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Resumo: Esta pesquisa busca refletir os desafios da escola e o ensino de matemática na educação básica contemporânea, tendo
como problematização, até que ponto os saberes adquiridos na formação inicial dos professores de matemática contribui para a
prática pedagógica na educação básica no contexto atual. Os sujeitos investigados foram os professores efetivos da rede pública
de ensino que atuam na educação básica e em projetos/ações vinculados ao IFAL. A pesquisa nos mostra que os cursos de
licenciatura têm focado cada vez mais em conteúdos aprofundados, não desnecessários, mas que são inutilizados na prática
pedagógica dos professores da educação básica. Nesta perspectiva, percebeu-se a necessidade de (re) pensar a formação
docente, visto que a carência em associar teoria e prática nos cursos de formação de professores ainda é uma constante.
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Abstract: This research seeks to reflect the challenges the school and the teaching of mathematics in contemporary basic
education, with the questioning, to what extent the knowledge acquired in the initial training of mathematics teachers contributes to
pedagogical practice in basic education in the current context. The subjects investigated were effective teachers of public schools
that operate in basic education and projects / actions linked to IFAL. The research shows that the degree courses have focused
increasingly on in-depth content, not unnecessary but are unused in pedagogical practice of basic education teachers. In this
perspective, the need to (re) think the teacher training was realized, since the lack of associating theory and practice in teacher
training courses is still a constant.
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INTRODUÇÃO
 
As reflexões acerca dos desafios da escola na sociedade contemporânea tem se ampliado nas últimas décadas. Dentre estes,
formar professores de matemática que atenda as exigências da atual demanda, levando em consideração a complexa e
multidimensionalidade da docência tem sido abordada por pesquisadores tendo como foco uma melhoria na qualidade da
educação. Gadotti (2000, p.6) ao discutir as perspectivas atuais da educação aponta para a dupla encruzilhada em que esta se
encontra inserida, em meio aos baixos índices de desempenho escolar e a inconsistência dos currículos.
Desta forma cabe-nos indagar, para nortear nossa discussão, de qual escola, sujeitos e cultura estamos falando?
No cenário atual em que estamos inseridos, cenário este o qual tudo se transforma instantaneamente, “somos obrigados a lhe dar
com a diversidade de ideias, comportamentos, valores e conhecimentos, como elemento sociocultural expressivo deste tempo”.
(GONÇALVES; PINHEIRO, 2013, p.19).
Com isto, podemos afirmar que essa diversidade se cruza no espaço escolar considerando que “as crianças ingressam na escola
com vivências cotidianas e aprendizagens prévias com expectativas bem diferenciadas de como ocorria décadas atrás”. (GATTI,
2011, P.25).
Neste contexto, no que concerne à diversidade dos sujeitos inseridos na escola, seja cultural, intelectual e/ou socialmente, Gatti
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(2011) aponta alguns aspectos a serem considerados e refletidos:
[...] primeiro, nem sempre há congruência entre valores, atitudes e comportamentos que circulam nos meios de comunicação, em
dada comunidade, família e escola, podendo os mesmos trazer profundas contradições entre si; segundo, os estudantes, seres
em desenvolvimento, são fortemente afetados por modismos ou simbolismos criados e disseminados intensamente por diferentes
formas sociais de comunicação. (GATTI, 2011, P.25)
Desta forma, os desafios da escola na figura do professor tende a aumentar e com isto, a exigência de uma formação inicial e
continuada de qualidade e sinta-se mais bem preparado para exercer uma prática contextualizada, que atenda às especificidades
dos sujeitos diversos em cultura e expectativas bem diferenciadas.
No entanto, ao discutir as finalidades da escola Perrenoud (2002, p.12) afirma que “não é possível formar professores sem fazer
escolhas ideológicas. Conforme o modelo de sociedade e de ser humano que defendemos, não atribuiremos as mesmas
finalidades à escola”.
