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Este artigo trata-se do recorte de uma pesquisa de mestrado, a qual analisa a relação com o saber de
professores de matemática participantes de um processo de formação continuada sobre objetos
geométricos. Neste contexto, este artigo tem por objetivo apresentar os resultados parciais já
coletados, e que evidenciam a relação com o saber dos 14 professores participantes da pesquisa, e o
Ensinar Geometria. Como aporte teórico, este estudo fundamenta-se na Teoria da Relação com o
Saber de Charlot (2000, 2001, 2013). Após análise dos dados, destacamos a importância de
oportunizar aos docentes formações continuadas que propiciem espaço de revisitação dos conteúdos
geométricos, considerando que os professores evidenciam em seus relatos as defasagens em sua
formação a respeito de tais conteúdos.
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A RELAÇÃO COM O SABER E O ENSINAR GEOMETRIA DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA PARTICIPANTES DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

THE RELATIONSHIP WITH THE KNOWLEDGE AND TEACHING OF GEOMETRY
TEACHERS PARTICIPATING IN A CONTINUING TRAINING PROCESS

LA RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO Y LA ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES
DE GEOMETRÍA QUE PARTICIPAN EN UN PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA

EIXO: 28. RELAÇÃO COM O SABER

Resumo

Este artigo trata-se do recorte de uma pesquisa de mestrado, a qual analisa a relação com o saber de
professores de matemática participantes de um processo de formação continuada sobre objetos
geométricos. Neste contexto, este artigo tem por objetivo apresentar os resultados parciais já
coletados, e que evidenciam a relação com o saber dos 14 professores participantes da pesquisa, e o
Ensinar Geometria. Como aporte teórico, este estudo fundamenta-se na Teoria da Relação com o
Saber de Charlot (2000, 2001, 2013). Após análise dos dados, destacamos a importância de
oportunizar aos docentes formações continuadas que propiciem espaço de revisitação dos conteúdos
geométricos, considerando que os professores evidenciam em seus relatos as defasagens em sua
formação a respeito de tais conteúdos.

Palavras Chaves: Relação com o Saber. Formação de Professores. Ensino de Geometria.

Abstract

This article is a master&39;s research, a technique that approaches the knowledge of mathematics
teachers in a process of continuous formation about geometric objects. In this context, this article
aims to present the results obtained and collected, which show an interface with the knowledge of the
14 research participants, and Teach Geometry. As a theoretical theorist, this study is based on
Charlot&39;s Theory of Relationship with Knowledge (2000, 2001, 2013). After analyzing the data,
the importance of making public continuing education for teachers to provide the space for revisiting
geometric data, in view of the evidence in their reports as defenses in their formation and respect for
such content.

Keywords: Relationship with Knowledge. Teacher training. Geometry teaching.

Resumen

Este artículo es un recorte de la investigación de un maestro, que analiza la relación con el
conocimiento de los profesores de matemáticas que participan en un proceso de formación continua
sobre objetos geométricos. En este contexto, este artículo tiene como objetivo presentar los
resultados parciales ya recopilados, que muestran la relación con el conocimiento de los 14 docentes
que participan en la investigación, y Teach Geometry. Como base teórica, este estudio se basa en la
Teoría de la relación con el conocimiento de Charlot (2000, 2001, 2013). Después de analizar los
datos, destacamos la importancia de proporcionar a los maestros capacitación continua para
proporcionar espacio para revisar los contenidos geométricos, considerando que los maestros
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muestran en sus informes los retrasos en su formación con respecto a dichos contenidos.

Palabras clave: Relación con el conocimiento. Formación de profesores. Enseñanza de geometría.

INTRODUÇÃO

A presença do ensino de geometria nos currículos da educação básica, tem se tornado um tema
bastante discutido pela comunidade de professores e pesquisadores na área da Educação Matemática.
Diferentes estudos, apontam a problemática em torno desses conteúdos, sinalizando para uma
vulnerabilidade quanto ao ensino da geometria na educação básica, (LORENZATO, 1995; LEME
DA SILVA, 2008; SOUZA, 2015). Dentre as principais causas apontadas por esses estudos
referindo-se à problemática no ensino da geometria, encontra-se a fragilidade na formação dos
professores quanto a esses conteúdos.

