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RESUMO Objetivamos apresentar o Projeto de Extensão e suas reflexões acerca da Formação

Inicial e Continuada do Ensino de Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tendo

como público alvo alunos cursos de Pedagogia da FACED/UFC, e também dos professores da Rede

Pública Municipal e Estadual do Ceará. A abordagem metodológica da pesquisa será de natureza

qualitativa, tendo cunho bibliográfico da formação inicial e continuada, ensino de matemática e

Sequência Fedathi como pressuposto a mudança de comportamento do professor em sala de aula.

Para isso, realizaremos uma formação nas modalidades presencial, e semipresencial, usando a

plataforma virtual TelEduc. A ação formativa será por meio de oficinas e minicursos acerca de

conteúdos que compõe o arcabouço teórico do projeto. Com isso, consideramos que as ações

propostas são essenciais para melhoria na prática docente. Palavras-chave: Formação Inicial e

Continuada; Sequência Fedathi; Ensino de Matemática ABSTRACT We aim to present the

extension project and its reflections on the Initial Training and Continuing Mathematics Teaching in

the early grades of elementary school, having as target students teaching courses of FACED / UFC,

and also teachers of the municipal public and state the Ceará. The methodological approach of the

research will be qualitative in nature, and bibliographic nature of initial and continuing education,

math and Sequence Fedathi presupposes the change of teacher behavior in the classroom. For

this, we will have a training in classroom arrangements, and blended using the virtual platform

TelEduc. The formative action will be through workshops and minicursos about content that makes
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up the theoretical framework of the project. Thus, we consider that the proposed actions are

essential to improvement in teaching practice. Keywords: Initial and Continuing; Fedathi

sequence; Mathematics Teaching

INTRODUÇÃO O Ensino de Matemática, passa por desafios prementes, pois existe um leque de

conteúdos a serem trabalhados, mas os cursos de formação inicial não comportam todo esse

arcabouço teórico e prático, se considerarmos a carga horária dedicada ao conteúdo de

Matemática. Assim, esse projeto destaca o seguinte problema: Como os alunos (graduandos) e

professores (graduados) podem minimizar as lacunas da formação inicial e continuada dos

conteúdos matemáticos para os anos iniciais?

Nisso, esse trabalho objetiva apresentar o projeto intitulado “Formação Inicial e Continuada do

professor que Ensina Matemática nos Anos Iniciais Ensino Fundamental”[1] e suas pretensões, nas

quais destacamos a oferta de uma proposta de formação matemática a fim de reforçar o

conhecimento dos alunos do curso de Pedagogia da FACED/UFC, e dos professores polivalentes de

matemática na rede municipal e estadual do Ceará. Considerando que no curso de Pedagogia da

UFC são disponibilizadas apenas três disciplinas na área de matemática tais: Estatística Aplicada à

Educação com 64/h, Ensino de Matemática com 96/h, e uma optativa, Tópicos de Educação

Matemática com 64/h, sendo assim, necessário a iniciativa de um projeto de extensão direcionado

à ampliação ao conhecimento do educador, quanto ao conteúdo matemático exigido para as séries

iniciais. Nesse sentido, a partir das reflexões e estudos realizados na FACED/UFC, o projeto oferece

uma formação teórica e prática para os alunos que já cursaram a disciplina de Ensino de

Matemática ou estão cursando, e aos professores em exercício, sendo que a carga horária é

distribuída em encontros presenciais, e atividades à distância, por meio de uma plataforma de