 
ESCOLA E SOCIEDADE

Inúmeros são os desafios enfrentados pelos profissionais da educação dentro da escola. Constantemente, as mídias televisíveis
estão apontando agressões contra professores, tráfico de drogas dentro da escola. Agressões verbais seguidas de pontapés,
socos e mordidas são algumas agressões sofridas pelo professor.
Esse campo de tensão ao qual o professor está inserido tem ampliado as discussões acerca da função da escola para a/na
sociedade. (OLIVEIRA E MARTINS, 2007, p.95).
Diante destas constatações Gatti (2011) coloca que o
[...] fator humano – quem ensina quem aprende quem faz a gestão do sistema e da escola e de que forma – destaca-se como
polo de atenção dos vários grupos envolvidos na busca de nova posição social e de novas condições para suas relações sociais,
de convivência e de trabalho.
O desenvolvimento da sociedade tem feito emergir movimentos bastante complexo ao traduzir-se em meio à manifestação
humana também ampla, em território, religião, cultura, política e economia e modo de vida. É nesse cenário que se insere a
instituição escola, causando encontros e desencontros em sua multidimensionalidade.
Ainda nesse contexto se inscreve a figura do profissional docente “na perspectiva de superar a marginalização, as desigualdades
e a exclusão dentro e fora da escola.” Gatti (2007, p.28). No entanto, vale refletir as próprias condições desses sujeitos com
baixos salários, precárias condições de trabalho, suas características socioculturais e econômicas e sua formação inicial e
continuada.
Tais condições tem gerado uma descrença pela carreira docente, e até abandono, gerando carência de profissionais e impactos
negativos na qualidade da educação.
Além dos fatores elencando ao longo do texto, este último “alcançou situação emergencial” (ARAÚJO; VIANNA 2011)
Esta realidade contemporânea tem exigido, cada vez com mais intensidade, uma transformação qualitativa nas práticas
pedagógicas, exigindo das instituições formadoras de professores uma formação que lhe forneça bases sólidas para
enfrentamento dessas situações emergenciais que se insere a educação no Brasil.
Araújo e Vianna (2011) afirmam ainda que “a qualidade de um sistema educacional não pode estar desvinculada da qualidade de
seus professores”.
 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSINO DE MATEMÁTICA
È notório nas últimas décadas a ampliação das vagas no ensino superior, a criação de programas de formação continuada (Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio), e programas de incentivo a permanência de estudantes nos cursos de
licenciaturas (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência), contudo pouco tem contribuído para a melhoria na
qualidade da educação.
As pesquisas acerca de cursos e processos de formação de professores tem se intensificado nas últimas décadas, no entanto,
Manrique e André (2008. p.133) afirmam que “são raros os trabalhos que focalizam mudanças associados aos processos de
formação e mais raros ainda os que estudam as relações do docente com sua área específica”.
Evidente que não somente as instituições formativas solucionarão os problemas da educação, pois a desejada transformação
qualitativa das práticas pedagógicas exige que a escola seja equipada com os recursos necessários, que os profissionais da
educação sejam valorizados em sua carreira, e que o currículo dos cursos de formação de professores seja constantemente
redesenhado com vistas à atender ao contexto social vigente.
Tais problemas têm ampliado as discussões acerca da profissão docente, com o intuito de reformulações nos currículos das
instituições formadoras, devido ao fato, dos baixos índices de aprendizagem, o que pode ser ocasionado pela formação precária
dos profissionais que atuam na educação básica.
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Especificamente no ensino da matemática o atual contexto é baixo desempenho dos alunos, o qual emerge uma nova postura do
profissional docente. Segundo Micotti (1999, p.154)
Educar é a principal função da escola, mas as variações do modo de ensinar determinam diferenças nos resultados obtidos. Até
pouco tempo, ensinar era sinônimo de transmitir informações, mas as ideias pedagógicas mudaram. Apesar disso, muitos
profissionais da educação, ainda, veem com bons olhos o ensino tradicional. Eles elogiam o bom nível do trabalho escolar feito no
passado e rejeitam as mudanças; duvidam da validade da atuação escolar e consideram os professores pouco exigentes.
