o currículo proposto pela escola para a turma a qual 

realizamos as oficinas por julgarmos relevante para que possamos trazer à tona a realidade do 

campo de estágio. 
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           Concluímos, portanto, ressaltando que, para nós esta experiência em 

estágio foi essencial a nossa formação. O lugar ocupado pela história e pela memória na 

formação dos professores desafia-nos como futuros profissionais que atuaremos na área de 

ensino a repensar a educação que está sendo posta à classe trabalhadora. Necessário se faz 

refletir sobre o lugar deste campo de ensino enquanto modalidade e saber conduzir a 

formação que desenvolveremos em nossas escolas com e para nossos jovens futuros 

educadores. 
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