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RESUMO 
O presente artigo apresenta discussões sobre a docência e o fazer profissional do professor de 
matemática, elucidando sua prática como elemento de formação em serviço para o 
desenvolvendo epistemológico do professor, caracterizando a escola como um espaço de 
(re)construção de identidade profissional, de apropriação reflexiva das trajetórias escolares e 
profissionais, que propicia dispositivos capazes de redefinir suas práticas pedagógicas. Nesta 
perspectiva a prática docente em matemática estaria em constante (re)elaboração pela reflexão 
efetivada antes, durante e depois da atuação, tendo em vista a superação das limitações 
vivenciadas no decorrer do dia-a-dia escolar. Os resultados asseguram a valorização da 
experiência docente como alternativa para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, 
evidenciando a relevância da formação em serviço de professores de matemática. 
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ABSTRACT 
This article presents discussions on teaching and doing math teacher professional, elucidating 
their practice as part of in-service training for developing teacher, characterizing the 
epistemological school as a (re) construction of professional identity, ownership of the school 
professional trajectories and reflective, providing devices capable of resetting their 
pedagogical practices. In this perspective the teaching practice in mathematics would be in 
constant (re) development by the reflection effect before, during and after the operation, with 
a view to overcoming the limitations experienced in the course of the day to day school. The 
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results, ensure the enhancement of teaching experience as an alternative to the development of 
new pedagogical practices, demonstrating the relevance of the in-service training of 
mathematics teachers. 
Keywords: Teaching. Teaching practice. Teacher training.  

 

Inserida na contemporaneidade, a escola vive os efeitos da revolução tecnológica, 

o que exige dos profissionais da educação um novo olhar sob as tecnologias da informação, 

para dar um novo significado ao ensino de Matemática em ambientes educacionais cada vez 

mais informatizados. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática abordam a 

importância da Matemática no cotidiano, permitindo a solução de problemas e auxiliando na 

elaboração de conhecimentos em outras áreas.  

Atualmente, o ensino de Matemática ainda encontra-se organizado de forma 

fragmentada, privilegiando ainda a memorização de definições, fórmulas, equações 

Matemáticas e fatos, bem como as soluções padronizadas que não desenvolvem no educando 

o conhecimento matemático. A constatação de que o ensino tem valorizado “(...) 

procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno” revela a urgência de se 

“(...) reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis” com a 

realidade (BRASIL, 1997, p. 15). Desta forma, necessita-se de uma nova forma de pensar e 

agir para lidar com o processamento rápido das informações e com o dinamismo do 

conhecimento. 

Nesse sentido, destacamos o ensino de Matemática como atividade fundamental 

para o educando compreender o mundo à sua volta, percebendo-a como área do conhecimento 

que estimula a utilização da linguagem matemática, a curiosidade, o espírito investigativo e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver situações-problemas. 

O cenário atual do ensino e da aprendizagem da Matemática no Brasil, 

particularmente nas escolas públicas, tantas vezes verificado por diferentes instrumentos 

avaliativos3, justifica a relevância da pesquisa aqui apresentada, uma vez que contempla a 

formação em serviço do professor de matemática, atentando-se a epistemologia da prática 

docente entorno do conceito de professor reflexivo. A atual conjuntura tem, cada vez mais, 

propiciado facilidades de comunicação (re)definindo as bases para a democratização do 

conhecimento e para a acessibilidade ao saber. As inovações resultantes da revolução 

científica e tecnológica precisam se traduzir em mudanças no processo de ensino-

aprendizagem, e em particular, no ensino de Matemática. 



A presença das tecnologias, sobretudo do computador, passa a requerer das 

instituições de ensino, de todos os níveis, bem como do professor, novas posturas frente ao 

processo  de  ensino e de aprendizagem, uma vez que,  não é mais possível estudar o homem  

 
_________________________________________________ 
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pós-moderno sem levar em consideração sua inserção em uma sociedade altamente 

tecnológica. A propósito Veiga & D’avila (2008, p. 31) destacam que “a cibercultura 

introduziu uma nova modalidade comunicacional, superando a mera transmissão e recepção 

passiva de mensagens, podendo ser definida como interatividade”.  