O contexto histórico, nos aponta que essas dificuldades podem estar relacionadas a diferentes
aspectos do ensino da matemática ao longo dos anos, dentre eles, um certo abandono da geometria
no currículo escolar, tendo origem no Movimento da Matemática Moderna na década de 1960. O
qual de acordo com Leme da Silva (2008), propôs uma algebrização da geometria que culminou com
as dificuldades dos professores em fazer tais abordagens, devido as lacunas conceituais em sua
formação, fazendo com que esses conteúdos deixassem então, de ser abordados em sala de aula.
Prova disso, são os baixos índices obtidos pelos alunos em exames de avaliações nacionais,
demonstrando que os conteúdos de geometria ainda são selecionados e, por muitas vezes excluídos,
não estando disponíveis em todos os currículos da educação básica.

Consequentemente, torna-se necessário investir na formação continuada como uma oportunidade de
alterar esse panorama. Neste contexto, Pietropaolo et al (2012), destaca que esta formação não se
justifica apenas pelas defasagens na formação inicial desses professores, ela também é destinada para
atender às mudanças das propostas curriculares, que requerem professores reflexivos quanto a sua
prática e seu fazer pedagógico. Isto justifica a necessidade de ambientes de formação, que promovam
reflexões também quanto aos aspectos curriculares.

Nesta perspectiva, apresentamos neste artigo o recorte de uma pesquisa de mestrado do Programa de
Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe
(PPGECIMA/UFS). Essa pesquisa encontra-se em andamento, e têm por objetivo analisar a relação
com o saber de professores de matemática participantes de um processo de formação continuada
sobre objetos geométricos, desenvolvido por meio de um projeto de extensão do referido programa
de pós-graduação.

Este projeto oferece oficinas de matemática para professores da rede pública de alguns municípios do
estado de Sergipe, cuja metodologia de trabalho, está pautada numa perspectiva de articulação entre
teoria e prática, com vistas à implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nessas redes
de ensino.

As atividades são desenvolvidas sobre os aportes teóricos da Educação Matemática, e para além de
fomentar a implantação do novo documento de orientações curriculares, pauta-se também em propor
sequências de ensino que articulem os objetos geométricos com os demais campos da matemática.
Isso se justifica, pela problemática do ensino da geometria, já anteriormente apresentada, a qual
também foi evidenciada pelo grupo de colaboradores durante os encontros.

Para além da formação continuada, o projeto atua numa perspectiva de desenvolvimento profissional,
tornando o professor cursista, protagonista no seu processo de crescimento. Ponte (2014, p. 346)
aponta que trabalhar nessa perspectiva constitui-se em um movimento de “dentro para fora, do
professor em formação para o ambiente onde está inserido”, dando atenção às necessidades e
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potencialidades que podem ser valorizadas e descobertas por esses docentes em formação. Neste
sentido, as Oficinas de Matemática se caracterizam como um potencializador para o
desenvolvimento profissional, ao promoverem um espaço de mobilização e reflexão sobre a prática
docente, em um ambiente colaborativo, favorecendo o apoio mútuo entre os participantes, e a
superação das dificuldades pedagógicas relacionadas ao ensino de matemática.

Sendo assim, este artigo tem por objetivo, apresentar os resultados parciais que já foram coletados e
analisados até o momento, evidenciando especificamente a relação com o saber dos professores e o
ensinar geometria. Para tanto, utilizamos como aporte teórico em nossa pesquisa a Teoria da Relação
com o Saber, proposta por Charlot (2000,2001) e o respaldo da pesquisa de Souza (2015),
destacando-se por ser a única pesquisa até o momento que investiga a relação com o saber o ensinar
geometria.

Nesta perspectiva, os professores participantes são estudados como um conjunto de relações que eles
estabelecem consigo mesmo, com o outro e com o mundo, pois entendemos que é por meio dessas
relações que o indivíduo estabelece as relações de significância, valores e sentidos ao ensinar
geometria. Para tanto, nos valemos de questionários, entrevistas, discussões de grupos e mapas
conceituais elaborados pelos professores.

Desta forma, além desta introdução que visa apresentar nossa pesquisa, este trabalho se divide ainda
em quatro partes: a primeira apresenta os aspectos teóricos que fundamentam nossa pesquisa. A
segunda parte destaca a metodologia utilizada para coleta e análise dos dados. Por fim, apresentamos
no terceiro tópico, a análise dos resultados até agora coletados, seguida das considerações finais.

A RELAÇÃO COM O SABER EM UM PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE

As reformas curriculares da década 1990 refletiram também nas concepções de formação de
professores. De acordo com Gatti et al (2019), essa nova concepção de formação de professores,
pauta-se em dois princípios: a valorização dos aspectos históricos individuais dos profissionais
docentes e o reconhecimento de que essa formação se dá em um continuum.

