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Resumo:

Este artigo apresenta o recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso que se encontra em
andamento e está sendo desenvolvido em meio a um projeto de extensão realizado em parceria entre
a Universidade Federal de Sergipe e alguns municípios sergipanos. O objetivo deste artigo é
identificar o significado que professoras alfabetizadoras participantes desse projeto de extensão
atribuem ao seu processo de formação continuada. Para alcançar tal objetivo realizou-se uma coleta
de dados por meio da aplicação de um questionário. Neste contexto, identificou-se que as sujeitas da
pesquisa estabelecem um vínculo entre o projeto de Oficinas e o entendimento sobre formação
continuada e consideram que esse processo está diretamente ligado ao conceito de desenvolvimento
profissional.

Resume:

This paper presents the outline of a Course Conclusion Work that is in progress and is being
developed in the midst of an extension project carried out in partnership between the Federal
University of Sergipe and some Sergipe municipalities. The aim of this paper is to identify the
meaning that the participating literacy teachers attribute to their continuing education process. To
achieve this goal, data were collected through the application of a questionnaire. In this context, it
was identified that the research subjects establish a link between the Workshop project and the
understanding of continuing education and consider that this process is directly linked to the concept
of professional development.

Resumen:

Este documento presenta el esquema de un trabajo de conclusión del curso que está en progreso y se
está desarrollando en medio de un proyecto de extensión llevado a cabo en colaboración entre la
Universidad Federal de Sergipe y algunos municipios de Sergipe. El objetivo de este documento es
identificar el significado que los maestros de alfabetización participantes atribuyen a su proceso de
educación continua. Para lograr este objetivo, los datos se recopilaron mediante la aplicación de un
cuestionario. En este contexto, se identificó que los sujetos de investigación establecen un vínculo
entre el proyecto del Taller y la comprensión de la educación continua y consideran que este proceso
está directamente relacionado con el concepto de desarrollo profesional.
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Introdução

Este artigo é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que será apresentado ao final do
semestre 2019.1. O objetivo do presente trabalho é identificar qual o entendimento sobre a formação
continuada por parte de professoras que ensinam matemática, participantes de um projeto de Oficinas
de Matemática em um dos municípios do Estado de Sergipe.

As Oficinas de Matemática intitulada de “Somando Conhecimento e Multiplicando Saberes” trata-se
de um projeto de extensão do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus São Cristóvão em parceria com algumas redes
municipais de educação básica de Sergipe. Destinado à formação continuada de professores que
ensinam matemática na educação básica, em linhas gerais, esse projeto consiste na realização de
oficinas de matemática fundamentadas na perspectiva de articular teoria e prática a partir de noções
teóricas e curriculares (ROSA, 2019).

Entretanto, convém salientar que a gênese desse projeto consiste na implantação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), documento normativo para o currículo dos sistemas de ensino e
programas de formação docente que está regulamentado pela Resolução CNE/CP nº 2 de 22 de
dezembro de 2017[i]. Após a instituição desse documento, algumas secretarias municipais de
educação do estado sergipano mostraram interesse em propor aos professores dos anos iniciais e
finais do ensino fundamental da rede, conhecimento acerca do novo documento proposto,
especificamente na área da Matemática. Para isso, procuraram uma professora do Departamento de
Matemática/UFS/SC que, disposta a atender aos pedidos, decidiu montar um grupo colaborativo com
um intuito de proporcionar aos docentes em formação continuada reflexões acerca da sua prática a
partir do que é proposto no novo documento curricular.

As atividades desenvolvidas nessas oficinas têm na Educação Matemática seu aporte teórico e
buscam articular a geometria com os demais campos da matemática (aritmética, álgebra, estatística e
probabilidade) através de diferentes abordagens metodológicas. Para além da troca de experiências
entre o grupo, durante o processo de estudo e elaboração dessas atividades, há também o
compartilhamento de vivências entre seus integrantes e os professores participantes, pois após a
aplicação são proporcionados momentos de discussão para que os docentes em formação
compartilhem suas experiências.

Magni e Pietropaolo (2013) destacam que o fato dos docentes se preocuparem com as mudanças
curriculares constituem um ambiente favorável para a formação, tal característica pode ser observada
nos professores participantes desse projeto. Outrossim, cabe ressaltar que além da formação
continuada, o projeto também busca tornar o professor protagonista do seu processo de crescimento,
ou seja, atua em uma perspectiva de desenvolvimento profissional.

Ao levar em consideração a forma como estão estruturadas, pode-se afirmar que essas oficinas
buscam ter os docentes como centro do processo, atentando-se as suas necessidades e
potencialidades. Sendo assim, 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” (ROSA, 2019, p. 15).