As últimas décadas têm revelado a preocupação em entender a epistemologia da 

prática docente4, procurando compreender as complexidades da prática pedagógica, tendo 

como referencia o conhecimento do professor. Diante disso, sentimos o imperativo de realizar 

uma pesquisa para investigar a formação em serviço de professores de matemática na 

perspectiva do professor reflexivo e o desenvolvimento de diferentes saberes docentes, 

caracterizando a escola como um espaço de (re) construção de identidade profissional, de 

apropriação reflexiva das trajetórias escolares e profissionais, propiciando dispositivos 

capazes de propiciar melhorias na prática docente objetivando dinamizar o processo de ensino 

e de aprendizagem. 

Para tanto, propõe-se analisar até que ponto a formação em serviço influencia na 

melhoria da prática docente, desenvolvendo no  professor  o  exercício  da  reflexão  constante 

sobre o seu trabalho, realizando momentos para pensar sobre a própria prática e efetivar 

constantes retrospectivas sobre sua ação docente, desenvolver-se continuamente. A esse 

respeito, Nóvoa (1995, p. 27) apresenta que “importa valorizar paradigmas de formação que 

promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu 

próprio desenvolvimento e que participem como protagonistas na implementação das políticas 

educativas”.  

Isso nos remete afirmar que, ministrar aula não é uma atividade simples. Esta 

exige que o professor mobilize saberes teóricos, práticos e metodológicos para a sua 

realização. A aula pode ser compreendida como um espaço de tempo em que o educando tem 

uma proximidade como o saber sistematizado, onde a experimentação e a investigação são 

elementos que contribuem com o processo de ensinar e aprender. Para o professor, aula é a 

aplicação prática da sua atividade profissional, que por sua vez deve refletir e propor 



melhorias ao processo de ensino e aprendizagem matemática, evidenciando transformações na 

práxis pedagógica numa perspectiva crítica, conectada ao contexto social onde ocorre. 

Contudo, ensinar Matemática no atual contexto é marcado por metodologias ainda 

tradicionais,  dificultando  a  assimilação  de  uma   ciência   significante   para   o   exercício  
_____________________________ 
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consciente da cidadania. É preciso aprender cada vez mais para expressar de forma 

diferenciada e objetiva a transmissão/produção de conhecimentos matemáticos que permeie o 

desenvolvimento dos indivíduos de forma significativa. A esse respeito, Lorenzato (2006, p. 

5) afirma que “o professor que ensina com conhecimento conquista respeito, confiança e 

admiração de seus alunos”. 

É preciso abolir da prática pedagógica modelos de ensino improdutivos. É preciso 

aprender a aprender matemática, estando aberto à contribuição das interações mediadas pelos 

recursos didáticos digitais. Essa premissa impõe ao educador, antes de tudo, a construção de 

seu próprio conhecimento em favor de metodologias abertas, amplas e sem rédea, incluindo 

no seu repertório metodológico essas tecnologias, como instrumentos capazes de subsidiar o 

trabalho docente em favor da promoção do conhecimento matemático. Desta forma, a “cultura 

tecnológica é necessária para pensar as relações entre a evolução dos instrumentos 

(informática e hipermídia), as competências intelectuais e a relação com o saber que a escola 

pretende formar” (PERRENOD, 2000, p. 138-139). 

Para Freire (1996) não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Essa 

afirmação nos faz compreender que o professor precisa se pautar, na busca incessante por 

conhecimentos específico e geral, na adoção de uma postura de pesquisador, atividade que faz 

parte da natureza da prática docente e assume que a sua formação (inicial ou permanente) 

enquanto professor exige pesquisa constante. Com a realização deste estudo, nos foi 

oportunizado entender que, há muito tempo o ensinar e o aprender Matemática reclama um 

ensino que esteja para além da mera repetição de procedimentos e acumulo de informações. 

“Afinal, a Matemática é um corpo de conhecimentos ordenados logicamente” 

(LORENZATTO, 2006: 26). 

O professor em sua formação precisa reconhecer a existência de uma consistente 

rede de idéias preconcebidas sobre a Matemática, muitos continuam tendo-a como uma área 

de conhecimento que poucos podem aprender. Sendo isto, muito polêmico, mas de uma 

importância fundamental, merecendo ser discutido na concepção pedagógica. Pois ser 

professor é caminhar na tentativa de ensinar e aprender, mediando, interagindo e convivendo 



em comunidade, (re) fazendo sua caminhada pedagógica diante dos avanços e retrocessos 

surgidos no exercício da docência.  