Para esses autores, os professores são seres sociais que constroem suas identidades pessoais e
profissionais por meio das relações que estabelecem com os outros e com o mundo a sua volta, sendo
desta maneira influenciados pelos diferentes aspectos sociais, emocionais, cognitivos e afetivos.
Desta forma, seus saberes vão se construindo de forma processual, em um contexto social, mas, por
outro lado, em âmbito pessoal, como destaca Tardif (2011, p.71). Para ele, esses saberes são:

Produzidos pela socialização, isto é, através do processo de imersão dos
indivíduos nos diversos mundos socializados (famílias, grupos, amigos,
escolas, etc.), nos quais eles constroem, em interação com os outros sua
identidade pessoal e social.

Para esse autor, os saberes profissionais são resultados dos sabres transmitidos pelas instituições
formadoras; disciplinares, os que emergem das tradições culturais e grupos sociais produtores de
saberes, que correspondem aos diferentes campos do conhecimento; curriculares são saberes quanto
aos métodos, objetivos e discursos que estruturam os programas escolares. Por fim, os saberes
experienciais, os quais são frutos do exercício da função na prática como professor baseados em seu
trabalho cotidiano, se incorporando por meio das habilidades do saber-fazer e saber- ser (TARDIF,
2011).

Neste contexto, analisar os saberes docentes dos professores participantes das oficinas, é estudar as
relações nas quais eles se envolvem, considerando que são essas relações que os mobilizam a
engajar-se nesse processo de formação, e consequentemente ao aprender e ao ensinar geometria.
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Assim, durante as atividades desenvolvidas nas Oficinas de Matemática, esses saberes emergem em
meio as discussões, como exemplo, quando levantamos a questão da problemática do ensino da
geometria e as inovações curriculares, há uma troca de experiências, possibilitando aos professores
compartilharem e também refletirem sobre sua prática em sala de aula.

O segundo aspecto que Gatti et al (2019) destacam como fundamental a considerar na formação de
professores, é o fato de que a identidade do professor e a construção do conhecimento é pessoal e
distinta. Ou seja, um continuum que embora ocorra em diferentes fases, formação inicial, no
exercício da experiência, na formação continuada entre outros espaços, trata-se de uma
aprendizagem continua, pessoal e nunca concluída, abrangendo todas as etapas formativas da carreira
docente.

Neste contexto, a noção de desenvolvimento profissional, definida por Ponte (2014), tem a formação
entendida sob uma perspectiva em que se reconhece o professor, como um ser humano com
potencialidades e diferentes necessidades. Necessidades que devem ser descobertas e valorizadas,
num processo contínuo construído a longo prazo.

Para esse autor, é importante saber combinar a formação e o desenvolvimento profissional, uma vez
que os ambientes de formações devem abandonar a lógica da transmissão de conhecimentos, e
propiciar condições para a produção de saberes e reflexões sobre a prática, a fim de garantir o
desenvolvimento profissional desses docentes. Neste sentido, entendemos que esses processos
acontecem de maneira singular com cada professor, concordando com Ferreira (2003, p. 24), ao
pontuar sobre o que o professor faz e pensa dentro de sua vida profissional. Para a autora, suas ações
dependem dos “significados que ele mantém e interpreta dentro de sua vida pessoal, social e
profissional”.

Assim, entendemos que as Oficinas de Matemática se caracterizam como um ambiente de formação
de professores, o qual tem por objetivo maior o desenvolvimento profissional desses docentes
participantes. Uma vez que oportuniza um espaço de socialização e reflexão da prática, propiciando a
mobilização individual de cada professor na busca pela construção dos diferentes saberes que
compõem sua prática como professor de matemática.

A Relação com o Saber

Charlot (2000), inicialmente configurou a Relação com o Saber como conceito. Para tanto, o autor
estabelece como o conjunto das relações que o ser humano estabelece com o um objeto, uma
atividade ou uma situação, atribuindo sentido, desejo ou valor a determinados processos ou produtos
do saber. Contudo, analisar a Relação com o Saber dos professores participantes das oficinas,
consiste em buscar compreender como esses docentes constroem sua prática e, transformam a si
próprios, considerando que todo humano é social, mas que têm uma vida singular. Ou seja, é
necessário considerar que cada docente inserido no processo de formação tem uma história de vida, e
encontra-se em um determinado momento de sua carreira como docente, acumulando seus diversos
saberes.