Tendo sido traçadas as principais características dessas Oficinas de Matemática, retomamos ao
objetivo deste trabalho. Para alcançá-lo realizamos um percurso metodológico dividido em quatro
etapas: estudo teórico sobre formação de professores e desenvolvimento profissional; aplicação do
questionário da pesquisa em uma turma de professores participantes da oficina; análise das
informações obtidas; produção do texto final.

Quanto à estruturação, além deste primeiro tópico introdutório, o texto apresenta mais cinco tópicos.
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O segundo tópico compreende a problemática da formação docente, destacando a trajetória e
aspectos legais. No terceiro, aborda-se o trabalho de Oficinas ressaltando o porquê e para quê foi
criado, explicando características. O quarto traz a caracterização dos sujeitos da pesquisa. Em
sequência, os resultados da pesquisa apontando o entendimento desses sujeitos sobre formação
continuada. Para finalizar, têm-se as considerações acerca deste estudo.

Formação docente: trajetória e aspectos legais

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9394/96), em seus artigos 61 e 62,
considera profissionais da educação escolar básica aqueles que estão em efetivo exercício e tenham
formação em nível superior, através de curso de licenciatura plena reconhecido. Determina que a
União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios deverão articular-se de modo colaborativo para
promover, formação inicial e formação continuada dos profissionais do magistério, garantindo o
atendimento às diferentes etapas e modalidades da educação básica.

De acordo com a resolução Nº2, de 1º de julho de 2015 que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério
para a Educação Básica, as formações (inicial e continuada) são destinadas, respectivamente, à
preparação e ao desenvolvimento dos profissionais para exercerem a função de magistério,
constituindo-se em um processo dinâmico e complexo, destinado à melhoria da qualidade social da
educação, bem como da valorização profissional. Além disso, determina que as instituições de ensino
superior devem conceber essas formações de forma articulada com o objetivo de atender às políticas
públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Sistema Nacional de Avaliação de
Educação Superior (Sinaes) (BRASIL, 2015).

Pereira (2016) define a educação como um produto da sociedade, uma atividade humana que atua na
disseminação de cultura, representações e visões de mundo de diferentes grupos sociais. Dessa
forma, compreendê-la nesses aspectos, possibilita estabelecer relações com transformações ocorridas
na sociedade ou na própria estrutura educacional. Dentre essas mudanças, podemos perceber aquelas
ocorridas nos processos de formação inicial e formação continuada.

No que diz respeito à formação continuada na área da Matemática, tema central deste trabalho, é
possível traçar um percurso de mudanças ocorridas ao longo dos anos. Segundo Fiorentini e
Nacarato (2005, p.8), nas décadas de 1970 e 1980, esse processo de formação resumia-se “em
oferecer cursos de reciclagem, treinamento ou capacitação de professores em novas técnicas e
metodologias de ensino de matemática”, além dos “tradicionais cursos de atualização em conteúdos
específicos”. Entretanto, ocorreram transformações ao longo do tempo que marcaram, a partir da
década de 1990, uma reviravolta paradigmática.

Ainda de acordo com esses autores, as motivações que ocasionaram essas mudanças no processo de
formação continuada são explicadas por duas razões. A primeira refere-se aos estudos internacionais
sobre o pensamento docente que revelaram os professores escolares, em meio aos desafios da sua
prática, como produtores de saberes relevantes e fundamentais e a ascensão do conceito de professor
reflexivo e investigador da sua própria prática. A segunda diz respeito aos resultados de experiência
e estudos de professores-pesquisadores que apontaram os cursos de formação, até então, como um
pouco eficaz nos termos de mudanças de saberes, concepções e práticas docentes, promovendo uma
formação descontínua por serem pontuais, temporárias (FIORENTINI E NACARATO, 2005).

Assim, analisando o Brasil do final do século XX e início do século XXI, Pereira (2016) destaca que
a formação continuada passa a ter foco na reflexão dos professores sobre suas práticas e as práticas
escolares. Ainda segundo esse autor, a partir desse período, a formação passou a acontecer
prioritariamente na instituição escolar, tendo a atividade prática como foco da formação docente.
Apesar de em época diferente, nessa mesma linha de pensamento, Nacarato (2000, apud Miskulin et
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al, 2005) e Fiorentini e Nacarato (2005) propõem a existência de um processo de “educação
contínua” pautado na reflexão e investigação sobre a prática. Em outras palavras, o professor
constitui-se como agente reflexivo da sua prática pedagógica e passa a buscar de forma autônoma ou
em colaboração, subsídios teóricos e práticos para compreender e enfrentar problemas da sua prática,
deixando de lado denominações, tais como: reciclagem, treinamento e atualização, comuns em
décadas anteriores.