Nos últimos tempos o ensino de Matemática em todos os níveis tem se 

apresentado como um problema aparentemente insolúvel. As causas e conseqüências são 

distintas nos diferentes níveis e sistemas de ensino. São muitas as causas que fazem com que 

a Matemática seja mal ensinada em sua forma, conteúdo e essência, o que constitui uma séria 

falha no processo de ensino-aprendizagem que repercute no social. Para Freire (1996), 

Lorenzatto (2006) dar aulas é diferente de ensinar. Ensinar é dar condições para que o aluno 

construa seu próprio conhecimento.  

Nas atuais propostas para o ensino de Matemática o aluno deverá ter participação 

ativa no processo de ensino-aprendizagem. Segundo os (PCNs, 1998, p. 40) “ele é o agente da 

construção do seu conhecimento, pelas conexões que estabelece com seu conhecimento 

prévio num contexto de resoluções de problemas”. Nesta trajetória “o educando tem direito de 

receber do professor um correto conteúdo tratado com clareza, e, para que isso possa 

acontecer, é fundamental que o professor conheça a matemática e sua didática” 

(LORENZATTO, 2006, p. 3).  

O professor precisa compreender-se responsável pela sua aprendizagem 

permanente. Essa condição lhe remete pensar o seu inacabamento e a sua incompletude, 

diante do ser e estar na profissão docente. Este deve permitir-se pensar sobre sua própria 

prática compreendendo a importância da pesquisa como elemento que fomenta e o aproxima 

de novos saberes das teorias da educação e diferentes meios para realizar a sua atividade 

profissional, isto é, desenvolver com propriedade o exercício da docência munido de 

conhecimentos teóricos e metodologias eficazes, colocando-se como protagonista de um 

processo de mudanças, incertezas e inovações.  

A esse respeito, Freire (1996), Garrido (2010), expressam a relevância da pesquisa 

no cotidiano docente. A pesquisa deve ser valorizada como um dispositivo que contribui com 

o processo de formação de professores e deve configurar-se como projeto de formação inicial 

e, principalmente, continuada. 

Ao se perceber em meio às transformações, as diversas possibilidades e ao 

contexto das inovações tecnológicas e pedagógicas do nosso tempo, o professor precisa 

despertar para esta nova conjuntura, oportunizando-se um novo jeito de caminhar adequando-

se as exigências da contemporaneidade, investindo na sua aprendizagem, enxergando 

diferentes possibilidades de ensinar e aprender e ousando arriscar-se pedagogicamente na 

perspectiva da mudança.  



Mas até que ponto, posturas reflexivas do professor sobre a sua prática podem 

redimensionar o ensino de Matemática, desenvolvendo novas estratégias didáticas para 

(re)significar o processo de ensino-aprendizagem, propondo novas formas de ensinar e 

aprender em oposição a sua  prática docente e, portanto, a sua formação?  É aqui que reside o 

sentido da necessidade de uma urgente mudança na atitude do professor para ensinar e 

aprender Matemática de forma nova, levando a uma ressignificação de sua prática. Braumann 

apud PONTE [et al] (2002, p. 5), assegura que 

 

[...] aprender Matemática não é simplesmente compreender a Matemática já 
feita, mas ser capaz de fazer investigação de natureza matemática (ao nível 
adequado a cada grau de ensino). Só assim se pode verdadeiramente 
perceber o que é a Matemática e sua utilidade na compreensão do mundo e 
na intervenção sobre o mundo.  

 

É importante destacar que os educandos devem ter oportunidade de vivenciar 

situações ricas e desafiadoras, as quais podem ser propiciadas por meio da utilização de 

mídias educativas e jogos como recurso pedagógico. As atividades lúdicas aplicadas à 

educação podem fazer com que a aprendizagem se torne divertida e essas situações na medida 

em que o professor sabe propor boas questões aos alunos, os mesmos potencializam a 

capacidade para compreender e explicar os fatos e conceitos matemáticos.  

Por isso, acredita-se que o exercício da reflexão docente sobre sua ação 

pedagógica pode levar este profissional a efetivar diferentes posturas no seu fazer pedagógico 

e utilizar diferentes metodologias e recursos de ensino aplicado à educação e, principalmente, 

ao ensino de Matemática redefinindo o ato de ensinar e aprender nesta disciplina.  