Na abordagem charlotiana, a “relação com o saber” busca se ocupar das
histórias sociais dos sujeitos analisados, considerando que todo ser humano é
um sujeito social que tem uma história de vida singular, que constitui sua
identidade, sua individuação. (SOUZA, 2015, p. 48)

Alguns estudos (MAGNI, 2011; SOUZA, 2015) apontam que os professores de matemática, nem
sempre apresentam domínio quanto aos conteúdos de geometria, esse fato se dá devido a diversos
fatores que perpassam desde sua escolaridade básica quanto sua formação acadêmica. Nas Oficinas
de Matemática, essa questão é singular e subjetiva, cada participante ao longo de sua formação
adquiriu seus saberes de maneira singular, de acordo com suas experiências. Desta maneira, a
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dimensão identitária remete a uma relação pessoal com o saber, e ao mesmo tempo uma relação com
os outros quando ele partilha esses saberes com os demais participantes das Oficinas e validam em
sala de aula se relacionando com seus alunos.

Na dimensão epistêmica, Charlot (2000) distingue três processos denominados figuras do aprender.
A primeira, objetivação-denominação, está relacionada ao saber objeto, ou seja, é o processo
epistêmico de apropriação do saber existente sob a forma da linguagem. Como exemplo, quando um
professor explica determinado conteúdo, ele precisa ter apropriação da linguagem matemática. Para
tanto, isso requer que tenha domínio de conhecimentos matemáticos adquiridos anteriormente.

Na segunda figura do aprender, a imbricação, o aprender é entendido como o domínio de uma
atividade. Como exemplo, para o professor elaborar uma sequência de ensino, ele precisa ter o
domínio dos objetos matemáticos que pretende articular naquela proposta. Em outras palavras, o
professor vale-se de suas habilidades tanto do saber matemático, quanto dos saberes pedagógicos e
didáticos que viabilizaram um resultado positivo na aplicação daquela sequência.

Quanto à terceira figura do aprender, a distanciação, o aprender pode ser entendido como dominar
uma relação consigo mesmo e com os outros, como define Charlot (2000, p. 70), “aqui o sujeito
epistêmico é o sujeito afetivo e relacional, definido por sentimentos e emoções em situação e em ato
[...]”. Durante um processo de formação, esse processo se evidencia quando os professores partilham
entre si suas dificuldades discutem as melhores estratégias para desenvolver determinada atividade.

Ainda, existe uma terceira dimensão, a social, que é transversal à dimensão epistêmica e identitária e
por isso não pode ser entendida separadamente das demais. Nesta dimensão, o ser humano é
entendido como um ser social, possui uma história de vida e não apenas ocupa uma posição no
mundo, mas exerce uma atividade no mundo e sobre o mundo. (CHARLOT, 2013).

Neste contexto, uma das principais contraposições à Sociologia da Reprodução de Bourdieu, a partir
da qual se estrutura a questão da Relação com o Saber, é a atividade do indivíduo. De acordo com
Charlot (2000, 2001, 2013), a Sociologia da Educação conseguiu ultrapassar o discurso da
reprodução, defendendo que a atividade desempenhada pelo indivíduo é tão importante quando suas
disposições psíquicas e socias, reforçando a questão da transversalidade das dimensões (epistêmica,
social e identitária), uma vez que, para esse autor, o indivíduo é um ser humano, social e singular.

Mas que de qual atividade estamos falando?

A atividade é o modo, especificamente humano, pelo qual o homem se
relaciona com o mundo. É um processo no qual se reproduz e se transforma,
de modo criativo, a natureza, a sociedade e o próprio sujeito, com base na
realidade objetiva mediada pela prática (NUÑES, 2009, p.64).

Para definir este conceito, nos pautamos em A. Leontiev que, como colaborador de Vygotsky,
desenvolveu a Teoria da Atividade, pela qual considera que a atividade é o conjunto de processos e
ações com um motivo e um objetivo, a ser atingido (LEONTIEV, 1984 apud CHARLOT, 2013).

O motivo da atividade está relacionado à satisfação de necessidades, sejam individuais ou coletivas.
Como exemplo, para os professores participantes das Oficinas de Matemática, investigamos o por
que participar desse processo de formação, enquanto o objetivo, responde o para que participar. Esta
relação entre o motivo e o objetivo é o que confere o sentido a essa atividade. Ou seja, investigar a
relação com o saber dos professores com o ensinar geometria, implica em conhecer o sentido que
eles atribuem a essa prática.

Para que aconteça uma atividade, o indivíduo precisa mobilizar-se, num movimento de dentro para
fora, como define Charlot (2000, p. 55). “Mobilizar é pôr em movimento; mobilizar-se é pôr-se em
movimento”. Nesta perspectiva, para que haja um engajamento desses professores ao seu processo

25/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_relacao_com_o_saber_e_o_ensinar_geometria_de_professores_de_mat.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



de formação e desenvolvimento profissional, deve existir uma mobilização interna e individual. Para
tanto, o autor aponta os móbiles como responsáveis por esse movimento, que propulsiona o
engajamento. Esse móbil, de acordo com Charlot (2000), pode ser definido como o desejo a ser
satisfeito ao se desenvolver uma atividade.