 
É perceptível que ensino e aprendizagem são indissociáveis, no entanto, percebe-se um aumento significativo dos que advogam
que a sociedade vive em constante e acelerada transformação social e avanços tecnológicos, exigindo que os profissionais da
educação, também acompanhem o movimento e as necessidades emergentes do capitalismo.
A matemática tem sido vista pelos alunos da educação básica como disciplina de difícil compreensão e para os professores,
acostumados a prática tradicional, salvo raras exceções, como disciplina que não tem como transmitir os conteúdos amenizando
sua abstração. Com isso, Micotti (1999, p.162) “o enfoque do saber matemático, do ponto de vista didático, permite destacar
algumas peculiaridades: seu caráter abstrato; a precisão dos conceitos; o rigor do raciocínio e a especificidade da linguagem.” Ou
seja, para os alunos a abstração de alguns conteúdos desfavorece uma aprendizagem significativa, tornando a disciplina
complexa demais para o seu entendimento. Os professores argumentam que, basta os alunos dedicarem mais tempo de estudo e
ampliará seus conhecimentos.
Tal questionamento tem norteado e ampliado às pesquisas acerca da educação matemática, com enfoque no ensino e
aprendizagem. Essas reflexões ganham espaço entre os pesquisadores, a exemplo Bicudo (1999) que discute desde a formação
dos professores que atuam na educação básica às experimentações em situações de aprendizagem da matemática. Baldino
(1999, p.224) aponta que mesmo com a ampliação nas discussões e pesquisas acerca da formação de professores de
matemática existentes na educação básica, o insucesso tem feito parte do percurso. E não somente, nas questões referentes ao
ensino e aprendizagem, como também, ao de tentar mobilizar nos egressos dos cursos de formação de professores de
matemática um compromisso com ensino.
Acreditamos que tal fato, decorre do formato bacharelesco dos cursos de licenciatura em matemática ofertados pelas instituições
de ensino, salvo raras exceções. Portanto, “para obter um compromisso de mudança será necessário articular no mesmo espaço
de discurso, a pesquisa em educação matemática, as licenciaturas e as salas de aula de matemática”. (BALDINO, 1999, p.224)
Nesse mesmo cenário, as transformações sociais, as novas tecnologias da informação, o lúdico, materiais didáticos manipuláveis,
são defendidos como possíveis alternativas para mediar a aprendizagem matemática. No entanto, Fiorentini e Lorenzato (2009)
chamam atenção quanto a forma que são manipulados/utilizados pelos professores, pois nem mesmo o melhor recurso didático
poderá bem proveitoso, sem uma efetiva preparação dos professores e uma mediação pedagógica eficaz. E ainda, segundo
Emerique (1999, p.187) “há de se alertar para o caráter complexo e contraditório do lúdico, sempre inserido num contexto social e
cultural, ou seja, uma manifestação histórica, que sofre modificações ao longo do tempo.”
Acrescenta-se ainda, a resistência dos professores que advogam a eficiência das práticas pedagógicas tradicionais, atentando e
fundamentando-se em um tempo passado, com outros povos, outras tradições, outra realidade, em outro contexto, trazendo
consigo, algumas ideias que podem influenciar nas concepções dos futuros professores.
Não somente os professores, como também,
Muitos especialistas, na tentativa de esclarecer a origem da matemática e a sua inclusão nos currículos escolares, carregam
ideias estigmatizadas presentes no ideário coletivo dos cidadãos, tais como: a matemática é exata. A matemática é difícil. A
matemática é abstrata. A capacidade para a matemática é inata. (CYRINO, 2008, p.83)
 
A busca por uma formação que atenda a demanda cada vez mais diversificada existente nas salas de aulas deve ser constante,
tendo em vista que a formação docente é um processo contínuo como reforça D`Ambrósio (1993, p.1) que “há uma necessidade
de os novos professores compreenderem a matemática como uma disciplina de investigação.” Reforça ainda que “a matemática
estudada deve de alguma forma, ser útil aos alunos, ajudando-os a compreender, explicar ou organizar sua realidade”, de forma
que eles consigam compreender que o erro faz parte do processo de aprendizagem e antes do professor colocar os cálculos bem
organizado no quadro ele tentou fazer em casa, ele planejou, da mesma forma, eles devem tentar, e ver que é possível conseguir.
