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Este trabalho aborda a importância da formação docente, com ênfase na licenciatura matemática e

na maneira que ocorre a relação com o saber, mostrando o valor do futuro professor como

pesquisador e educador consciente para ter uma melhor qualidade em sua prática. Através de

leituras e investigações destacamos a teoria de Charlot (2007) que trata das 3 dimensões: social,

identitária e epistêmica. Características de um professor reflexivo como trata Fiorentini (2003)

entre outros autores que investigam essa temática, como Hypolitto (2009), Lima (2007). Através

dessa analise percebemos que para ter uma formação eficiente, temos que inovar sempre os

currículos das universidades e, também, o futuro professor buscar inovar em sua atuação docente

e aproximar a realidade social de suas aulas. Palavras-Chaves: Formação docente, Relação com

o saber, Matemática. ABSTRACT This paper addresses the importance of teacher training ,with

emphasis on mathematics degree and the way is the relationship with knowledge , showing the

value of the future teacher as a researcher and educator conscious to have a better quality in their

practice. Through readings and investigations highlight the Charlot theory which deals with three

dimensions : social, identity and epistemic . Characteristics of a reflective teacher comes as

Fiorentini (2003) among other authors investigating this issue as Hypolitto (2009) , Lima (2007).

Through this analysis we realized that to have effective training, we always innovate the curricula

of universities and also the future teacher always seek to innovate in their teaching practice and

approach the social reality of their classes. KEYWORDS: teacher training, relationship with
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knowledge, mathematics.

INTRODUÇÃO Para as universidades públicas é um desafio está na formação de educadores para

o nível de educação básica em redes públicas e privadas, ou seja, na formação de professores que

vão atuar no ensino formal, tendo a responsabilidade que os nossos jovens exerçam

conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito a sua formação técnico-científico-cultural e

pessoal. Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de pesquisas sobre a formação

de professores para identificarmos qual o caminho mais viável para essa ação. Propõe-se, no

presente artigo fazer uma reflexão sobre essas teorias que cercam esse mundo educacional. A

formação inicial de professores é por meio do curso de licenciatura, geralmente com duração entre

04 e 05 anos, onde além de disciplinas especificas, o licenciando aprende metodologias e didáticas

para exercer em sua atuação profissional. O princípio desse trabalho é a reflexão da formação

docente, formação docente especificamente em matemática e a relação com o saber. Que segundo

Charlot (2007, p.78) “A educação é um triplo processo de humanização (tornar-se um ser

humano), de socialização (tornar-se membro de tal sociedade e de tal cultura) e de singularização

(tornar-se um sujeito original, que existe em um único exemplar – independente de sua

consciência como tal).” Assim, a profissão docente é abraçar essas três dimensões, as quais são

indissociáveis. Dessa forma, os docentes que põem em prática esse triplo processo (humanização,

socialização e singularização), aprofundam, ainda mais a sua formação, passando a investigar e

perceber a importância do ensino voltado ao universo vivencial do aluno. Com isso, como destaca

Fiorentini (2003, p. 55) “o conhecimento de conteúdo pedagógico incorpora a dimensão do

conhecimento da matemática como matéria de ensino (modos de apresentar e de abordar a

matéria que sejam compreensíveis pra o outro)”, assim, aproximar os conhecimentos formais da

realidade de cada sociedade onde está inserida cada instituição de ensino e articular essa

aproximação a meios cabíveis de orientar o conhecimento, torna a aprendizagem mais

significativa. FORMAÇÃO DOCENTE

O século XXI aponta uma visão educacional que apresenta grandes mudanças na educação no

mundo globalizado, nos mostrando que o ofício de professor requer muitos conhecimentos, uma

grande quantidade de ideias, de habilidade nos procedimentos, nas estratégias de ensinar, de

lidar com os alunos, valores, hábitos e condições pessoais para o ensino.

O papel do professor com o decorrer dos anos foi se transformando, Messias (2007) traz uma

reflexão do professor e a importância que nosso país está dando nessa área, seu trabalho

mostra um breve histórico da formação, suas influências e novos critérios para poder lecionar e

adaptar à realidade. Esse profissional passa de um mero transmissor, reprodutor, para um
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professor que reflete sua prática e pesquisa seu objeto de estudo, contextualizando de forma

clara, precisa e real, abordando o conhecimento por meio da interdisciplinaridade:

As novas exigências sociais têm direcionado e encaminhado a formação e a

ação docente para novos rumos, ou seja, o docente deve ser um professor

diferente, capaz de se ajustar às novas exigências da sociedade, do

conhecimento, dos meios de comunicação e informação, dos alunos e dos

diversos universos culturais.