Desta forma, é necessário existir um desejo a ser satisfeito, no caso dos professores em formação. O
desejo de conhecer novos recursos e metodologias para ensinar geometria, é o que os mobilizam e os
põem em ação a fim de desenvolver uma atividade intelectual, por meio da qual será atribuída um
sentido e um significado àquele processo de formação.

Para a teoria da Relação com o Saber, o desejo emerge de nossas experiências incompletas. Nesta
perspectiva, devemos considerar que esse processo de formação é um fenômeno que ocorre durante
toda a vida desse professor. “O movimento para aprender é induzido pelo desejo, devido à
incompletude do homem. Esse desejo é desejo de saber, de poder, de ser e, indissociavelmente,
desejo de si, desejo do outro” (CHARLOT, 2005, p. 57). Ou seja, o desejo de aprender o acompanha
desde antes de seu ingresso na graduação. Para tanto, participar das oficinas implica em mobilizar-se
a refletir sua prática, compartilhar suas experiências. Assim, o aprender assume um sentido ativo
para esses professores, de maneira contínua durante toda sua carreira docente, estando relacionado
diretamente com o seu desenvolvimento profissional.

O homem é um ser eminentemente social, cujas relações que estabelece com
o outro possibilitam construir aos poucos suas características singulares se
constituindo como sujeito que, ao mesmo tempo, é cunhado pelo contexto
histórico e social no qual está inserido. (VYGOTSKY,1991 apud SOUZA,
2015, p. 53)

Desta forma, entendemos que é por meio da relação consigo mesmo, quando reflete sua prática, da
relação com o outro dentro da sala de aula e na relação com o mundo, quando compartilha suas
experiências, que se produzem os sentidos de aprender e ensina. É um processo contínuo de
mobilização em busca do seu desenvolvimento profissional. Assim, a atividade resultado dessa
mobilização, trata-se de uma atividade reflexiva, com um caráter de autonomia e emancipação frente
aos desafios encontrados por esses docentes na sala de aula. Em nossa pesquisa, buscamos identificar
como esses sentidos e significados estão interligados entre si, como aponta Charlot (2001), em forma
de uma “constelação”, a qual se desenhará a partir dos elementos evidenciados durante o processo de
coleta de dados.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

As diferentes questões levantadas pelas pesquisas educacionais, levaram ao surgimento de novas
metodologias de investigações que possibilitassem cada vez mais abranger o estudo dos diferentes
fenômenos que ocorrem nesses ambientes. Neste contexto, se insere nossa pesquisa, a qual adota
uma metodologia qualitativa, visando compreender as relações que se estabelecem durante o
processo estudado. De acordo com Bogdan e Biklen (1982 apud LUDK e ANDRÉ, 2013), a pesquisa
qualitativa consiste na riqueza de dados descritivos obtidos devido ao contato direto do pesquisador
com a situação estudada, enfatizando sempre o processo e preocupando-se em retratar os significados
que os participantes dão à vida e às coisas.

Sendo assim, nossa investigação se insere num processo de produção de sentidos e significados, sem
entendê-lo como um movimento linear e contínuo. Pelo contrário, trata-se de um caminho
metodológico sinuoso, com bifurcações, estreitamentos e até mesmo, retornos. Isso se deve pela
dinâmica em que se desenvolvem os encontros das Oficinas de Matemática, as quais se desenham de
acordo com cada contexto, sendo planejadas a longo prazo e novamente reelaboradas a cada
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encontro, projetando atender as necessidades de cada grupo de professores.

Desta forma, considerando as singularidades dos municípios parceiros, a cada novo encontro faz-se
necessário sistematizar as atividades que serão desenvolvidas. Assim como, em sintonia com o
planejamento, escolher os instrumentos para a coleta de dados a serem utilizados em cada situação,
como forma de acompanhar esse movimento e buscar identificar as relações que se estabelecem
neste processo.

Neste contexto, procurando responder à questão central de nossa pesquisa, e analisar quais são as
relações de sentidos e significados que os professores de matemática participantes das Oficinas
estabelecem com seu processo formativo sobre objetos geométricos e o seu desenvolvimento
profissional, nos pautamos na teoria da Relação com o Saber para identificar esses elementos e suas
relações.