Dentro da complexidade do saber docente o processo de reflexão na ação e sobre a ação é primordial, havendo a necessidade de
retomada dos conteúdos, saberes da formação pedagógica estudados no curso de formação inicial. O professor deve entender
que não basta ter técnicas de ensino bem elaboradas se não conhecer a realidade escolar e manter diálogo constante com
envolvidos no processo ensino e aprendizagem, seja com alunos, seja com professores, visto que o saber docente não é algo
pronto e acabado, e a atividade docente é construída ao longo dos anos de profissão.
Micotti (1999, p.153) coloca que mesmo com as “[...] reformulações curriculares e as novas propostas pedagógicas dos últimos
anos [...] sua aplicação tem tido inúmeras dificuldades, dentre elas, as habituais resistências às mudanças,” os professores
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acostumados a prática tradicional, com raras exceções, não aceitam o seu próprio processo de formação, e continuam pautados
em técnicas de exercícios sem nenhuma conexão com a prática nem com o contexto social, o que não tem sentido atualmente.
Em pesquisas realizadas pela Faculdade de Educação da USP em 2012[1], foi apontado que estudantes dos cursos de física e
matemática não se interessam ou tem dúvida quanto à carreira docente, os fatores influenciáveis os mais diversos, desde
indisciplina dos alunos a desvalorização do magistério.
Os poucos alunos que se interessam pela carreira docente afirmam ainda que não pretendem permanecer na educação básica.
Então, o papel das instituições formadoras passa a ser também de conscientização, com o intuito de atrair os futuros profissionais
pela docência neste nível de ensino também.
Com isso a responsabilidade das instituições promotoras de formação inicial de matemática só tende a aumentar, pois,
Os cursos de formação inicial de educadores matemáticos são os grandes responsáveis pelo preparo do profissional da docência,
seu embasamento teórico, seu ingresso no universo da pesquisa, sua postura profissional, seus conhecimentos mais profundos
dos conteúdos matemáticos a ser lecionados e toda uma estrutura lógico-cognitiva necessária ao bom desempenho do que se
dispõe a ensinar matemática. Na prática, será que é isso mesmo que acontece? Teme-se que não. (SÀ, 2013)
 
Percebe-se que atualmente, a beleza da matemática precisa emergencialmente encantar os alunos. Da forma como vem sendo
ensinada, dissociada da prática e da realidade dos sujeitos, será impossível amenizar o sentimento comum aos discentes da
educação básica, de que a disciplina é complexa demais para entendê-la.
Desta forma, ARAÚJO;VIANNA (2011) analisaram os documentos oficiais do MEC/INEP e perceberam uma enorme discrepância
entre o número de matrículas e concluintes nos cursos de licenciaturas, em matemática foi constatado que dos 31.921
matriculados nos cursos presencias de formação de professores de matemática apenas 12,74% destes concluem os cursos.
Os avanços alcançados e os esforços do Ministério da Educação em elevar a qualidade da educação no país criando programas
com objetivo de aumentar o número de egresso desses cursos. No entanto, “continua verdadeira a afirmação de que é necessário
formar mais e melhor os professores de todas as áreas”, complementa Araújo e Vianna (2011).
 

OS SABERES DOS PROFESSORES DE
MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA: O
LUGAR DA FORMAÇÃO INICIAL
 
As discussões acerca da necessidade de (re)pensar a formação docente, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação
básica e a formação inicial dos professores tem se intensificado ao longo das últimas décadas com a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, e com as contribuições dos cientistas da educação que mostram a
necessidade de se estabelecer uma maior relação entre teoria e prática na formação inicial de professores refletindo os saberes
que norteiam a atividade docente, como Tardif (2002); Freire (1996);Fiorentini e Lorenzato (2009); Imbernón (2010), entre outros.