Assim, realizando reflexões na ação e sobre a ação o professor oportuniza a si 

mesmo (re)construir a sua prática, tornando-se um investigador na sala de aula, 

desenvolvendo sua epistemologia da prática, “numa valorização da prática profissional como 

momento de construção do conhecimento, através da reflexão, análise e problematização 

desta”. (PIMENTA, 2002, p.19) 

Com isso podemos afirmar que a Matemática contemporânea trabalhada nos 

moldes tradicionais não desenvolve no aluno o desejo de aprender matemática. O estímulo à 

comunicação matemática caracteriza-se como uma estratégia específica para o processo de 

ensino-aprendizagem, levando o educando a desenvolver o conhecimento matemático, 

falando, escrevendo, lendo e criando uma linguagem matemática. Ponte; Brocardo & Oliveira 

(2003, p. 23) assinalam que,  

 



[...] na disciplina de Matemática, como em qualquer outra disciplina escolar, 
o envolvimento ativo do aluno é uma condição fundamental da 
aprendizagem. O aluno aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos 
a afetivos com vista a atingir um objetivo. Esse é, precisamente, um dos 
aspectos fortes nas investigações.Ao requerer a participação do aluno na 
formulação das questões a estudar, essa atividade tende a favorecer o seu 
envolvimento na aprendizagem.  

As pesquisas em educação Matemática apontam para mudanças no ensino. Se os 

tempos estão mudando, o educador também precisa mudar. É necessário que ele se prepare 

para essas mudanças e inovações tecnológicas, evitando que venha a se sentir estranho e 

incapaz de atuar, pois essas mudanças embora lentas estão chegando à escola. Diante da onda 

de inovações tecnológicas que avança sobre a escola e o cenário em que se encontra o 

professor, se faz necessário que esse profissional busque constantemente aprender.  

Conforme Fernandes (2004, p. 32) “a aprendizagem docente como um processo 

permanente, construído por processos contínuos de formação, essa aprendizagem em 

informática na educação pode ser entendida como um elemento no processo de aprendizagem 

do professor e que começa permear sua prática profissional nos últimos tempos”. 

De acordo com Nóvoa (1992), a maneira como cada professor ensina depende 

daquilo que ele é como pessoa. É no que definimos o nosso fazer, sendo impossível separar o 

eu profissional do eu pessoal. Com isso é preciso trabalhar as novas metodologias na 

formação de professores para que desenvolvam competências e habilidades necessárias para 

desenvolver melhor o processo de ensino-aprendizagem em Matemática. 

Para isso, conforme Fernandes (2004) é preciso que o professor abra-se à 

incorporação e ao manejo de novas mídias tanto para fins de ensino em aula ou fora dela 

como para sua própria aprendizagem contínua; informe-se regularmente através dos meios de 

comunicação e outras fontes de conhecimento a fim de compreender os grandes temas e 

problemas que se estabelece no mundo contemporâneo e desenvolva e ajude seus alunos a 

desenvolver qualidades consideradas indispensáveis para o futuro, tais como criatividade, 

receptividade e a mudança e a inovação, versatilidade e o conhecimento, antecipação e a 

adaptabilidade e a situações capacidades de discernimento, atitude crítica, e identificação e 

solução de problemas. 

A atividade docente exige do professor, saberes indispensáveis para o exercício da 

docência. Desta forma, a formação de professores, em especial a formação do professor de 

matemática, precisa favorecer o desenvolvimento profissional em duas dimensões básicas: 

desenvolver o trabalho didático-pedagógico com competência e aprender com o seu fazer 

diário, produzindo novos saberes a partir da sua prática profissional. Com isso, o professor 



oportuniza-se redimensionar constantemente sua prática, tendo como fundamento a absorção 

de conhecimentos científicos que lhe proporcione uma forte relação entre teoria e prática. 

Assim, a investigação sobre a epistemologia da prática docente tem sido objeto de 

inúmeras pesquisas e estudos nos últimos tempos. Isso inclui a formação em serviço do 

professor de matemática, que lhe dar diretamente com o ensino de Matemática, a qual é 

compreendida como uma ciência exata que versa sobre a modelagem de problemas das 

Ciências Naturais. A propósito Delizonove; Angotti; Pernambuco (2009, p. 13) apontam que 

 

[...] o desenvolvimento profissional dos professores é objeto de propostas 
educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na 
racionalidade técnica, que os considera meros executores de decisões 
alheias, mas em uma perspectiva que reconhece sua capacidade de decidir. 
Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, é necessário 
rever suas práticas e as teorias que as informam, pesquisar a prática e 
produzir novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar. Assim, as 
transformações das práticas docentes só se efetivarão se o professor ampliar 
sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola como 
um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre a 
realidade. 
 