Nessa perspectiva da formação continuada, Miskulin (2005) aponta que estudos buscando a
compreensão dos processos de formação e desenvolvimento profissional do professor ganharam
destaque na Educação Matemática. Além disso, destaca que autores como Ferreira (2003) e Lopes
(2003) vinculam a formação de professores ao conceito de desenvolvimento profissional, entendido
por eles como um processo que acontece ao longo da experiência pessoal e profissional, marcado por
um movimento constante de dentro para fora, interligando teoria e prática, sob influência de crenças
e valores presentes ao longo da vida do professor.

Caracterização do projeto de extensão

As Oficinas de Matemática: somando conhecimento e multiplicando saberes são desenvolvidas a
partir de uma ação de extensão oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática da Universidade Federal de Sergipe (PPGECIMA/UFS) em uma parceria com as
secretarias de educação de alguns municípios sergipanos. Neste tópico será descrito a estrutura desse
projeto, com destaque ao trabalho desenvolvido pela equipe, bem como, a fundamentação teórica que
o sustenta.

Essas Oficinas visam pôr o professor em movimento, por meio de uma articulação entre teoria e
prática, proporcionando a mobilização dos participantes ao vivenciarem situações didáticas possíveis
de serem aplicadas a sua realidade. Desse modo, diferem-se de outras propostas de formação
continuada que muitas vezes, o docente fica diante de uma posição passiva, sem oportunidade de
torná-lo agente reflexivo de suas ações, atendendo ao modelo de racionalidade técnica que enfatiza
mais “o planejamento e as prescrições didáticas que o acompanhamento e a reflexão sobre o que
realmente acontece na prática” (MELO, 2005, p. 36).

Além disso, de acordo com Rosa (2019, p. 60) trata-se de “ um projeto de formação continuada que
não se constitui como um programa pronto, dito como inovador ou com uma proposta única para ser
aplicada às redes”. Mais que isso, ele é tido como um processo de formação com perspectiva no
desenvolvimento profissional, aguçando uma mobilização, no professor que ensina matemática, que
ocorre de dentro para fora, a partir do momento em que sua prática passa a fazer sentido. (PONTE,
2014, apud ROSA, 2019).

O projeto surgiu em 2017 quando algumas secretarias municipais de educação do Estado de Sergipe
objetivando minimizar dificuldades relacionadas à implantação da BNCC procuraram uma
professora do Departamento de Matemática da UFS para ministrar cursos de formação continuada,
nessa área específica, aos professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

Inicialmente, ela apresentou a proposta a um grupo de bolsistas do Programa de Iniciação à Docência
(PIBID), que coordenava à época, e os interessados se integraram ao projeto exercendo o papel de
monitores dessas Oficinas. Também foi agregado a esse grupo, conforme interesse e disponibilidade,
orientandos do mestrado PPGECIMA/UFS[ii] e professores da educação básica que ensinam
matemática, nos diferentes níveis de ensino (professoras alfabetizadoras e professor de matemática)
que passaram a atuar como ministrantes (CONCEIÇÃO, 2019).

A primeira sistematização dessas oficinas ocorreu, ainda de forma tímida com o título de Oficinas de
Matemática: práticas e vivências para o ensino fundamental. No primeiro momento, atendeu os
municípios de Capela-SE, Nossa Senhora das Dores-SE e Itabaianinha-SE, cujas atividades eram
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aplicadas de acordo com as solicitações dos municípios. Em 2018, passou por um processo de
reestruturação quanto à dinâmica das atividades o que acarretou na necessidade de se inserir alguns
estudos teóricos para a fundamentação desse trabalho (ROSA, 2019).

Para a realização das primeiras Oficinas, a equipe elaborou planos de atividades pensados para serem
executados durante uma ou duas aulas. Entretanto, após as mudanças que deram ao trabalho um
status de ação de pesquisa e extensão, os planos de atividades foram substituídos por atividades
matemáticas sob a forma do que chamamos sequências de ensino[iii] possíveis de serem aplicadas
em quatro ou cinco aulas semanais. Esses planos fornecem ao professor em formação suporte para
realização de seu trabalho de modo contextualizado com base nas propostas curriculares. De maneira
que tenha sugestões de atividades matemáticas para uma semana de aula, com diferentes conceitos
matemáticos articulados entre si.

Durante o planejamento dessas Oficinas, o grupo colaborativo realiza reuniões sistemáticas para
estudo e discussão teórica acerca das atividades a serem aplicadas, sempre buscando propor aos
professores participantes um trabalho possível de ser realizado por eles nas turmas em que atuam.
Nesse sentido as Oficinas se instituem em atividades matemáticas com diferentes metodologias,
evolvendo cálculo mental, resolução de problemas, modelagem matemática, história da matemática,
jogos, materiais manipuláveis e TIC’s. Outro ponto relevante quanto às atividades, diz respeito à
preocupação com a articulação entre os campos da matemática, com destaque para a articulação com
a geometria.