Aprendizagem online, o TelEduc, levando em consideração o currículo do curso e suas

especificidades, pensando não somente nos conteúdos matemáticos, mas na intradisciplinaridade e

interdisciplinaridade do ensino de matemática, e as demais disciplinas do curso, como por

exemplo, o estágio. No entanto, reforçamos mais especificamente, que o Ensino de Matemática,

passa por desafios prementes, pois existe um leque de conteúdo a serem trabalhados e, os cursos

de formação inicial não comportam, se considerarmos a carga horária reduzida. Dessa forma,

entendemos que esse projeto de extensão é de extrema necessidade e urgência para

minimamente preencher as lacunas da formação inicial e continuada. Nessa perspectiva, no campo

da extensão, esse projeto reforça a integração entre a graduação e a pós-graduação formando um

elo de articulação entre ensino, pesquisa e extensão que formam os pilares estruturantes do

trabalho nas Instituições de Ensino superior (IES). Assim, este projeto tem como objetivo geral

promover uma formação extensiva inicial e continuada, a partir dos conteúdos de matemática que

envolvam os anos iniciais do ensino fundamental, reforçando a relação teórica e prática com base
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nos blocos temáticos disponíveis nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, para o 1º e

2º ciclos e estes divididos em Números e Operações, Espaço e forma, Grandezas e Medidas e

Tratamento da Informação. Esperamos que esse projeto contribua para o incremento acadêmico e

profissional desses alunos e professores a partir de ações e reflexão sobre o conteúdo matemático

no transcorrer da formação. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA Esse projeto tem como apoio

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN, de número 9.394/96 que retrata os

princípios gerais da educação no Brasil (BRASIL, 1996). Assim, o Art. 62. reforça o compromisso

das IES na formação inicial, quando diz:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

No que se refere aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de

Matemática, apresentam, considerando a formação do professor para o

exercício da docência, sob o olhar da práxis, como se deve trabalhar nas

escolas (BRASIL, 2007). Esse documento, foi criado para direcionar os

docentes que lecionam a disciplina de matemática, porém não era uma

obrigatoriedade seguir o que os PCN, nisso, passados quase 20 anos, poucos

professores tomaram conhecimento dessa proposta. No entanto, o objetivo

desse sempre foi de auxiliar na prática do professor, levando em

consideração os conhecimentos que os alunos já trazem e os norteando a

novos horizontes. Além disso, fundamentamos, nesse projeto, as Diretrizes

Curriculares Nacionais-DCN para o Curso de Pedagogia, em se tratando da

fundamentação sobre a formação do professor, sobretudo dos anos iniciais,

sendo diagnosticado e avaliado essa formação (BRASIL, 2005). Assim

sendo, esse projeto é direcionado para a formação inicial e continuada, e

portanto, será um espaço destinado à formação profissional de discentes e

docentes na construção e partilha de saberes e de conhecimento científico. E

nesse sentido, permitindo que haja um relacionamento das atividades

desenvolvidas com a teoria apreendida na academia e com a prática

executada dentro das oficinas e minicursos a serem propostos nessa

formação. Sendo estas, o ponto crucial para o desenvolvimento das

habilidades dos participantes para buscar e selecionar informações, resolver
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problemas, tomar decisões e adquirir autonomia para desenvolver a

capacidade de lidar com as atividades que envolvam matemática. Com isto,

aliamos ao novo parecer das licenciaturas Conselho Nacional de Educação na

Resolução de nº 2, de 01 de julho 2015, que faz referência as novas

definições para os cursos de licenciaturas, direcionando ao aumento na

carga horária e mais atividades curriculares voltadas para ao exercício das

práticas dos cursos, dispondo ao acréscimo de horas propostas aos estágios

(BRASIL, 2015). Devido à pouca oferta de disciplinas e, consequentemente,

carga horária reduzida, entendemos que deve ser realizado uma formação

imediata a essa docência, que reproduzem saberes aprendidos em sua

história, nas vivências trazidas da escola, no envolvimento da comunidade

escolar, em experiências diárias, podemos ressaltar:

ao investigar como o curso de Pedagogia desenvolve a formação matemática

dos futuros professores dos anos iniciais de escolarização, apontou como

resultado de sua pesquisa a presença de compreensões equivocadas

referentes aos conceitos matemáticos e a falta de conhecimentos

metodológicos para trabalhar estes conteúdos, levando a uma prática

pedagógica não atraente e pouco significativa (SOARES E FANTINATO, 2010,

p.119).

