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RESUMO
Realizado em escolas públicas do município de São Raimundo Nonato-PI, o presente trabalho teve como metodologia o
mapeamento dos professores de matemática atuantes nesta cidade, o objetivo foi analisar a formação desses profissionais e
sua influência educacional na zona urbana do município. Observaram-se as atividades desempenhadas pelos educadores
durante o curso de suas práticas profissionais em sala de aula, e investigou-se o ambiente de trabalho, os docentes, a
instituição formadora destes professores, as produções acadêmicas e os eventos que esses profissionais estão inseridos. Os
resultados obtidos apontam que os docentes não participam de pesquisas acadêmicas, eventos e também não demonstram
interesse em capacitação profissional a nível de pós-graduação stritu sensu, o que compromete o ensino e aprendizagem.
 
Palavras-Chave: Mapeamento. Formação. Capacitação. 
ABSTRACT
Performed in public schools in São Raimundo Nonato-PI, the present study was to approach the mapping of mathematics
teachers working in this city, the goal was to analyze their training and their educational influence in the urban area of the
municipality. They observed the activities performed by teachers during the course of their professional practices in the
classroom, and investigated the work environment, the teachers, the educational institution of these teachers, academic
productions and events that these professionals are inserted. The results suggest that teachers do not participate in academic
research, events and did not show interest in professional training to postgraduate level sensu stritu, which undermines the
teaching and learning.
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1- INTRODUÇÃO
A cidade de São Raimundo Nonato, foi emancipada em 1912, por ordem da Lei 669, 25 de junho de 1912, e fica localizada
no sudoeste do estado do Piauí, a uma distância de aproximadamente 550 quilômetros da capital Teresina, é destaque
nacional por abrigar a maior reserva arqueológica da América Latina, o Parque Nacional Serra da Capivara, que privilegia a
região conhecida como o berço do homem pré- histórico, do homem americano.
São Raimundo Nonato, apesar de está localizado nas caatingas do sudeste brasileiro, região conhecida como Sertão Bruto,
sempre cuidou da educação da sua juventude. Como não se tem indícios de materiais formais no item educação, DIAS
(2001), cita um trabalho de pesquisa com alunos da oitava série do Colégio Nossa Senhora das Mercês, sobre orientação da
Professora Amenália Macêdo Silva Rosado e que registra os seguintes fatos:
“As primeiras escolas de que se têm notícias foram as Escolas do professor José Leandro, a do professor João Menezes e a
de D. Maria Siqueira. Nessas escolas ou colégios, desguarnecidos de móveis, os discípulos sentavam-se em duros bancos
de Aroeira ou Pau-d’arco. (...) Após essas escolas, surgiu um colégio particular, orientado pelos padres, tendo como diretor
Monsenhor Nestor Dias Lima. O prédio onde funcionou este Colégio foi construído por Dom Inocêncio1, com ajuda da
Europa. funcionava ao lado da casa paroquial, na praça da igreja. Posteriormente foi construído o patronato Dom Inocêncio,
em 1940,que oferecia ensino primário apenas ao sexo masculino e tinha como praxe o argumento, nos finais de semana, da
disciplina mais hermética do currículo – a matemática. Criado o Ginásio por Dom Inocêncio, o seu primeiro diretor foi
Monsenhor Nestor Dias Lima, tendo como vice-diretor o Pe. Manoel Lira Parente".
 