Devido a necessidade de fundamentar o trabalho com base em alguns documentos curriculares
associados a outros referenciais teóricos, conforme mencionado anteriormente, houve um estudo de
documentos curriculares como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1988) e a BNCC
(BRASIL, 2017), com destaque às diretrizes relacionadas à área da matemática. Para além desses
documentos, após a reestruturação do trabalho, se inseriu nos estudos dessa equipe de formadores e
colaboradores, dois fundamentos teóricos: a Teoria Antropológica do Didático (TAD) e modelo dos
níveis de van Hiele.

Desse modo, a articulação entre essas teorias e os referidos documentos curriculares é que a TAD
estabelece a organização dos objetos matemáticos, analisando as atividades matemáticas enquanto
atividade humana, partindo da premissa de que toda atividade matemática possui uma tarefa que
precisa ser resolvida. E o modelo de van Hiele, pela problemática existente em torno do processo de
ensino e aprendizagem da geometria. Esse modelo tem como principal característica o
desenvolvimento do pensamento geométrico classificado em cinco níveis.

Atualmente, em 2019, esse projeto atende os municípios de Capela-SE, Itabaianinha-SE, Propriá-SE
e Areia Branca-SE. A proposta possui uma estrutura compreendida em cinco encontros, com
destaque para a etapa da aplicação de sequências de ensino. Tais encontros ocorrem de forma
gradativa e a evolução depende diretamente do interesse dos municípios em dá continuidade aos
trabalhos. No quadro a seguir apresentaremos, de forma breve, as características de cada uma das
etapas.

Etapas Atividades desenvolvidas

1ª
Seminário tratado da importância da formação continuada, aspectos da
BNCC na área da Matemática e a transversalidade do conteúdo
matemático.

2ª

Divisão dos professores por nível de atuação e aplicação de uma
sequência de ensino, articulando a geometria com os outros campos da
matemática e observando os livros didáticos adotados pela rede e as
propostas presentes na BNCC e no novo documento curricular estadual.
A cada atividade aplicada é aberto um debate sobre os conceitos
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envolvidos e a possibilidade de ser aplicada pelos participantes.

3ª

Subdivisão dos grupos formados anterior em grupos menores e aplicação
de uma nova sequência de ensino. Em seguida cada subgrupo elabora um
diagrama conceitual destacando as articulações entre os objetos
geométricos e os conceitos matemáticos envolvidos naquela parte
atividade.

4ª
Os professores são orientados no desenvolvimento de uma sequência de
ensino a partir do livro de didático e pautando-se nas orientações da
BNCC.

5ª Seminário destinado aos professores apresentarem seus relatos de
experiência.

Fonte: Rosa (2019, p. 60).

Para melhor situar o leitor a respeito da base teórica que dá suporte ao trabalho de Oficinas,
apresentaremos de forma breve as principais características desses aportes teóricos e como eles se
relacionam influenciando no desenvolvimento do projeto.

A BNCC e a área da Matemática no Ensino Fundamental

Na área da Matemática, a Base Nacional Comum Curricular ressalta que o ensino fundamental deve
ter como compromisso o desenvolvimento da capacidade do indivíduo em formular, empregar e
interpretar a Matemática nos diversos contextos, ajudando-o a reconhecer o papel fundamental da
Matemática no mundo. Esse conjunto de ações recebe o nome de letramento matemático e garante
aos alunos o reconhecimento dos conhecimentos matemáticos como essenciais na sua atuação em
sociedade (BRASIL, 2017).

Letramento matemático, definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a
favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. (BRASIL, 2017, p.266)

Assim, de acordo com Santos et al. (2017, p. 2), pode-se definir letramento matemático como “a
ação-reflexão que se preocupa com as diversificadas práticas socioculturais de leitura, escrita,
interpretação, argumentação, visualização e raciocínio que envolvem os sujeitos no contexto escolar
e fora dele”.

Além disso, em conformidade com a BNCC no Ensino Fundamental, é imprescindível que haja a
articulação entre esses campos: aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Além
disso, a área da Matemática está dividida em cinco unidades temáticas: números, álgebra, geometria,
grandezas e medidas, estatística e probabilidade que orientam a elaboração das habilidades para
serem desenvolvidas, se relacionam entre si e recebem diferentes ênfases dependendo do ano de
escolarização.