As reflexões referentes a alguns sentidos das experiências e sua construção

são necessárias para complementar essa formação de uma forma que leve

significados aos discente e docentes, para que haja um diálogo entre o

ensinar e o aprender de forma consciente em que a matemática não se

torne apenas uma linguagem de conteúdos e fórmulas, mas vista como um

universo a ser explorado de maneira didática e que leve o aluno ao

envolvimento de forma criativa e dinâmica, é o que também pretendemos

com essa formação. A Resolução destaca no § 1º A União, o Distrito Federal,

os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a

formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de

magistério (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). Tendo como apoio ainda,

na Resolução nº. 2, de 1 de julho de 2015, Art. 3º. que ressalta a formação,

especificamente, no § 3º sobre:

A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui

processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da
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qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser

assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos

sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação

credenciada. Sabendo disso, é necessário que se conheça os sistemas de

ensino, em específico do projeto de extensão, o ensino de matemática.

Desta forma, haverá um esclarecimento e gerará reflexões acerca do

projeto. REFLEXÕES INICIAIS ACERCA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

Os professores/formadores da área de matemática, têm uma grande

preocupação em tentar melhorar o seu ensino, embora haja vários

problemas e dificuldades relacionadas a outras disciplinas, mas infelizmente

é a matemática que se destaca numa grande aversão por parte dos

estudantes, principalmente, do que se diz respeito ao domínio de conteúdos

matemáticos. E uma preocupação do ensino de matemática, está na não

utilização do pensamento matemático, voltado ao pensamento natural do

sujeito de forma contextualizada. Isso pode ser minimizado, considerando o

comentário de D’Ambrósio (2001) que diz que o cotidiano se encontra

penetrado aos saberes e fazeres intrínsecos a cultura, permitindo que as

pessoas façam a comparação, classificação, quantificação, medição,

explicação, generalização, e além disso, inferir e avaliar com o usa de

ferramentas materiais e intelectuais que são intrínsecos à sua cultura. Por

tanto, a contextualização aliada ao cotidiano dará uma grande contribuição,

para o ensino e a aprendizagem de Matemática, tanto no nível básico como

universitário. E isso é destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN,

do seguinte modo:

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou

seja, é o potencial de um tema permitir conexões entre diversos

conceitos matemáticos e entre diferentes formas de pensamento

matemático, ou ainda, a relevância cultural do tema, tanto no que diz

respeito às suas aplicações dentro ou fora da matemática, como à sua

importância histórica no desenvolvimento da própria ciência. (BRASIL,

1999, p.255). No entanto, isso pode ser visto nos 4 blocos temáticos

do PCN de matemática organizado o conteúdo em blocos que apoiarão

os docentes nas suas práticas, tais quais: - números e Operações:

Neste bloco, o aluno expandirá o seu conceito de número no momento

em que há o contato com as operações numéricas, por exemplo, com

o sistema de numeração decimal, o campo aditivo, campo
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multiplicativo, as operações com números racionais, entre outros.

Assim, com estes conteúdos e ainda mais outros, os alunos poderão

partir para o conhecimento da álgebra, trabalhando com situações

problemas, sendo assim, o discente reconhecerá as inúmeras

possibilidades de utilização da álgebra e a sua complexidade, tendo

contato com fórmulas, variáveis, incógnitas, sendo conhecedor das

regras para a solução de uma equação. Espaço e Forma: Este bloco

tem como objetivo proporcionar à criança desenvolver a capacidade de

descrever, construir e comparar formas planas e objetos

tridimensionais, saber localizar-se, identificar pontos de referências,

dar orientações de direção e deslocamento, entre outros, “porque, por

meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que

lhe permite compreender, descrever e representar, de forma

organizada, o mundo em que vive. ” (PCN, 1997, p. 39). As

expectativas de aprendizagem são a reprodução e a interpretação de

escritas numéricas em diferentes contextos e a apropriação de uma

ampla gama de estratégias de cálculo mental, estimativo, algorítmico e

com calculadora, entre outras (PCN, 1997). Ainda, com estes

conhecimentos, pode-se relacionar com outras disciplinas, havendo

assim a interdisciplinaridade, não se limitando apenas a aprendizagem

Matemática. Ainda, Grandezas e Medidas: Este é um dos blocos

considerados mais importantes do PCN, pois podemos observar a

utilidade de seus conteúdos, visto que está presente a nossa volta.