Por esta razão a dinâmica consiste em dispor de métodos de coleta de dados em cada encontro,
valendo-se de diferentes instrumentos e técnicas, almejando captar todos os relatos, desejos e
sentimentos expressos pelos professores durante sua participação nas Oficinas. Desta forma, nosso
estudo adota uma característica descritiva e explicativa, a partir das categorias que emergem dos
dados coletados. Como instrumentos, utilizamos o diário de bordo, questionários, mapas conceituais
elaborados pelos professores, registros de fotos e áudios. As técnicas utilizadas são entrevistas
semiestruturadas, conversas informais e discussões de grupos promovidas por meio de dinâmicas,
como forma de possibilitar aos professores, compartilhamento de experiências, expectativas e
anseios em relação a sua formação.

Atualmente o projeto de extensão Oficias de Matemática, se desenvolve em parceria com quatro
municípios sergipanos. Para este artigo selecionamos apenas um município, o qual já aconteceu duas
coletas de dados, realizada durante dois encontros com participação média de 20 professores de
matemática, no entanto apenas 14 destes foram selecionados para participarem de nossa pesquisa.

Ao caracterizar esses professores, evidenciamos que se trata de um grupo bem heterogêneo, com
faixa etária entre 24 e 55 anos de idade, composto tanto por professores recém formados, em início
de carreira, quanto por professores já com mais experiência em sala de aula.

Quanto à formação inicial dos professores participantes da pesquisa, evidenciamos duas categorias:
os que possuem Licenciatura em Matemática correspondendo a doze professores, e outros dois que
possuem Licenciatura em Pedagogia, que embora não possuam formação específica para atuar nos
anos finais do ensino fundamental, atuam há mais de dez anos como professores de matemática.

Neste contexto, após a coleta de dados, o primeiro passo para o tratamento desses dados foi a
triangulação, a fim de enriquecer a análise e identificar os sentidos e significados que os participantes
atribuem a seu processo formativo.

Com a triangulação, fragmentamos os dados em pequenas unidades de significados, permitindo
melhor analisar e identificar as relações entre esses elementos. Como aponta Moreira e Galiazzi
(2007, p. 22), nessa fase de análise,

A desordem é condição para a formação de novas ordens. Novas
compreensões dos fenômenos investigados são possibilitadas por uma
desorganização dos materiais de análise, permitindo ao mesmo tempo uma
impregnação intensa com os fenômenos investigados.

Assim, novamente reagrupamos essas unidades buscando as relações de semelhança entre elas e
frequência em que foram surgindo, as quais em um segundo momento foram então reagrupadas de
forma mais abrangente dando origem a sete categorias intermediárias: Aprendizagem, Sentidos,
Prática docente, Troca de experiências, Atividade, Geometria, Motivação.
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Estudar a Relação com o Saber dos professores participantes das Oficinas, implica em conhecer o
conjunto de relações que se estabelecem ao longo desse processo. Para Charlot (2001, p. 23), “é
captar o processo”, ou seja, identificar os elementos que sustentam essas relações e que são
responsáveis pelo engajamento desses professores ao processo de formação sobre objetos
geométricos.

Desta forma, ao identificar e explorar esses elementos, compreendemos que se torna necessário um
novo reagrupamento, o qual nos permite identificar esse processo. Para Charlot (2001, p. 23), “a
resposta a uma questão colocada em termos de relação com o saber deve ser uma resposta em termos
de processo e não em termos de categorias de relação com o saber [...]”.

Ao sistematizar tais dados, foi possível identificar quatro processos: Aprender, Exercício da
Docência, Mobilização e o Ensinar Geometria. Desses processos escolhemos o “Ensinar Geometria”
por duas razões: A primeira, pela ênfase que o projeto de extensão dá aos conteúdos geométricos. A
segunda porque os dados não revelam significância ao sentido que os professores participantes estão
atribuindo a esse processo, visto que durante a análise dos dados coletados, evidenciamos que o
processo “Ensinar Geometria” representou apenas 15% dos elementos evocados pelos professores,
conforme exposto no Tabela 01:

Tabela 1: Frequência dos Processos identificados

Processo Frequência
Aprender 35%
Exercício da Docência26%
Mobilização 24%
Ensinar Geometria 15%

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Esses dados, nos permitem evidenciar que embora participando de um processo de formação sobre
objetos geométricos, o ensinar geometria ainda não se apresenta com tanta relevância para os
professores participantes. Isso, corrobora com outros estudos já realizados em ambientes de
formação continuada e que evidenciam essa defasagem quando ao ensino desses conteúdos
(HARTWIG, 2003; MANRIQUE, 2003; MAGNI, 2011).