A busca por uma formação que proporcione uma integração entre os saberes oriundos da formação profissional, saberes
disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais é constante, visto que os saberes docentes são determinantes na ação
do professor. Pensar na docência significa compreender a interação que deve haver entre os docentes e os alunos, entre teoria e
prática.
Nessa perspectiva, buscamos investigar os saberes da formação inicial que contribuíram para à prática docente na educação
básica. Trata-se de um Estudo de Caso, advogado por Gil (2010, p.37) como;
Um estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.”
Define-se, também, um estudo de caso da seguinte maneira: “[...] é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. [...] Igualmente, estudos de caso diferem do método histórico, por se referirem
ao
presente e não ao passado.”
Para uma melhor compreensão das mudanças ocorridas no processo de formação dos sujeitos investigados, professores efetivos
de matemática da educação básica, buscamos identificar algumas características dos participantes  da pesquisa. Vale salientar
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que independente dos métodos e técnicas de coletas de dados é importante não perder de vistas os objetivos, mesmo porquê os
dados coletados em sua essência tem a função de subsidiar o investigador a entender a resposta do problema central do trabalho.
Portanto, acreditamos que esse trabalho contribuirá para a construção dos saberes docentes, proporcionando uma formação
inicial sólida, através de experiências que possibilitem uma prática reflexiva das suas ações e uma (re)significação na prática e
saberes docentes dos professores da educação básica, emergente das transformações sociais e inovações tecnológicas.
A partir de agora começaremos as análises, identificando os sujeitos B1, B2 e B3, com intuito de preservar a identidade dos
sujeitos[2], tentando seguir fielmente as respostas e justificativas dos mesmos, a fim de identificar até que ponto os saberes
adquiridos na formação inicial de professores de matemática contribuiu para a prática docente na educação básica.
Entendemos por formação “a mais humana possível, oferecendo à sociedade uma nova geração de profissionais da educação
que possam responder de forma adequada aos novos desafios e expectativas da profissão do professor no mundo
contemporâneo.” (BARROS, 2003, p.21), é essa perspectiva que norteou a pesquisa e análise das respostas dos sujeitos.
As primeiras perguntas do instrumento de coleta de dados tratou de investigar os dados pessoais dos sujeitos, sendo possível
identificar idade, estado civil, localidade onde reside, carga horária de trabalho, renda familiar, o exercício de outra atividade
remunerada além da docência.
Desta forma foi possível verificar que a faixa etária dos mesmos variam de 30 a 47 anos de idade; em que o estado civil apresenta
um solteiro, um casado, e um divorciado, todos residentes na cidade de Maceió - AL.
As próximas perguntas foram sobre formação e o tempo de atuação como professor da educação básica, em que todos possuem
licenciatura em matemática como formação inicial, formados na Universidade Federal de Alagoas, em que um possui mestrado e
o outro doutorado, sendo apenas um graduado. Todos possuem uma ampla experiência na educação básica, variando de quatro
a vinte e seis anos de magistério, concluindo a graduação entre os anos de 1997 e 2007, o que podemos perceber a inserção na
carreira docente antes de concluir o curso de formação inicial, como é o caso do investigado que concluiu em 1997.
Dessa forma, percebemos que os sujeitos investigados possuem características próximas no seu processo formativo, visto que
cursaram  a graduação na mesma instituição formadora, porém em períodos distintos. Essa  constatação nos permite pensar se
existe algum diferença nos saberes adquiridos durante a formação inicial, no qual analisaremos com mais detalhe na segunda
etapa do questionário.
Dando continuidade aos questionamento, perguntamos se já lecionaram outras disciplinas além de matemática ao longo do
exercício da profissão, obtemos como resposta: Informática (01), Física (01) e várias disciplinas do ensino superior (01).
Perguntamos ainda quais as modalidades de ensino trabalhadas ao longo do tempo de docência, apenas um trabalhou na
educação a distância e profissional, os demais apenas no ensino regular.
Dentre as influências pela escolha da carreira, B3 afirma que foi pela influência familiar, B1 diz que foi o gosto pela matemática e
B2 pelo desejo de compartilhar conhecimento.