Tendo como objetivação o: mensurar, interpretar e expressar

informações relativas a comprimento, massa, capacidade e tempo,

manipular instrumentos de medida convencionais e não convencionais,

aprender a selecionar uma unidade pertinente, determinando quantas

vezes ela cabe no objeto que se pretende medir. Sendo assim, o PCN

nos traz a clareza de que este bloco “desempenham papel importante

no currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do

conhecimento matemático no cotidiano” (PCN, 1997, p.40). Por fim,

temos o bloco, Tratamento da informação: Este bloco é

caracterizado por uma demanda social, o qual é mais incorporado na

sociedade atual: desenvolver a capacidade de selecionar, coletar e

organizar informações; noções básicas de estatística, da probabilidade

e da combinatória, interpretar e construir tabelas e gráficos simples.
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Estas são as metas deste bloco. “Evidentemente, o que se pretende

não é desenvolvimento de um trabalho baseado na definição de termos

ou formas envolvendo tais assuntos. ” (PCN, 1997, p. 40), pois o foco

não é apenas uma memorização, mas sim a compreensão e a prática

do conteúdo lecionado. Esses blocos são a base preliminar desse

projeto de extensão no desenvolvimento de atividades que nos remete

em “idealizar a aprendizagem matemática num cenário de investigação

ou num cenário/ambiente de aprendizagem demandada de uma nova

postura do professor” (NACARATO, et. al. 2009). Cada bloco tem seus

objetivos voltados tanto para o 1º quanto para o 2º ciclo, assim este

projeto utiliza como meta a ampliação destes objetivos durante as

atividades desenvolvidas (oficinas, minicursos, seminários), no âmbito

da didática e também da aprendizagem dos professores de matemática

no ensino fundamental. Assim, no decorrer da execução desse projeto,

tentará buscar dentro das atividades desenvolvidas em matemática a

compreensão de alguns aspectos cognitivos dos alunos durante uma

sessão de ensino. Por tanto, estas atividades possam dar aos discentes

e docentes a oportunidade de usar a reflexão da compreensão dos

conceitos, do significado matemático aos objetos que se possa

trabalhar relacionado a matemática e o conhecimento matemático. A

METODOLOGIA DE ENSINO SEQUÊNCIA FEDATHI: MÉTODOS E

TÉCNICAS Sob essa perspectiva desse projeto de extensão, o público

alvo (docentes e discentes) terão a possibilidade de apropriar de

estratégias e metodologias inovadoras de forma contextualizada no

ensino de matemática. Para tanto, utilizamos nesse projeto uma

sessão didática, dentro dos princípios da metodologia de ensino

denominada Sequência Fedathi que tem como propósito de ensino uma

metodologia diferenciada na postura do professor em sala de aula,

destacando esse como um mediador da aprendizagem permitindo que

o aluno seja o agente ativo na construção de novos conhecimentos

dados por alguma situação-problema dentro de sala de aula. Com isso,

a metodologia de ensino Sequência Fedathi, de acordo com Santos

(2016, p.129):

é uma proposta metodológica direcionada para a melhoria da prática

pedagógica, visando à postura adequada do professor, que tem como

princípio contribuir para que o professor supere os obstáculos
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epistemológicos e didáticos que ocorrem durante a abordagem dos conceitos

matemáticos em sala de aula.

Percebemos que essa postura vinda do docente dá a possibilidade de fazer

atividades de reflexão que proporcionam aos alunos um melhor desempenho

nos conteúdos de matemática, tal que estes alunos possam ser estimulados

a pensar de forma crítica. Consequentemente, oportunizando-os no decorrer

desta sessão didática, o uso da reflexão sobre os conteúdos matemáticos.