Frente a este cenário, é possível afirmar que a aula de matemática é um intervalo 

de tempo propício para a descoberta, a exploração de situações, a reflexão e o debate sobre as 

estratégias seguidas e os resultados obtidos, um espaço de aprendizagem entre alunos e 

professores. Assim, busca por metodologias diferenciadas deve ser constante por se tratar de 

uma disciplina em que os alunos apresentam dificuldades na sua assimilação e construção do 

conhecimento.  

Desta forma, pensar na formação em serviço do professor para o ensino de 

matemática frente às mudanças, implicaria para o professor voltar-se para si mesmo com um 

olhar crítico sobre o seu fazer pedagógico para a utilização diferentes ferramentas 

pedagógicas que facilitasse a compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Com 

isso, poderemos analisar as implicações educacionais decorrentes da inserção desses recursos 

na formação do professor para o ensino de Matemática, tendo em vista o desenvolvimento 

docente para redefinir sua prática. Desta forma a prática docente estaria em constante 

(re)elaboração pela reflexão efetivada antes, durante e depois da sua atuação, objetivando a 

superação das limitações vivenciadas no decorrer do dia-a-dia escolar.  

 

Materiais e Métodos 
 



Os procedimentos metodológicos de uma investigação revelam os compromissos 

assumidos pelo pesquisador com o universo pesquisado, além de indicar futuras 

possibilidades de investigação. Dada sua complexidade, tal fenômeno necessita de 

um tratamento investigativo adequado.  

A pesquisa, caracterizada por dois métodos de abordagem: a indutiva e a dialética. 

Com a abordagem indutiva, observou-se o fenômeno pesquisado, descobrindo as relações 

existentes entre eles para se fazer generalizações de tais relações. Com a abordagem dialética, 

analisou-se a totalidade que circunda o objeto pesquisado, interpretando a realidade e 

verificando os fatos que ocorrem no contexto em estudo. Utilizamos como instrumento de 

coleta de dados a entrevista estruturada com base em um questionário predefinido. As 

entrevistas foram realizadas com os professores de matemática do 6º ao 9º do Ensino 

Fundamental das escolas da rede municipal de ensino do município de Cedro, estado do 

Ceará. Para a realização da pesquisa contamos com a autorização da secretaria municipal de 

educação para que pudéssemos contatar as escolas.  

Em um encontro pedagógico promovido pela secretaria municipal de educação, 

fizemos uma breve explanação sobre a natureza da pesquisa, para ressaltar seu caráter 

integrador e dissipar interpretações errôneas quanto aos objetivos do estudo, evitando ser 

compreendida como uma "fiscalização". O questionário continha perguntas objetivas e 

discursivas, possibilitando interação e intervenção por parte dos professores entrevistados, 

cujas respostas foram categorizadas. Para acompanhar as respostas e transcrições, cada 

professor foi identificado por um número de 1 a 26. Com a realização da pesquisa 

caracterizou-se o perfil do professor de matemática do município em referencia, elucidando 

sua formação acadêmica, idade e experiência no exercício da docência em matemática.  

 

Resultados e Discussão 

Com o desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que o município de Cedro 

conta com vinte e seis professores de matemática atuando no Ensino Fundamental do 6º ao 9º 

ano. Os professores estão distribuídos nas escolas da sede do município e nas escolas dos sete 

distritos (Assunção, Candeias, Lagedo, Santo Antônio, São Miguel e Várzea da Conceição).  

Neste universo, verificou-se que 70% dos professores pesquisados exercem a 

docência em matemática a mais de quinze anos, os demais entre cinco e dez anos de efetivo 

exercício na docência no ensino de matemática. No que diz respeito à trajetória acadêmica e 

profissional dos pesquisados todos possuem graduação em ensino superior. 73% desses 



professores são licenciados em pedagogia com especialização em educação e 27% são 

licenciados em matemática. 