Essa articulação entre os campos, conforme orientação da BNCC, é uma premissa básica no trabalho
das Oficinas, com ênfase aos conceitos geométricos. Outrossim, convém ressaltar sobre a
preocupação elucidada no grupo quanto ao desenvolver entre as atividades, práticas de leitura. Além
dos professores alfabetizadores em formação continuada comentarem sobre as dificuldades de seus
alunos em não saberem interpretar problemas matemáticos, detectamos nesse processo, várias
fragilidades desses professores sobre esse aspecto. Dessa feita, foi inserido nos planos de sequência
de ensino, atividades matemáticas envolvendo a leitura, como uma prática interdisciplinar para esses
professores, cujo foco é o desenvolvimento do raciocínio e capacidade de argumentação.
Competências a serem desenvolvidas pela área da Matemática.
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A Teoria Antropológica do Didático

A TAD tem papel de destaque nas pesquisas da Didática da Matemática. Esse fato pode ser
explicado pelas atividades matemáticas serem analisadas enquanto atividade humana e, por
consequência, consideradas atividade social. Ou seja, a atividade matemática e, consequentemente, o
estudo da matemática é situado por essa teoria, dentro do conjunto de atividades humanas, bem como
de instituições sociais. Essa teoria parte da premissa de que toda atividade humana realizada de
forma regular é submetida a um modelo único, sendo a atividade matemática detentora de um
diferencial: uma tarefa que precisa ser resolvida. Para resolver essa tarefa é preciso buscar uma
técnica que deve ser justificada por uma tecnologia, a qual por consequência é julgada por uma
teoria. Esses quatro elementos: tarefa, técnica, tecnologia e teoria são sintetizados pela palavra
praxeologia, oriunda do grego práxis (ação, prática) e que é tida como o coração da TAD
(ALMOULOUD, 2007; SOUZA e SILVA, 2015; SOUZA, 2015; SANTOS, 2018).

Para um entendimento sobre a organização praxeológica de atividades matemáticas presentes em
uma sequência de ensino aplicada nessas Oficinas e pensada, por exemplo, para turmas dos anos
iniciais do Ensino Fundamental (5ºAno), tem-se uma determinada sequência, na qual, em um dos
momentos é proposto aos participantes que identifiquem o número de faces, vértices e arestas de
alguns sólidos geométricos construídos e nomeados por eles no momento anterior. Nesse caso, para
melhor compreensão, a organização praxeológica estaria assim estruturada:

Tarefa: Determinar a quantidade de faces, arestas e vértices dos sólidos. O que designado para os
professores em formação realizarem. Técnica: Observar os sólidos. A partir disso, identificar os
elementos: faces, arestas e vértices e quantificá-los. Ou seja, como deveriam fazer a tarefa.
Tecnologia: contagem, conceitos de face, aresta e vértice. São conceitos matemáticos necessários à
realização da tarefa, e por isso, justificam a técnica aplicada ou a ser aplica. Teoria: geometria
espacial. O conteúdo pelo qual define-se o campo matemático envolvido na tarefa proposta.

A praxeologia constituída desses quatro elementos, proporciona à TAD possibilitar meios para uma
organização matemática de objetos de conhecimento. Assim, no caso das Oficinas, essa teoria
possibilita uma análise da forma como os objetos matemáticos, com destaque para os objetos
geométricos, podem ser organizados nas sequências de ensino, com o intuito de proporcionarem
desenvolvimento de habilidades propostas na BNCC.

Desse modo, os pressupostos que a TAD fornece, norteia a equipe de formadores a organizar as
sequências de ensino, com a preocupação de planejar atividades matemáticas, conforme os níveis de
van Hiele, em relação aos conceitos geométricos.

O modelo do casal van Hiele

A teoria de van Hiele foi desenvolvida pelo casal holandês Pierre van Hiele e Dina Hiele-Geldof. De
acordo com o texto de Silva e Candido (2007), os van Hiele atribuíram a principal falha no currículo
de geometria tradicional ao fato de que ele era apresentado acima do nível de compreensão dos
alunos, independentemente do grau de ensino. Por sua vez, os professores faziam uma reprodução do
currículo por desconhecerem estratégias de ensino que apresentassem ou explorassem relações entre
os conceitos geométricos ou outras áreas do conhecimento.

Essa teoria tem como principal característica o desenvolvimento do pensamento geométrico
classificado em cinco níveis. No nível 0 (Reconhecimento ou Visualização) as figuras são avaliadas
apenas pela sua aparência. No nível 1 (Análise) os alunos conseguem perceber características das
figuras e descrever algumas propriedades. Já no nível 2 (Dedução informal, ordenação ou
classificação) os discentes são capazes de tomar as propriedades das figuras e ordená-las
logicamente. No nível 3 (Dedução formal) o aluno é capaz de desenvolver demonstrações simples.
Por fim, no nível 4 (Rigor) o discente é capaz de compreender demonstrações formais. (SILVA;
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CANDIDO, 2007; VILLIERS, 2010).