No entanto, essa metodologia para a formação inicial e continua que é

implantada neste projeto, a qual nos possibilitará a ter um apoio para

planejar as ações pedagógicas durante as atividades desenvolvidas (oficinas,

minicursos, seminários), fazendo com que os docentes e discentes

participantes firmem um compromisso de atitudes antes, durante e depois

da aula, compreendendo algumas etapas heurísticas, a saber: análise do

ambiente, análise teórica e análise do Plateau. Reconhecendo que o docente

é o principal norteador das situações de ensino de matemática, a Sequência

Fedathi nos propicia ter uma relação triangular professor-conteúdo-aluno

tornando-se uma ferramenta essencial no processo de ensino e de

aprendizagem, por intermédio da utilização de faces conduzida e mediada

pelo professor permitindo com que haja situações didáticas concretas entre

os sujeitos da prática educativa. Assim, Santos (2016, p.129) destaca esta

sequência em 4 faces do seguinte modo: a. Tomada de posição: é o início

da Sequência Fedathi em que o professor exporá de imediato uma situação

desafiadora que permita que os alunos possam se sentir motivado a buscar

uma possível solução de maneira reflexiva e questionador. Podendo esta

situação ser concebida de forma escrita, desenhos, jogos ou verbal, dentre

outros na possibilidade de ser realizada individualmente ou em grupo. b.

Maturação: neste momento, os discentes vão se familiarizar com a

situação-problema de modo que estes sintam-se motivados e desafiados a

pensar, identificar e compreender as variáveis que estão envolvidas nesta

situação proposta na face anterior. Em seguida, o professor pode intervir

indagando alguns questionamentos em forma de hipóteses e

contraexemplos que auxiliem os discentes a solucionar o problema. c.

Solução: nessa face, os alunos têm a possibilidade de serem autônomos na

organização de esquemas a fim de chegar a solucionar o problema,

permitindo que estes apresentem a possível solução a grupo majoritário. A

partir disso, o professor terá um papel importante na mediação de expor sua
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contra argumentação de modo que promova nos alunos um

equilíbrio/desequilíbrio cognitivo para serem validadas ou refutadas na

ampliação e consolidação dos seus conhecimentos, ao mesmo tempo,

elucidando as presumíveis dúvidas nas soluções (hipóteses) dos alunos. d.

Prova: por fim, ocorrida às devidas discussões na fase da solução, o

discente tem a possibilidade de verificar a sua solução comparando com os

dados coletados ao longo da situação-problema apresentada, permitindo

com que o professor expresse suas analogias com os modelos científicos

preexistentes. Por isso, é louvável que o docente envolva os discentes na

busca pela formalização dos conhecimentos científicos construídos e do

conteúdo matemático via modelo apresentado. É por isso que as atividades

desenvolvidas durante este projeto darão a oportunidade de vivenciar várias

experiências pedagógicas, didáticas e metodológicas de estar e de atuar na

sala de aula, tanto por parte do professor, quanto do aluno de modo que

todos possam aperfeiçoar suas práticas matemáticas, buscando a construção

do seu próprio conhecimento e avançando na aquisição dos saberes. Com

isto a Sequência Fedathi contribuirá positivamente ao projeto de extensão

como uma ferramenta metodológica que envolve todos os campos das áreas

de conhecimento, mas sempre a preocupação com a postura do professor,

ao mesmo tempo, como a aula deve ser ministrada ao discente a pensarem

sobre um determinado conteúdo de matemática, quando e como questionar,

como elucidar as dúvidas vindas à situação-problema, como oportunizar um

ambiente de construtivo, enfim várias indagações que englobam todos os

aspectos de interações entre o docente, o discente na construção do

conhecimento e do saber durante as atividades desenvolvidas (oficinas,

minicursos, seminários). METODOLOGIA Esse projeto tem como apoio em

seu planejamento as próprias ações pedagógicas desenvolvidas em sala,

com a metodologia de ensino chamada de Sequência Fedathi, por se tratar

de uma metodologia que tem como pressuposto a mudança de

comportamento do professor em sala de aula, firmando um compromisso de

atitudes antes, durante e depois da aula com os alunos e ao mesmo tempo,

os alunos se comprometem com o professor no processo de produção do

conhecimento, denominado de acordo didático, compreendendo algumas

etapas heurísticas, a saber: análise do ambiente, análise teórica e análise do

Plateau. Para a execução das ações as faces empíricas são: tomada de

decisão, maturação, solução e prova (SOUSA, 2013, p.129). Essa ação de
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extensão pressupõe dois momentos: o primeiro momento será de

planejamento das atividades presenciais e a distância entre os professores e

os alunos da graduação e pós-graduação envolvidos, assim como a

preparação do ambiente virtual de aprendizagem – TelEduc/Multimeios.