A literatura que trata sobre a matemática tem mostrado que o ensino da disciplina 

de Matemática tem enfrentado problemas ao longo do tempo, como o ensino de outras 

disciplinas da matriz curricular do nosso país.  Como se sabe, a construção do conhecimento 

matemático nas escolas, tem se dado por meio de profissionais cuja formação acadêmica não 

é adequada, este é um dos elementos que dificultam o processo de ensino-aprendizagem de 

Matemática. A propósito LIMA & SALES (2002, p.157), destacam que “apesar de todas 

essas deficiências, há algumas pessoas que por seu esforço, sua persistência, seu talento e sua 

grande vocação conseguem superar obstáculos e se tornarem grandes professores”.  

O questionário dividiu-se em dois blocos. O primeiro tratava especificamente da 

prática pedagógica em matemática e solicitou dos pesquisados que apontassem a relevância 

do planejamento diário das aulas de matemática, a diversificação de metodologias e recursos 

didático-pedagógicos utilizados para desenvolver o processo de ensino aprendizagem. 

Conforme Libâneo (1994, p. 221) “o planejamento é um meio para se programar as ações 

docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à 

avaliação”. A seguir um dos depoimentos dos professores: “O planejamento diário da aula de 

matemática é uma das tarefas mais importantes do trabalho como professor, pois contribui 

com a previsão das atividades que pretendo desenvolver em sala de aula, ajudando-me a ver 

se os objetivos que tracei para a aula de fato foram alcançados.” (Professor 23) 

 

Tabela 1: Sobre a prática pedagógica em matemática, o(a) professor(a) 

Categorização Nº % 
Planeja as aulas diariamente para nortear as atividades didático-pedagógicas 22 88,4 
Diversifica as estratégias/ metodologias para ministrar suas aulas, não permitindo 
caminhos rotineiros. 

15 57,6 

Faz uso de diferentes recursos didáticos para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem. 

12 46 

Utiliza tecnologias digitais como ferramenta pedagógica para facilitar/dinamizar o 
processo de ensino e aprendizagem. 

5 19,2 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Boas partes dos professores afirmam diversificar as estratégias e metodologias 

para ministrar suas aulas de matemática, com isso permitem constantemente novas 

possibilidades metodológicas para aproximar os conteúdos programáticos do educandos. Para 

isso, utilizam diferentes recursos didáticos para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

“Não posso afirmar que para todo conteúdo, tenho recursos didáticos para trabalhar com meus 



alunos. Porém, faço uso de um repertório de materiais existentes na escola e até mesmo fora 

da escola que contribuem com a aprendizagem matemática dos meus alunos” (Professora 15). 

Quanto à utilização de computadores, uma pequena parte dos pesquisados fazem 

uso do recurso, isso porque boa parte das escolas não disponibiliza de laboratório de 

informática. Isso não significa dizer que os pesquisados não conheçam o computador e suas 

potencialidades enquanto recurso pedagógico que pode auxiliar na construção do 

conhecimento matemático. “Tenho computador e utilizo para realizar pesquisas, planejar 

aulas e para me inteirar dos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. Trabalhar com os 

alunos, infelizmente ainda não é possível”. (Professora 9)  

Quando questionados sobre a formação de professores, particularmente em 

serviço, parte expressiva dos pesquisados compreendem a formação do professor como um 

processo dinâmico que não tem fim. Almeida (2000, p. 46) explicita que “toda prática de 

formação deve ter como eixo norteador a escola em uma perspectiva de formação-ação”. 

 

Tabela 2: Na perspectiva da formação em serviço do(a) professor(a) 

Categorização Nº % 
Reflete cotidianamente sobre o seu fazer docente, permitindo a si mesmo (re)pensar sua 
atuação. 

18 69,2 

Interage com colegas de trabalho, compartilhando experiências, dilemas e desafios na 
tentativa de aprender sempre. 

26 100 

Participa dos eventos promovidos pela escola (Encontros Pedagógicos, Planejamentos, 
etc.) compreende-os como espaço de formação para o(a) professor(a). 