As disciplinas estudadas eram português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, latim, francês, desenhos, canto,
trabalhos manuais e religião. O ginásio apesar de não contar com professores formados mantinha rígida disciplina. “Como
está evidente, anos atrás, o ensino em São Raimundo Nonato era bastante deficiente, em decorrência de haverem poucos
professores formados”.
Neste contexto buscamos nas escolas municipais e estaduais da zona urbana de São Raimundo Nonato, a conhecer a
formação dos professores de matemática que são graduados na área bem como aqueles que atuam como professores de
matemática graduados em outra área evidenciando os fatos importantes de acontecimento no município.
Um dos pontos de destaque do estado do Piauí é a educação superior, o estado hoje possui um número significativo de
Instituições de Ensino Superior (IES), entre elas destacam-se; Universidade Federal do Piauí (UFPI), que é a mais antiga e a
mais importante do estado, com sede na capital Teresina, Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal do
Vale do São Francisco (UNIVASF) e Instituto Federal do Piauí (IFPI).
O Município de São Raimundo Nonato, conta com três IES, UNIVASF, UESPI, IFPI.
A Universidade Federal do Vale do São Francisco surgiu no Piauí a partir de uma extensão Petrolina (PE) – São Raimundo
Nonato (PI) em 2004. Com polo em São Raimundo Nonato, a Universidade é fruto da expansão do ensino superior que tem
acontecido nos últimos anos no Brasil, a UNIVASF-SRN, é responsável por manter o bom nível das pesquisas em
arqueologia e conservação patrimonial do estado, pois abriga os cursos de Arqueologia e Patrimônio Cultural e Ciências da
Natureza.
O Curso mais recente é de Licenciatura em ciências da Natureza, implantado no munícipio desde 2009, tem por objetivo
suprir a carência da oferta de educação superior na área de ciências na região semiárida nordestina. Além da qualificação
profissional de educadores para o ensino Básico fundamental (I e II) e demais profissional da área de ciências.
Outra instituição de prestígio no Piauí em especial na região semiárida é a Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), com sede em Teresina, foi criada em 1984, por meio da Lei Estadual nº 3.967 que
instituiu a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Estado do Piauí (FADEP), entidade mantenedora dos
Centros de Formação de Recursos Humanos para o ensino da rede pública estadual em nível superior. A Universidade
iniciou-se com cursos voltados para a formação de professores, como: Pedagogia com Habilitação em Magistério, Ciências
com habilitação em Matemática e Biologia, Letras com Habilitação em Português e Inglês e respectivas literaturas e
administração.
Em São Raimundo Nonato a UESPI foi implantada no primeiro semestre de 2000, com oferta de cursos presenciais, nas
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áreas de Pedagogia, História, Geografia e Biologia.
Devido a não oferta de curso de exatas na região, a cidade de São Raimundo Nonato, ficava a mercê de professores de
outras cidades, devido essa demanda apresentada pela região, surge no primeiro semestre de 2011, a Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal. No município de São Raimundo Nonato, que visa atender e suprir a carência da
microrregião.
No entanto o nosso trabalho visa compreender as rotas de chegadas dos professores de matemática do município em
comento até o momento, estimando-se as formações primárias e as continuadas e o desenvolvimento acadêmico desse
profissional ao longo de sua carreira profissional, dando ênfase a qualificações, tempo de atuação na docência.
Nossa pesquisa visa conhecer o perfil profissional dos professores que trabalham matemática, onde consideramos
professores formados na área ou aqueles que trabalham mais não são formados em matemática. Nosso foco foram escolas
públicas municipais e estaduais do município de São Raimundo Nonato, onde caracterizamos apenas a área urbana.
2-PASSOS DA PESQUISA
A Pesquisa que apresentamos, é um esboço investigativo de projeto maior que se iniciou como um trabalho de Iniciação
Cientifica do Instituto Federal do Piauí, campus São Raimundo Nonato. A Pesquisa de caráter investigativo iniciou-se em
outubro de 2014, com elaboração de questionário que posteriormente seria respondido por profissionais da educação do
município de São Raimundo Nonato (SRN), que atuam como professores de matemática.
A metodologia de caráter investigativo levou em consideração, entrevistas em questionários estruturados, e entrevistas orais.
As perguntas contidas nos questionários foram todas elaboradas com questões sobre as vivências profissionais dos
professores, nestas perguntas indagamos, os professores sobre questões relevantes a profissão.
Os passos foram seguidos em etapas, à primeira, levantaram-se dados sobre a quantidade de escolas no município de SRN,
ou seja, mapeamos quantas escolas estava em funcionamento na área urbana de SRN, certificamos da localização, criamos
uma área delimitada que configurasse e as classificassem em Urbanas e Rurais as escolas, em seguida traçamos metas
para alcançarmos os três turnos em cada escola.
A Questão foco do nosso trabalho foi entender quais as vertentes pelas quais esses professores chegaram a SRN, qual a
formação, e em que consiste a vida profissional ao longo da carreira docente. Quais os motivos da baixa formação,
expandida em outras pesquisas, e o que os resultados poderiam trazer de benefícios ou não ao município. Vale ressaltar que
pretendemos apresentar os resultados ao diretor do IFPI/SRN, como forma de desencadear uma futura pós-graduação Latu
Sensu.
O quadro de professores de matemática em São Raimundo Nonato em si já demostra quão grande é o desafio de preparar
novos profissionais e de atualizar os existentes, (RODRIGUES VALENTE 2010 p. 125) afirma que “se o professor de
matemática mantiver uma relação histórica com as práticas profissionais realizadas no passado, tenderá a desenvolver um
trabalho de melhor qualidade no cotidiano de suas atividades didático-pedagógicas”. Mas o que presenciamos em sala de
aula (estágio Supervisionado II) é que professores de matemática se deixam influenciar pelo fato dos alunos não mostrarem
interesse pela disciplina, e isso leva o professor a esgotar as forças e não querer inovar na sua metodologia de ensino, o
qual deveria ser ao contrário.
 