Ampliando a discussão, questionamos se atividades, conhecimentos e saberes desenvolvidos no curso de licenciatura em
matemática, proporcionaram interação, reflexão e prática de ensino, no qual  B1 e B3 responderam que sim, enquanto que B2
afirmou que “um pouco”.
Ainda sobre os saberes, perguntamos quais serviram para atuação enquanto professor. B1 afirma que “a utilização de técnicas
para manter o aluno interessado”; B2 complementa que “o aprofundamento sobre funções e a flexibilidade no avaliar”; e B3 diz
que “a formalidade matemática me ajudou a compreender os modelos da natureza”.
Diante do exposto é perceptível a preocupação com o conteúdo disciplinar na formação dos profissionais. Percebemos a ausência
de uma maior articulação entre os saberes específicos para a formação docente, em que algumas instituições formadoras
continuam a defender tal formação, pautada por disciplinas dissociadas entre si, sem nenhuma conexão com a realidade escolar.
De acordo com D`Ambrósio (1999, p.82) “os cursos de licenciatura insistem em ensinar teorias obsoletas, que se mantém nos
currículos graças ao prestígio acadêmico associado a elas, mas que pouco tem a ver com a problemática educacional brasileira.”
Acrescenta ainda Tardif (2002, p.114) que “noções tão vastas quanto as de Pedagogia, Didática, aprendizagem, etc., não tem
nenhuma utilidade se não fizermos o esforço de situá-las, isto é, relacioná-las com as situações concretas do trabalho docente.”
Continua Cró (1998), apontando alguns desafios para uma formação inicial capaz de atender a sociedade contemporânea,
afirmando a necessidade emergente de uma formação norteada por três aspectos: formação social, intelectual e formação para
auto formação.
Diante do exposto, esperamos que as instituições formadoras de professores repensem seus currículos, com base nas
necessidades vigentes dos indivíduos, de modo que a articulação entre a formação inicial, o contexto social e cultural seja uma
constante, ou seja, a teoria não sobreponha a prática e vice-versa. 
Dando prosseguimento as análises, perguntamos quais saberes ou conhecimentos o professor acredita ter construído durante os
anos de exercícios na docência. B3 diz que “o domínio do conteúdo em sala de aula”, que tem sido repensado e melhorado ao
longo do exercício.
Para B1, “metodologias diferentes, utilização de recursos, aplicações no dia-a-dia” tem norteado sua prática docente.
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Já para B2, “a interação com os alunos, ouvi-los, mas ser dura quando necessário; me colocar no lugar deles mas ser rígida
quando necessário, a flexibilidade no avaliar”, no qual constatamos em sua fala a constituição dos saberes experienciais,
explicitado por Tardif (2002, p.109) como;
Saber ligado às funções dos professores[...]é um saber prático[..]é um saber interativo, mobilizado e modelado[...]é um saber
sincrético e plural[...]é heterogêneo[...]é um saber complexo, não analítico, é um saber aberto, poroso, permeável[...]é
personalizado[..]é um saber existencial[...]é pouco formalizado[...]é temporal evolutivo e dinâmico[...]por fim é um saber social.
 
Saber este pouco mobilizado pelas instituições formadoras, mesmo porquê a distância entre as universidades e a escola é
gritante, muitas vezes causando nos professores recém formados um sentimento de imersão no vazio, sentimento de que a
formação para o magistério é idealizada pelos professores formadores, dissociada da realidade e sem nenhuma conexão com a
prática.
Quando perguntado se os saberes específicos abordados no curso de licenciatura contribui para a sua prática docente, todos
afirmam que sim. Para B1 “a formação de conhecimento teórico sobre a matemática é fundamental”. Já para B2 “Alguns
conteúdos sim, por exemplo o conteúdo do cálculo 1, o de álgebra linear”. E B3 diz que “[...] principalmente o curso de matemática
pela necessidade de se conhecer sus formalidades”.