Por meio dessa teoria, torna-se possível observar nas sequências de ensino aplicadas nas Oficinas, se
o objeto de conhecimento trabalhado está de acordo com o nível esperado para turma. Tomando o
exemplo da tarefa mencionada ao tratar da TAD, pode-se afirmar que para realizá-la o aluno a quem
se destinará a sequência deverá está no nível 1 (análise), pois ele precisa, além de visualizar,
reconhecer as propriedades dos sólidos. O que está de acordo com o esperado, pois, segundo Villiers
(2010), espera-se que os conteúdos geométricos trabalhados nos anos iniciais do Ensino
Fundamental estejam no nível 1 e nível 2 de van Hiele.

A pesquisa e os sujeitos da pesquisa

O levantamento dos dados para realização deste trabalho aconteceu por meio da aplicação de um
questionário. Esse instrumento possui caráter exploratório, buscando caracterizar os participantes
quanto à idade e ao tempo de serviço, além de perceber a relação dos sujeitos da pesquisa com o
processo de formação continuada.

Esse questionário relacionava-se com um texto, intitulado “Aula de vôo”, que também fora entregue
aos professores. Inicialmente, os sujeitos pesquisados realizaram a leitura do poema e em seguida
responderam às perguntas a respeito da sua idade, tempo de serviço, trecho do texto de maior
significado e qual o entendimento deles sobre formação continuada. A aplicação ocorreu na primeira
etapa do ciclo de Oficinas realizado em um dos três municípios envolvidos no projeto durante este
ano de 2019. Para limitar o número de sujeitos investigados, nesta pesquisa, escolhemos o grupo de
professores alfabetizadores que atuam nas turmas de 5º Ano dessa rede municipal.

No dia da ação, organizamos essa primeira etapa em dois momentos separados por um pequeno
intervalo e optamos por desenvolver a pesquisa no segundo momento. Havia inicialmente cerca de
16 professores, entretanto, após o intervalo retornaram às atividades um total de 14 e um deles optou
por não responder ao questionário. Assim, a pesquisa foi realizada com um total de 13 docentes do
sexo feminino que serão apresentados a seguir. Cabe ressaltar que por questões éticas, atribuímos
pseudônimos para elas durante a análise dos resultados.

Tabela 1. Características pessoais dos sujeitos

Professor Idade Tempo de serviço
Nicole 47 24
Joane 45 10
Raiana - 32
Eloísa 38 13
Helena 24 2
Evelyn 31 4
Myrian 42 10
Hozana 39 4
Flávia 54 34
Fernanda 30 3
Carol 29 6
Alice 39 14

Fonte: Elaborada pela autora (jul. 2019)
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Esses dados apresentam o quanto o grupo pesquisado é heterogêneo, cuja faixa etária está entre 24 e
47 anos. É um grupo composto, tanto por professoras mais experientes, com maior tempo de serviço,
quanto por recém-formadas, como é o caso da Helena com apenas 2 anos de formação.

O entendimento das professoras sobre formação continuada

Como citado anteriormente, este trabalho tem como objetivo identificar o entendimento de
professoras sobre formação continuada por meio do projeto Oficinas de Matemática. Para isso, após
a aplicação do questionário, reunimos todas as respostas obtidas e iniciamos o processo de
categorização. Na tabela, a seguir, agrupamos em subcategorias as respostas semelhantes dadas pelos
sujeitos pesquisados à pergunta sobre o que é formação.

Tabela 2. O entendimento dos professores sobre formação continuada

Subcategorias Frequência

Melhorar meus conhecimentos/ Ampliar meus
conhecimentos/ Buscar novos conhecimentos 5

Ferramenta importante, pois conhecimento nunca é
demais/ Contínuo aprendizado/ Reconhecer que
conhecemos pouco se comparado ao que precisamos
conhecer/

5

Buscar metodologias diferenciadas/ aprender atividades
diversas/ Momento de inovação 4

Melhoria no desenvolvimento profissional/ Ser melhor
no que fazemos/ Acreditar no poder do questionamento
das certezas

3

Importante 2

Fonte: elaborada pela autora (jul. 2019)

A partir dessas subcategorias, foi possível identificar algumas aproximações entre elas. Dessa forma,
com o objetivo de apresentar uma categorização de forma mais abrangente foram identificadas
semelhanças de significação entre elas, definindo-se assim três categorias: Aprendizagem; Prática
docente; Motivação.

Tabela 3. Significados quanto ao entendimento das professoras sobre formação continuada

Subcategorias Categorias Frequência

Melhorar meus conhecimentos/Ampliar meus
conhecimentos/ Buscar novos conhecimentos.

Ferramenta importante, pois conhecimento nunca é
demais/Contínuo aprendizado/Reconhecer que
conhecemos pouco se comparado ao que precisamos
conhecer/Importante

Aprendizagem 16

Buscar metodologias diferenciadas/Aprender Prática docente 4
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atividades diversas/ Momento de inovação
Melhoria no desenvolvimento profissional/ Ser melhor
no que fazemos/ Acreditar no poder do
questionamento das certezas.