(MESSIAS 2007, p.10)

Dando continuidade Hypollito (2009) em sua pesquisa aborda a formação docente e reflete

essas mudanças socioculturais que vem acontecendo, observa todas as exigências e habilidades

que estão sendo cobradas do professor pra poder dar conta da necessidade da sociedade. É

notório, aqui no Brasil, a falta de incentivos na pesquisa da profissão docente, desinteresse o

qual se ver nas poucas publicações das universidades a respeito dessa problemática, em sua

maioria professores saem da formação com dificuldades em relação a prática, devido a

dificuldade em articular a teoria e a prática. A noção que se tem, a respeito dessa atuação em

sala de aula, vincula-se as disciplinas de Estágios Supervisionados, mas é de responsabilidade

do professor buscar inovar, atualizar-se e assim construir o conhecimento em conjunto com os

alunos. Desta forma, quando chega o momento da prática, percebe-se o grande vazio existente

entre Teoria e Prática, assim, conforme Hypollito (2009, p. 93) “O aluno sai do curso de

formação de professores apenas com um diploma. Não está preparado para ensinar, não

domina o conteúdo, não conhece metodologias eficazes, faltam-lhe estímulos para enfrentar

uma classe agitada, indisciplinada, apática e passiva”.

Para complementar a respeito do tema Lima (2007) fala sobre reflexão do professor e suas

ações na educação básica, pois o olhar e a posição que ele tem na escola afeta diretamente nas

suas aulas e o perfil do professor atual exige um caráter dinâmico, reflexivo, transdisciplinar e as

universidades devem praticar, com os licenciandos, essa auto formação, pois a escola trabalha

no conhecimento, globalização:

O perfil do professor para o século XXI solicita a construção de uma

identidade profissional que não seja imutável, mas capaz de leituras

aprofundadas sobre o fenômeno educacional. Tal perfil se caracteriza por um

processo de construção do sujeito historicamente situado e tem haver com o

que emerge da necessidade da sociedade em dado contexto e momento

histórico, tomando as finalidades educacionais da sociedade em seu
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conjunto para compreender o sujeito que se pretender formar. (LIMA 2007

p.94)

Apenas a formação inicial não dará suporte para ter domínio necessário, é preciso dar

continuidade sabendo que cada realidade é uma nova aprendizagem.

• FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA

Por ser uma disciplina onde há muitos índices de reprovação, buscar metodologias, pesquisar e

analisar como esse conhecimento ocorre na educação básica é o que pesquisadores

matemáticos tem feito nesses últimos anos para, então, melhorar o rendimento dos alunos

associando o conhecimento a sua realidade.

Desde que o pensamento do professor começou a ser investigado por volta da década de 1980

tivemos um importante avanço na área da educação, ele passou a ser visto como um

profissional que reflete sua prática e tem um importante papel no processo de ensino e

aprendizagem. Em 1990 diversas pesquisas ocorreram, como diz Fiorentini:

A partir de meados da década de 1990, diversas pesquisas, centradas não

somente no processo de aprender a ensinar dos professores como também

em suas crenças, suas concepções e seus valores começaram a ser

desenvolvidas. Partindo de uma perspectiva mais global e sistemática, elas

passaram a analisar os processos de mudança e inovação com base em

dimensões organizacionais, curriculares didáticas e profissionais.

(FIORENTINI 2003, p.24).

A partir de então, houve uma preocupação no processo de ensinar a futuros professores,

levantando questões, sugerindo materiais didáticos, um equilíbrio entre teoria e a prática. Essa

formação passa a ser entendida como um processo contínuo, pois a sociedade está sempre em

evolução e nós temos que procurar melhorar e pesquisar sobre diversas práticas.

Os conhecimentos do professor de matemática, esta em aprender a ensinar, ter o conhecimento

especifico da disciplina junto com o conhecimento curricular, para saber dividir o conteúdo para o

ensino e o conhecimento pedagógico, a forma que ele irá abordar a matemática para ensinar. O

trabalho profissional em sala de aula visa analisar o ensino e aprendizagem, ter um ambiente

para aprender e organizar o discurso da aula.
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O professor de matemática vai além de expor o conteúdo, ele tem que adquirir relação entre

conhecimento e a pratica profissional crenças, conteúdo pedagógico e conhecimento matemático

para assim trabalhar as relações transversais.

Albuquerque (2013) quando fala sobre formação docente em matemática destaca os problemas

que a SBEM (Sociedade Brasileira em Educação Matemática) relata sobre cursos em todo o país,

o “eu” também é reclamação de licenciandos, pois a pratica acaba sendo no fim do curso, poucas

disciplinas metodológicas e geralmente não tem relação entre elas: Apesar dos esforços dos

pesquisadores de educação matemática, muitos cursos de licenciatura dessa área ainda deixam

de contemplar no currículo uma articulação entre saberes técnico-científicos e saberes

pedagógicos.