Nesse momento apresenta-se a proposta aos cursistas de como vai se

proceder as atividades desenvolvidas. No segundo momento será a

realização experimental dessa proposta, onde acontecerão os momentos

presenciais e a distância. Assim, nos encontros presenciais exibirá as

atividades aos inscritos e o ambiente para realização das ações que

acontecerão online, informando como se dará os processos formativos e

avaliativos, ao mesmo tempo como será a agenda das práticas a serem

trabalhadas durante o curso. Os encontros presenciais serão realizados duas

vezes por mês e os encontros online (síncronos ou assíncronos) constituirão

de forma contínua com plantões de atendimento aos envolvidos, a fim de

evitarmos fatores que contribuam para evasão ou dispersão. RESULTADOS

E DISCUSSÕES Considerando que os estudos são preliminares e

experimentações ainda em processo de planejamento, almejam-se bons

resultados com essa ação de extensão, que apresentem melhoria na

formação dos professores e alunos que estudam matemática, a partir de

uma visão holística de sua formação e, consequentemente, auxiliem para

uma educação interdisciplinar na superação de crenças e modelos de ensino

“falidos”. Além disso, promova a conscientização do que é ser educador, e

principalmente, do que é ser educador de matemática nos anos iniciais do

ensino fundamental, e que finalmente, possa-se vivenciar avanços nos

métodos e técnicas de ensino com foco na aprendizagem em matemática.

Esperamos que a partir das oficinas que serão ministradas, através dos

minicursos, e até mesmo por meio da plataforma TelEduc, os graduandos e

os já graduados que estarão participando, possam conhecer a metodologia

de ensino Sequência Fedathi, que estes possam aprender e desenvolver

novos planejamentos de aula de acordo com a formação que estará sendo

proporcionado, e até mesmo que amadureçam suas idéias e estejam aptos a

se desenvolver na área da Matemática para a educação básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Desejamos que esse artigo de um projeto de

extensão trouxe contribua ao mundo acadêmico, pois nos permitiu fomentar

a discussão e reflexão sobre o ensino de matemática nas séries iniciais do

Ensino Fundamental, nas habilidades dos 4 blocos de conhecimentos,
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advindos dos PCNM (BRASIL, 1997), tendo como público alvo alunos dos

cursos de Pedagogia da FACED/UFC, e também dos professores da Rede

Pública Municipal e Estadual do Ceará. Dessa forma, permitiu mostrar como

podemos aproximar da Universidade aos discentes e docentes do ensino de

matemática, de modo a suscitar as diferentes possibilidades de ensino e

aprendizagem por meio de um projeto, socializando de diversos assuntos

atuais e atualizando o conhecimento numa aprendizagem participativa.

Nesse sentido, compreendemos o compromisso de todos os participantes da

universidade com o fomento dessa formação e, consequentemente, com a

intermediação do projeto no papel de articular os pilares que sustentam a

universidade com a finalidade de uma formação inicial e continuada de

qualidade. Assim, este artigo propôs uma ação que visasse a superação dos

obstáculos epistemológicos e didáticos da matemática enfrentados por esse

público, por meio de seminários, oficinas pedagógicas e minicursos. Logo,

trazendo consigo uma melhoria na formação dos professores que ensinam

matemática nos anos iniciais, atuantes ou não.

[1] Projeto elaborado pela professora Dra. Maria José Costa dos Santos, em parceria com o Prof.

Ms. Gilmar Alves Farias, ambos professores na Universidade Federal do Ceará-UFC.
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