Motivação 3

Fonte: elaborada pela autora (Ago. 2019).

Agrupar as subcategorias, contribuiu para observar os significados do entendimento dado pelos
professores em formação. Nesse agrupar, a de maior frequência evidencia-se a “Aprendizagem”, pelo
fato das professoras relacionarem a formação continuada com a ampliação ou busca de
conhecimentos. Essas docentes têm as oficinas como meio para expandir o seu leque de
conhecimentos, um momento de construção e renovação, de acrescentar novos saberes e perspectivas
a sua prática.

Além disso, percebe-se que as professoras destacam a importância de estar em movimento e
reconhecem que sempre há o que aprender, como se pode observar no relato de Alice: “oportunidade
de reconhecer que conhecemos pouco se compararmos o quanto precisamos aprender”, bem como
na fala da professora Evelyn ao definir formação continuada como “um aprendizado constante,
momento de inovação, pois conhecimento nunca é demais”. Portanto, para essas docentes, as oficinas
se apresentam como importante espaço para aprender novas ideias e construir novas práticas. Nesse
sentido, a opinião das sujeitas pesquisadas corrobora com a afirmação de Zeichner (1993 apud
CERETA; ROMIO; MARIANE, 2016) ao ressaltar que a aprendizagem para/na docência são
construídas durante o caminho percorrido pelo profissional.

Analisando a categoria “Prática docente” identifica-se uma preocupação por parte das professoras
com o aprender novas metodologias. Acreditamos que esse fato pode ser justificado por aspectos
referentes a formação matemática inicial do professor alfabetizador. De acordo com Cereta; Romio;
Mariane (2016), autores como Nacarato et al. (2011) e Gatti e Barreto (2009), respectivamente,
afirmam que a formação matemática dos professores polivalentes apresentam lacunas, pois, em
muitos casos, possui centro em processos metodológicos que não levam em consideração os
fundamentos matemáticos. Além disso, algumas instituições propõem um estudo dos conteúdos
matemáticos associados às metodologias, mas de forma pouco aprofundada.

Esses fatores evidenciam uma possível carência no conhecimento de conceitos matemáticos por parte
dessas professoras que, segundo Oliveira e Oliveira (2013, apud CERETA; ROMIO; MARIANE,
2016), é muitas vezes suprida pelo uso de metodologias com o intuito de promover o aprendizado de
conceitos matemáticos por parte dos alunos nos anos iniciais. Entretanto, esses autores também
destacam que as escolhas metodológicas dos professores não implicam diretamente na aprendizagem
dos seus alunos, já que destaca como ensinar os conteúdos, mas não o que ensinar e o porquê.

Além disso, percebe-se uma relação direta com a categoria “Aprendizagem”. Isso pode ser destacado
na resposta da professora Fernanda ao apontar a formação continuada como “está em contínuo
aprendizado. Buscando metodologias e habilidades diferenciadas para aprimorar a aprendizagem”,
bem como no relato da professora Hozana: “através dela aprendemos atividades diversas”. Além do
registro da professora Carol apontando para o fato que “devemos sempre buscar novos
conhecimentos, ideias, metodologias, aprendizado”.

A terceira categoria intitulada de “Motivação” indica que, para essas docentes, participar de
formação continuada está diretamente associada ao seu desenvolvimento profissional. Um exemplo
claro dessa perspectiva pode ser verificado na fala da professora Myrian: “busca de novos
conhecimentos, de novas capacitações para melhoria do meu desenvolvimento profissional”. Desse
modo, pode-se afirmar que para essas professoras a formação continuada se configura como um
apoio as suas práticas docentes.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/significados_atribuidos_por_professores_alfabetizadores_participa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Ainda observando essa resposta, percebe-se que ela aponta para uma relação entre a busca constante
de novos conhecimentos, um processo de aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional.
Ou seja, acredita-se que, para essas docentes, seu desenvolvimento profissional tem forte ligação
com a aquisição de novos saberes e ocorre de forma gradativa. Tal concepção é coerente ao que
Guérrios (2005) aponta com relação ao desenvolvimento profissional, visto por esse autor como um
processo que se prolonga ao longo da carreira.

Pela resposta da professora Helena, podemos observar o reconhecimento da importância da reflexão
no momento em que ela destaca a necessidade de “sempre acreditar no questionamento das minhas
certezas”. Esse é um posicionamento apreciável, pois de acordo com Barrial (2005, p.52), “o
professor é um profissional que deve constantemente aprender a aprender e refletir criticamente
sobre sua prática”. Além disso, para ele o desenvolvimento profissional precisa ser oriundo da
reflexão sobre a ação.