26 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 

No exercício diário da atividade docente, o diálogo entre colegas, as experiências 

compartilhadas, os encontros e estudos coletivos, os cursos de formação continuada e a 

partilha de saberes, caracterizam-se em espaços de formação mútua. Nestes espaços, o 

profissional deve refletir “sobre sua própria relação com o saber, com as pessoas, o poder, as 

instituições, as tecnologias, o tempo que passa, a cooperação, tanto quanto sobre o modo de 

superar as limitações ou de tornar seus gestos técnicos mais eficazes” (PERRENOUD, 2000, 

p. 7). 

“O contato com os colegas de trabalho permite dentre outras coisas, discutir sobre 

as dificuldades e aprendizagens de determinados alunos; prática de sala de aula; indisciplina 

e, principalmente, os desafios que o professor tem que enfrentar para desenvolver seu 

trabalho” (Professora 4) . Neste contexto “a prática reflexiva não se configura como um 

domínio autônomo de conhecimento, mas encontra- se no centro de um conflito 



epistemológico, no qual a abordagem técnica e a abordagem reflexiva se contrapõem na 

formação do professor (ALEMIDA, 2000, p. 48)” 

Quanto à participação em eventos os professores pesquisados foram unanimes, 

mostraram que os Encontros Pedagógicos, Planejamentos, Reunião de Colegiados, dentre 

outros se configuram como espaço de formação em serviço, e por essa razão, “[...] tenho que 

participar sempre. Só assim, posso contribuir com  o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional” (Professor 11) 

Na perspectiva do professor reflexivo, pensar na formação em serviço do 

professor para o ensino de matemática frente às mudanças, implicaria para o professor voltar-

se para si mesmo com um olhar crítico sobre o seu fazer pedagógico para a utilização 

diferentes ferramentas pedagógicas que facilitasse a compreensão dos conteúdos trabalhados 

em sala de aula. Com isso, poderemos analisar as implicações educacionais decorrentes da 

inserção desses recursos na formação do professor para o ensino de Matemática, tendo em 

vista o desenvolvimento docente para redefinir sua prática. Desta forma a prática docente 

estaria em constante (re)elaboração pela reflexão efetivada antes, durante e depois da sua 

atuação, objetivando a superação das limitações vivenciadas no decorrer do dia-a-dia escolar.  

Portanto, na atualidade o professor não pode ser apenas transmissor de 

conhecimentos, muito menos um profissional que limita seu trabalho ao interior da sala de 

aula, este pode utilizar diferentes meios/ recursos diante da realidade atual, uma vez que este é 

compreendido como mediador e organizador de aprendizagens. 

 

Conclusão  

O presente escrito nos conduz à conclusão de que o exercício da docência exige 

do professor, saberes indispensáveis para o desenvolvimento da atividade de ensinar e 

aprender. Desta forma, a formação de professores, em especial a formação do professor de 

matemática, precisa favorecer o desenvolvimento profissional em duas dimensões básicas: 

desenvolver o trabalho didático-pedagógico com competência e aprender com o seu fazer 

diário, produzindo novos saberes a partir da sua prática profissional.  

Neste contexto, o docente tem a missão de transmitir os saberes científicos 

historicamente constituídos e, ao mesmo tempo, ser porta-voz da futuridade presente no 

mundo, pois inacabado. Levando seus alunos à consideração de sujeitos de seu mundo, 

educando para a liberdade, através da transmissão de um saber significativo que potencialize a 

formação do cidadão. É neste espectro que o saber sistematizado adquire um significado 



relevante para a vida do aluno e, ao mesmo tempo, possibilita ao professor na mediação 

pedagógica, resignificar a sua práxis educativa. Não pode fazê-lo sem a mediação de uma 

postura crítica frente ao saber instituído e amorfo que nega ao homem a condição de sujeito. 

Assim, o professor de matemática tem que está atento aos modismos que, 

porventura, se apresentam com a roupagem do novo frente ao processo educativo, mas que 

implica na precarização do ensino e da aprendizagem. A remissão, por exemplo, dos saberes 

científicos ao cotidiano é uma necessidade relevante para uma educação científica que 

potencializa o exercício da cidadania, porém é também conveniente se estar atento para não se 

reduzir o saber científico ao senso comum, em detrimento de uma formação de base científica 

sólida dos alunos. Por isso, o saber e o fazer docente não se reduz às fórmulas dadas ou 

atribuídas, mas é uma conquista gestada na própria práxis docente e implica os valores, as 

ideologias e a concepção de mundo do docente que, em escala maior, representa os valores e 

interesses em disputa na sociedade. 
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