3 A ABORDAGEM DOS DADOS
3.1 COLETAS DOS DADOS:
     A coleta de dados foi experimental, em campo, onde abordamos escolas municipais e estaduais da cidade de São
Raimundo Nonato (SRN) e entrevistamos professores que lecionam a disciplina de Matemática em cada instituição, tanto os
efetivos, substitutos formados em matemática ou em outra área, mas que lecionam matemática. Com esses dados
montamos duas tabelas com o resumo das referidas escolas visitadas tanto Estaduais e Municipais, a quantidade de
professores e suas informações acadêmicas.  
 

ESCOLAS
VISITADAS

QUANTIDADE DE
PROFESSOR PUBLICAÇÕES ORIENTAÇÃO FORMAÇÃO

 
10 professores:
6 substitutos
4 efetivos

2 Professores com
publicação de
trabalho
(SEMAFIS, SBPC
e CONNEPI).
3 professores Pós
-Graduado Latu

Nenhum

UESPI- Lic.
Plena em
Matemática e
em Lic. Plena
em Ciências
Biológicas.
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sensu.
Tabela 1. Escolas Estaduais visitadas.

ESCOLAS
VISITADAS

QUANTIDADE DE
PROFESSOR PUBLICAÇÕES ORIENTAÇÃO FORMAÇÃO

Rosa Teixeira de
castro; Eliacim
Mauriz; Dep.
Edson Dias
Ferreira; Epitácio
Alves Pamplona;
Madre Lúcia; Mª
Ribeiro da Paz.

9 professores:
1 substituto
8 efetivos

Nenhuma
publicação de
trabalho.
6 com
Pós–Graduação
Latu Sensu

 Nenhuma

 UESPI- Lic.
Plena em:
Matemática,
Ciências
Biológicas e
Física.

Tabela 2. Escolas
Municipais
visitadas.

 
2.2 RESULTADOS
 
                    Com a pesquisa em conclusão, podem-se observar alguns impactos, podendo ser citado o fato de que até o
momento há o mínimo de professores lecionando em outra área diferente da sua formação, mas infelizmente não temos
professores pesquisadores, que buscam por melhoria colocando suas ideias expostas para um bom desenvolvimento da
educação. Acredita-se que os resultados da pesquisa irão colaborar para o desenvolvimento desses profissionais, quanto ao
quesito pós-graduação, pesquisas e consequentemente com isso alcançar mais oportunidades para que esses professores
possam estar se atualizando e melhorando dentro da perspectiva de que o educador tem sempre algo novo a aprender.
                    Compreende-se através de relatos que professores graduados não sabem o que significa publicações em anais
de eventos, artigos publicados, ou seja, a deficiência em relação à pesquisa cientifica é extrema.
Diante do observado, nas escolas estaduais e municipais da zona urbana de São Raimundo Nonato, nota-se que há
professores formados e atuando em suas devidas áreas, pouquíssimos professores lecionando em área diferente de sua
formação, várias pós- graduações, até mesmo fora da sua atuação, o que deveria ser somado para uma melhoria no ensino,
mas não é o que verificamos em prática. É cabível perceber a ausência de trabalhos científicos, a não valorização da
pesquisa, o que é um fator comodante para os educadores da nossa cidade, visto que a pesquisa leva o professor a
questionar os problemas do dia a dia e buscar uma solução para amenizá-lo.
                    Nas tabelas a seguir relata a quantidade de professores que foram entrevistados nas duas esferas da educação,
Estadual e Municipal de SRN, onde é notório um número satisfatório de professores pós-graduado, mas nenhum com
publicações e muito menos mestrado ou doutorado.
 