Para além da pergunta sobre o processo de formação, o questionário também solicitou às professoras
que destacassem um trecho do texto entregue que para eles se relacionassem com o desenvolvimento
profissional enquanto professor de matemática. Ao serem observadas as respostas obtidas para esse
questionamento constatou-se que as docentes que escolheram trechos iguais também apresentaram
aproximação nas respostas dadas ao outro questionamento.

Com base na análise das respostas apresentadas, pode-se afirmar que as Oficinas de formação
continuada são tidas como um espaço de ampliação de conhecimento e desenvolvimento
profissional. E, mais que isso, um momento de reflexão da própria prática, possibilitando melhorias
para o exercício da profissão docente.

Diante desse exposto, mesmo considerando ser um grupo heterogêneo quanto à idade e tempo de
serviço, há uma convergência entre as respostas. Motivo pelo qual, foi possível entender quais
significados foram apresentados pelo grupo, mais especificamente, as professoras, visto que apenas o
grupo do sexo feminino respondeu ao questionário. Esse entendimento reside em um processo de
aprendizagem permanente, o que valoriza a formação ser continuada.

Considerações

Esta pesquisa teve como objetivo identificar o entendimento de professores, participantes de Oficinas
de Matemática, sobre formação continuada. Essas oficinas tratam-se de um projeto de extensão da
Universidade Federal de Sergipe em uma parceria com as secretarias de educação de alguns
municípios sergipanos. Tem como objetivo oferecer formação continuada aos professores que
ensinam matemática nas redes municipais de ensino, com ênfase na articulação de conhecimentos
geométricos aos demais conceitos matemáticos.

Essas oficinas objetivam pôr o professor em movimento, sendo uma articulação entre teoria e prática,
permitindo aos participantes vivenciarem situações didáticas que possam ser aplicadas a sua
realidade. A proposta possui uma estrutura compreendida em cinco encontros que ocorrem de forma
gradativa, com destaque para a etapa da aplicação de atividades matemáticas. Atualmente atende os
municípios de Capela-SE, Itabaianinha-SE, Propriá-SE e Areia Branca-SE e para esta pesquisa
escolhemos uma turma de um desses municípios.

Os dados apresentados nesta pesquisa foram obtidos por meio da aplicação de um questionário. Ao
analisar as respostas atribuídas por esses docentes às perguntas do questionário que foi entregue,
percebeu-se, entre outras coisas, forte relação entre a percepção que eles têm sobre o que vem a ser
formação continuada e a participação nas Oficinas de Matemática. Por exemplo, ao considerarem o
processo de formação contínua como meio de aprender novas metodologias, foi possível visualizar
uma característica das Oficinas que diz respeito à aplicação de atividades matemáticas em diferentes
metodologias.
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As respostas mais frequentes obtidas por meio do questionário também apontam que as professoras
desta pesquisa veem a formação continuada como uma oportunidade de aprender novas
metodologias. Essa atenção dada a aquisição de novas metodologias pode ser justificada pela
formação inicial. As pesquisas em Educação Matemática apontam que muitas vezes a formação
matemática dos professores alfabetizadores, por exemplo, possui centro em processos metodológicos
que não levam em consideração os fundamentos matemáticos (CERETA; ROMIO; MARIANE,
2016).

Entretanto, esse trabalho sistematizado de Oficinas promovido pela Universidade Federal de Sergipe,
busca realizar atividades matemáticas em diferentes metodologias, pensadas com antecedência e
fundamentadas em teorias que fornecem meios de articular os campos da matemática, com destaque
para a geometria. Desse modo, se distância das características destacadas por esses autores. Não
somente por utilizar diferentes metodologias, mas, sobretudo, por dar destaque aos objetos
geométricos, uma problemática que se arrasta há décadas na formação de professores que ensinam
matemática.

Em síntese, essas professoras que responderam ao questionário acreditam que participar de processos
de formação continuada relaciona-se diretamente com o seu desenvolvimento profissional e
caracteriza-se como um apoio as suas práticas docentes, proporcionando reflexão sobre elas. Dessa
forma, as Oficinas tratam-se de um projeto de formação contínua que permite aos docentes
participarem ativamente do processo, tornando-os agentes reflexivos de suas ações. Isso reflete, mais
uma vez, no vínculo que está sendo estabelecido entre o entendimento desses professores sobre
formação e o projeto de Oficinas.

[i] Resolução CNE/CP 2/2017. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de dezembro de 2017, Seção 1,
pp. 41 a 44.

[ii] Leia-se PPGECIMA/UFS, como Programa de Pós-Graduação em Mestrado de Ciências Naturais
e Matemática.

[iii] O entendimento dado por esse grupo quanto à sequência de ensino refere-se ao conjunto de
atividades matemáticas, organizadas em momentos, envolvendo diferentes temas e conceitos
matemáticos articulados entre si.
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