Para uma melhor compreensão, apresentamos no tópico a seguir, a análise das relações identificadas
nos relatos dos professores quanto ao processo Ensinar Geometria. Para ilustrar essas relações,
atribuímos nomes fictícios aos professores participantes, e as proposições serão seguidas de DG
quando referirem-se as Dinâmicas de Grupo, Q aos questionários e MC aos Mapas conceituais.

O ENSINAR GEOMETRIA E A RELAÇÃO COM O SABER

Durante nossa análise, procuramos identificar quais são os elementos que compõem as relações
estabelecidas pelos professores participantes das Oficinas ao Ensinar Geometria, conforme
apresentamos no Quadro 01.

Quadro 01: Processo Ensinar Geometria

Subcategorias Categorias Frequência em
percentual Processo

Abordagem prática da geometria/
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Métodos diferentes de trabalhar a
geometria/ Novas maneiras de trabalhar
a geometria/ Trabalhar a geometria de

forma dinâmica, criativa.

Importância da geometria.

Geometria 15% Ensinar
Geometria

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

A composição desse processo se deu a partir da frequência que emergiram nos relatos dos
professores, relações com a geometria. Embora represente apenas 15% das evocações, como
apresentamos no Quadro 01, os poucos relatos evidenciados nesse processo, sinalizam para a
contribuição das Oficinas para sua formação e atuação frente ao ensino de geometria.

É muito importante pois faz parte dos conteúdos na nossa área de atuação, e
da forma que estamos absorvendo esses conhecimentos durante essas
formações com certeza poderemos estar colocando em prática durante nossa
atuação e assim deixando as aulas mais prazerosas (SANDRO, DG03,
04/05/2019).

Embora o percentual que representa o processo Ensinar Geometria seja inferior aos demais, os
relatos evocados nos permitem identificar indícios da relação identitária que pode estar sendo
construída por esses professores durante esse processo, como podemos perceber no relato da
professora Liz: “A geometria é muito importante, no meu caso que não tenho tanto conhecimento
nessa área, tem ajudado bastante, as ideias de como ensinar (DG03, 04/05/2019).

Neste relato, a professora estabelece uma relação de importância para com a geometria, evidenciando
o sentido que ela está atribuindo ao processo formativo, o qual tem contribuído para que ela possa se
apropriar desses saberes para ensinar. É uma relação pessoal que está se construindo com esse objeto
de conhecimento, ao passo que ela atribui um valor, se identificando com as “ideias de como
ensinar”, levando-a refletir sobre sua prática frente ao ensinar geometria.

Além dos indícios da relação identitária presente nos relatos, por meio das relações de valores e
importância atribuídas pelos professores ao Ensinar Geometria, também é possível evidenciar
indissociavelmente a relação social presente.

Um aprendizado essencial para a formação dos alunos, já que a mesma, está
presente em nosso cotidiano e que os ajudará na compreensão do meio em
que vive.” (AMÉLIA, Q10, 06/04//2019).

A geometria ela é fundamental para a vida, pois, é através da mesma que
passamos a visualizar tudo mais simples através dos desenhos e através das
construções, pois, os mesmos são fundamentais, para o descobrimento de
coisas novas inovadoras que despertam a curiosidade e o melhor, faz o aluno
aprender bem.”( MATEUS, DG03, 04/05/2019).

O ensino de geometria é fundamental para o conhecimento do aluno,
podendo muitas vezes ajuda-lo em situações do cotidiano. (MATEUS,Q10,
06/04/2019).

A relação social pode ser observada, quando a Professora Amélia destaca a presença da geometria no
mundo ao seu redor: “está presente em nosso cotidiano e que os ajudará na compreensão do meio
em que vive”. E, da mesma forma, quando o professor Mateus enfatiza a importância de ensinar
geometria para “ajudar em situações do cotidiano”. Ou seja, para esses professores, o Ensinar
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Geometria, está para além de um conteúdo presente no currículo, trata-se de um saber necessário
para a vida do aluno.

Para Charlot (2001, p. 27), “toda relação com o saber é também uma relação com o outro. [...] é o
outro como fantasma do outro que cada um traz em si”. Essa relação fica evidente em outro relato:

[...] no ensino fundamental não lembro de ter estudado nada de geometria,
mas na graduação nós tivemos matérias de geometria, lembro até de um
professor que desenhava muito, e até é mais interessante que a gente fica
mais ativo. É como aqui no curso, essas atividades que a gente faz, é bem
interessante né, e a gente se sente bem (AMÉLIA, DG02, 04/05/2019).