É necessário promover dialogo entre conhecimento da disciplina e conhecimento didático nos

cursos, esse sim é um grande desafio, temos que formar professor reflexivo, crítico, ativo e

investigativo, sabemos que o professor de matemática se desenvolverá profissionalmente com

sua trajetória, mas tendo um curso que se aproxime dessa realidade é o melhor.

D’Ambrosio (1993) afirma que o desafio da educação matemática é traduzir a matemática pura

para o ensino, mostrar ao aluno que ele pode ter experiências com o conteúdo é uma forma de

contradizer que ela é uma disciplina fria e sem dinâmica e não tem relação com a realidade que

nos cerca:

O ambiente deve incentivar o uso de recursos como livros, material

manipulativo, calculadoras, computadores e diversos recursos humanos.

Esses recursos devem ser utilizados conforme forem necessários para

enriquecer a exploração e investigação do problema. Também podem servir

para dar origem a problemas interessantes. (D’AMBROSIO 1993, p.04)

Assim, ancorado nessa teoria, o uso de materiais concretos passam a ter

maior importância no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos

Matemáticos. A eficiência desse material “[...] depende fortemente da

concepção do professor a respeito da matemática e da arte de ensinar.”

(LORENZATO, 2009, P. 25)

• RELAÇÃO COM O SABER E A FORMAÇÃO EM MATEMÁTICA

A relação com saber tem por base o sentido e deve ser entendida como uma forma de relação

com o mundo. Na formação de professores as disciplinas cursadas devem fazer sentido para

quando forem lecionar, senão será descartado de seu patrimônio cultural. Após a formação
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inicial o professor continua no processo de aprendizagem, buscando inovações e se mobiliza

em uma área que tem mais afinidade.

Para tal, existe uma grande lacuna no que diz respeito a formação e a atuação profissional.

Segundo Charlot (2007, p. 79) essa lacuna deveria ser “[...] um vínculo cada vez mais estreito

entre o nível de escolarização do indivíduo e seu nível de inserção profissional [...], o que

valoriza a sua atuação, pois atrela os conhecimentos teóricos com a prática, tornando-as parte

integrante do processo de ensino e aprendizagem.

Charlot (2007) aborda o contexto da formação da seguinte maneira:

Formar é preparar para o exercício de práticas direcionadas e

contextualizadas, nas quais o saber só adquire sentido com referência

ao objetivo perseguido. Mas formar é também transmitir saberes que,

se são transmitidos como simples instrumentos de uma prática,

correm o risco não somente de se descaracterizarem mas também de

dificultarem a adaptação da prática ao contexto, correm o risco de

“deslizar” sobre as práticas e de não ter nenhum valor instrumental.

(CHARLOT, 2007, p. 93)

Assim, o docente deve está disposto a buscar o conhecimento, pois a aprendizagem é uma

ação continuada, contribuindo ao ambiente social vivenciado pela comunidade educacional

onde sua prática está inserida. Atrelado a essa abordagem, buscamos respaldo, a respeito

dessa temática, em Fiorentini (2003), o qual nos mostra que

[...] a pesquisa sobre formação de professores tem crescido tanto

quantitativa quanto qualitativamente. A preocupação de conhecer

melhor o processo de aprender a ensinar levou a mudanças no

paradigma da formação de professores. De uma “peça” ou até um

“obstáculo” que deveria ser superado para a aplicação de técnicas,

currículos e programas elaborados em diferentes instâncias, o

professor passa a ser considerado como um elemento importante do

processo ensino-aprendizagem. (FIORENTINI, 2003, p.25)

Portanto, falar em formação docente nos remete ao triplo processo educacional veiculado por

Charlot (2003) que valorizar a humanização, socialização e singularização de cada um. Assim,

esse processo nos remete a uma aproximação entre os estudos de Charlot (2007) e Fiorentini

(2003) quando estudamos a relação com o saber e a formação docente, em especial voltada
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para formação e prática investigativa nas Ciências Matemáticas. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa teve o intuito de apresentar alguns trabalhos abordados com o tema e deixar

para o leitor uma reflexão da relação com o saber e a formação do professor, pois ser professor

é ser um eterno pesquisador, da forma que o mundo se transforma, a formação deve sofrer

essas alterações simultaneamente com profundos amadurecimentos inclusive nas praticas

pedagógicas. Os cursos de formação devem criar experiências para que capacitem os futuros

professores, agentes participantes dessa prática, proporcionando um envolvimento na

comunidade de ensino e troca de saberes. Quanto maior for o contato melhor será sua atuação

no aprendizado e nas mudanças que possam ocorrer na comunidade que veicula sua prática.

Dessa forma, a formação não se limita a concluir o curso de nível superior (Graduação), vai

muito além. Para aqueles que abraçaram e para os que querem abraçar essa prática, faz-se

necessário está em contínuo aprendizado, participando de capacitações, grupos de estudos,

pós-graduação, para, assim, alcançar os melhores resultados perante sua prática.
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