Percebemos com isso, que a formação para o magistério esteve muito distante da realidade educacional, sendo necessário o
professor refletir sobre sua prática na ação, buscando inovar, visto que essa formação não tem mais sentido atualmente,
considerando as rápidas transformações sociais e avanços tecnológicos. O curso de formação inicial voltado apenas para o
conteúdo específico da disciplina, molda a prática docente na perspectiva do ensino tradicional.
Por fim, questionamos se ações de professores da formação inicial contribui para nortear a prática docente, em que houve
unanimidade nas respostas, afirmando que sim. E citam ainda os nomes dos professores que estudaram durante a graduação e
que influenciaram na sua prática. B2 diz que “um professor costumava dizer que questões que levam mais de 5 minutos eu não
cobro em prova” e essa prática é utilizada pela professora na sua atividade enquanto docente.
Se pensarmos na formação docente, consideramos um perigo essa afirmação, a depender das concepções que este professor
carrega consigo sobre ensino de matemática, da mesma forma em que questionamos até que ponto a prática docente desses
professores dos cursos de formação inicial interferem na prática dos professores da educação básica, considerando o formato
bacharelesco dos cursos de licenciatura.
Vale salientar, que um conhecimento/saber não poderá sobrepor um ao outro, e sim, se articularem entre si, de acordo com
necessidade da ação, pois, quanto menos um saber é utilizado, mais ele é adormecido.
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O estudo em análise nos permitiu aprofundar a discussão acerca da profissão docente, trazendo uma reflexão sobre os saberes
docentes e a formação inicial dos professores de matemática da rede pública de ensino. Pudemos perceber com base na
literatura consultada que os cursos de formação de professores de matemática são responsáveis pela profissionalização do
professor, habilitando-os para a docência, com embasamento para a pesquisa, e ainda permitir reflexão crítica do sujeito em
formação.
Entendemos por formação inicial, aquela que propicie uma atuação docente capaz de atender a demanda cada vez mais
diversificada nas salas e cada vez mais próxima do contexto social e cultural ao qual os sujeitos estão inseridos.
A pesquisa nos mostra que os cursos de licenciatura tem focado cada vez mais em conteúdos aprofundados, não desnecessários,
mas que são inutilizados na prática pedagógica dos professores da educação básica. Na fala dos sujeitos foi possível identificar
uma preocupação exacerbada nos conteúdos, enfatizando os saberes disciplinares, não enfatizando a necessidade de saberes
didáticos pedagógicos essenciais para o ensino de matemática.
No entanto, não podemos afirmar que as instituições formadoras não cumprem seu papel, pois os sujeitos investigados em
algumas falas, reflete o seu processo formativo, enfatizando a necessidade dos conteúdo específicos, porém muitos deles
desnecessários a modalidade de ensino ao qual lecionam na educação básica.
Outro ponto que vale salientar é carência de prática e uma formação distante do real contexto educacional, idealizada apenas
pelas Universidades.
Desta forma, o professor recém formado é imerso no contexto educacional a aprender fazendo. Muitas vezes, o fato de não
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utilizar, durante a graduação determinados conteúdos, ao adentrar na sala de aula da educação básica lhe falta argumentos para
alguns questionamentos que estão fora dos conhecimentos e saberes adquiridos ao longo da trajetória de formação inicial.
A formação do professor de matemática deve proporcionar uma atuação profissional que busque alternativas para resolver os
problemas que possam ser encontrados no cotidiano do professor. Não estamos aqui pensando numa receita pronta e acabada
de formação. Estamos falando de uma formação capaz de fazer o sujeito progredir num processo formativo contínuo, pautado na
ação-reflexão-ação.
Vale salientar que os saberes disciplinares tem seu papel fundamental na formação do professor. Porém é preciso que os saberes
como um todo sejam articulados entre si com maior conexão e aplicabilidade na ação docente.
Portanto, o sistema educacional emerge uma nova postura do profissional docente, em que as instituições formadoras devem
assumir o seu papel, formar para a docência, e profissionais capazes de vencer as dificuldades e os possíveis fracassos no
ensino, que atualmente, se tem como realidade, salas superlotadas e alguns profissionais em situações precárias, seja com
baixos salários, ou condições de trabalho.
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