 

Pós-graduação e Especialização em escolas Estaduais
(Entrevistados nove Professores).

Gestão Escolar 11,11%

Profmat 11,11%

Metodologia do
Ensino em Matemática 22,22%

Educação Cultural
e meio Ambiente 11,11%

Nenhuma 44,45%

Tabela 3-
Pós-graduação
em Escolas
Estaduais.
 

Pós-graduação e Especialização em escolas Municipais
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(Entrevistados dez Professores).

Metodologia do Ensino em
Matemática 40%

Meio Ambiente 11,11%

Tecnologia da Educação 11,11%

Nenhuma 37,78%

Tabela 4- Pós-graduação em Escolas Municipais.
 
                    Notamos ainda uma grande vantagem dos professores do Município versus o do Estado, pois são maioria em
especialização ou latu sensu em Metodologia do Ensino em Matemática e até alguns que optaram por Tecnologia da
Educação o que mostra que estão buscando se atualizar no quesito atual, na era da tecnologia, onde o aluno só vai largar o
celular por algo que chame a atenção tanto quanto o celular. Observamos que quase 45% dos professores entrevistados na
rede Pública Estadual de Educação não tem nenhum tipo de Especialização, enquanto que na rede Pública Municipal o
número baixa para 37,78% evidenciando que os professores municipais estão buscando aprendizado para melhorar no
âmbito da Educação.   
                   Durante a pesquisa em campo nos deparamos com situações que verificadas em outras oportunidades, não só a
despreparação dos professores, mas como a falta de recursos didáticos em muitos colégios da zona urbana de São
Raimundo Nonato (SRN), citando a falta de computadores impossibilitando professores mostrarem a diversidade de jogos
matemáticos que temos hoje, o uso do computador em sala de aula, a tecnologia a favor de um bom desempenho e
aprendizado dos alunos, enquanto que outras escolas têm até mais de um laboratório com computadores, mas não são
usados por falta de formação dos professores, ou seja, a uma contradição estampada na forma de educação em SRN, ora
falta a qualificação, ora falta equipamentos ou o interesse dos educandos.
 
 
3.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS
                   Os objetivos de nossa pesquisa foram alcançados de forma exemplar, pois buscávamos obter as informações
acadêmicas dos profissionais atuantes na educação Matemática Estadual e Municipal da cidade de São Raimundo Nonato,
tanto formados na área ou não. Argumentamos a baixa qualificação na formação desses profissionais visando uma melhoria
com os resultados da pesquisa bem como a inserção de uma futura pós-graduação Latu Sensu no IFPI/SRN.
                   A pesquisa encontrou lacunas referentes aos educandos matemáticos da cidade de SRN, dificuldade na área da
pesquisa cientifica, professores com pós-graduação sem uma inserção na vida acadêmica, ou seja, a nossa ênfase em
relação a não pós-graduação teve um resultado negativo, visto que a maioria desses profissionais tem especialização em
Metodologia do Ensino da Matemática entre outras pós-graduação.
                   Portanto, concluímos que os professores da cidade de SRN principalmente os que lecionam Matemática
precisam urgentemente de uma atualização acadêmica, de um incentivo a pesquisa, para acrescentar melhorias à educação
matemática da cidade, bem como das cidades vizinhas.
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