A relação com o outro presente no relato dessa professora, foi seu professor durante a licenciatura,
com o qual ela se identificou e o diferencia dos demais professores de matemática que passaram pela
sua formação. Essa relação, hoje, pode influenciar em sua atuação docente, ao planejar suas aulas e
recordar das atividades desenvolvidas por esse professor de forma dinâmica, tornando suas aulas
mais interessantes. Também fica claro em seu relato, a relação pessoal da professora com as
Oficinas, deixando evidente sua relação identitária com o processo de formação do qual está
participando – “Essas atividades que a gente faz, é bem interessante né, e a gente se sente bem”.

Neste sentido, por entenderem a importância do Ensinar Geometria, muitos professores também
reconheceram e destacaram suas dificuldades em relação a esse objeto do conhecimento, como
resultado da defasagem de sua formação inicial, como destaca o professor Gabriel, (MC,
04/05/2019):

A realização de oficinas desse tipo é muito importante para a formação
continuada de nós professores, pois temos consciência que nossa formação
inicial é falha e sempre deixou a desejar em vários aspectos. No caso da
matemática, a deficiência é a parte geométrica. Por isso, a sugestão para os
próximos encontros a aplicação de geometria na integra, ou seja, o trabalho
com questões da geometria inicial, partindo da base.

Esse mesmo cenário foi apresentado por Magni (2011) em seu trabalho, quando destaca que, os
professores, foram unânimes durante seus depoimentos admitindo não possuírem conhecimentos
necessários para ensinar conteúdos de geometria. E como principal causa, foi apontado pelos
participantes de sua pesquisa, a ausência desses conteúdos durante a sua escolarização básica e
também durante a licenciatura.

Hartwig (2003) também evidenciou em sua pesquisa que, em algumas oportunidades, os professores
deixavam transparecer suas fragilidades quanto a sua formação nesse campo da matemática. A
pesquisadora destaca sobre a importância dos ambientes de formação continuada propiciarem um
espaço para construção dos saberes geométricos desses professores.

Nesse sentido, faz-se necessário, então um resgate do ensino da Geometria.
A formação continuada é uma forma de buscar estratégias metodológicas
para adquirir subsídios que permitam ser professores com os saberes
geométricos necessários para se tornarem profissionais competentes.
(HARTWIG, 2003, p.66)

No contexto de nossa pesquisa, as Oficinas tornam-se, para esses professores, um espaço que permite
minimizar suas defasagens tanto em relação aos objetos de conhecimento quando aos aportes
didáticos e pedagógicos que poderão auxiliá-los em sua atividade docente.

Cabe destacar, que atribuímos a questão do processo Ensinar Geometria ser o menos evocado pelos
participantes, ao fato da coleta desses dados, aqui apresentados, terem sido realizados nos dois
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primeiros encontros do projeto nesse determinado município, que se desenvolve ao longo de cinco
encontros, justificando os professores evidenciarem outras relações com maior frequência.

CONSIDERAÇÃO FINAIS

Ao iniciarmos este artigo, tínhamos como objetivo apresentar os resultados parciais de uma pesquisa
de mestrado, a qual analisa a relação com o saber de professores participantes de um processo de
formação continuada sobre objetos geométricos, evidenciando as relações desses docentes com o
Ensinar Geometria.

Os dados apresentados, foram coletados por meio de questionários, dinâmicas de grupo e mapas
conceituais, sendo agrupados na busca de identificar essas relações. Charlot (2001, p. 22) aponta que
pesquisar a “relação com o saber implica em uma certa metodologia: a pesquisa visa identificar
processos e, em segunda, construir constelações e não categorizar indivíduos.”

Para tanto, o processo Ensinar Geometria se constituiu a partir dos relatos que evidenciam a relação
pessoal dos professores com esse objeto de conhecimento, por meio dos quais, eles apontam suas
dificuldades e experiências que tiveram ao longo de sua formação.

Este processo, também se constituiu por meio da relação social desses professores com a geometria,
ao evidenciarem a importância de ensinar tais conteúdos aos alunos. Para esses professores, a
geometria trata-se de um conteúdo indispensável para o cotidiano dos alunos, por estar efetivamente
presente ao redor do mundo em que vivem.

Neste contexto, destacamos a relevância de oportunizar aos docentes já em atuação, ambientes de
formação continuada que possibilitem a revisitação dos conteúdos geométricos, considerando a
defasagem evidenciada por eles durante sua formação inicial. Assim como, viabilizar espaços de
reflexão da sua prática docente, cujos saberes possam se reafirmar frente aos desafios que surgem em
sua sala de aula.
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