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MATHEMATICAL EDUCATION: POSSIBILITIES AND PROSPECTS FOR FUNDAMENTAL EDUCATION I OF THE
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MATEMÁTICA: POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS PARA LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL II DEL MUNICIPIO
DE CARIRIZACIÓN EN EL CARIRI CEARENSE

CÉLIO DE MENDONÇA CLEMENTE

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Este artigo trata das avaliações externas e a Educação Matemática suas perspectivas e possibilidades para o
ensino fundamental no município de Caririaçu – Ceará. Discute-se as avaliações externas, a Educação Matemática e o
lugar que ocupam nas diretrizes educacionais, parâmetros curriculares e base nacional curricular. Foi aplicado questionário
junto a sete professores de matemática do universo da pesquisa sobre a sua formação inicial e continuada e suas
motivações para a docência em matemática e as repercussões da formação no trabalho de sala. Tem como objetivo
discutir as relações entre as avaliações externas e a Educação Matemática a partir da formação inicial e continuada dos
professores de matemática, Os professores estão no caminho da Educação Matemática, contudo precisam de mais espaço
de participação na construção do projeto pedagógico da escola.

Palavras-Chave: Avaliação externa. Educação Matemática. Formação.

ABSTRACT: This article deals with the external evaluations and the Mathematics Education its perspectives and
possibilities for elementary education in the municipality of Caririaçu - Ceará. External evaluations, Mathematics
Education and the place they occupy in the educational guidelines, curricular parameters and national curricular basis
are discussed. A questionnaire was applied to seven mathematics teachers from the research universe on their initial
and continuing education and their motivations for teaching in mathematics and the repercussions of training in
classroom work. It aims to discuss the relationships between external evaluations and Mathematics Education from the
initial and continued formation of mathematics teachers. Teachers are on the path of Mathematics Education, however
they need more space to participate in the construction of the school&39;s pedagogical project.

Keywords: External evaluation. Mathematical Education. Formation.

RESUMEN: Este artículo trata de las evaluaciones externas y la Educación Matemática sus perspectivas y
posibilidades para la enseñanza fundamental en el municipio de Caririaçu - Ceará. Se discuten las evaluaciones
externas, la Educación Matemática y el lugar que ocupan en las directrices educativas, parámetros curriculares y base
nacional curricular. Se aplicó cuestionario junto a siete profesores de matemáticas del universo de la investigación
sobre su formación inicial y continuada y sus motivaciones para la docencia en matemáticas y las repercusiones de la
formación en el trabajo de sala. El objetivo es discutir las relaciones entre las evaluaciones externas y la Educación
Matemática a partir de la formación inicial y continuada de los profesores de matemáticas. Los profesores están en el
camino de la Educación Matemática, pero necesitan más espacio de participación en la construcción del proyecto
pedagógico de la escuela.

Palabras clave: Evaluación externa. Educación Matemática. Entrenamiento.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo trata das avaliações externas e a Educação Matemática, discutindo as perspectivas atuais e as
possibilidades para o ensino de matemática no ensino fundamental no município de Caririaçu no Cariri cearense.
Nesse sentido, foram feitas algumas discussões a respeito das avaliações externas, da Educação Matemática e do
lugar que ocupam nas diretrizes educacionais e nos demais documentos oficiais da legislação brasileira pertinentes à
educação. Compreende-se que as diretrizes das avaliações externas, assim, como o discurso pedagógico presente
nos documentos oficiais da educação estão alinhados ao pensamento contemporâneo da Educação Matemática.

Por outro lado, foi feita uma pesquisa junto a sete professores de matemática do ensino fundamental II de quatro
escolas da rede pública do município de Caririaçu no Cariri cearense, buscando questioná-los a respeito da sua
formação inicial, da formação em nível de especialização, das suas motivações para atuar na profissão docente,
especialmente na área de matemática e sobre a formação continuada em serviço. Buscando conhecer como essas
formações, tanto inicial quanto continuada se tornaram relevantes para a sua prática educativa em sala de aula.

A partir das informações desses profissionais busca-se reconhecer as aproximações da sua atuação profissional com
as diretrizes das avaliações externas e dos documentos da legislação educacional, como parâmetros curriculares –
Ensino Fundamental, Base Nacional Curricular Comum – BNCC, além de outros. Reconhece-se que a formação
continuada na área de matemática e o desejo de buscar a formação continuada em nível de cursos de pós-graduação
e nas formações continuadas em serviço são indicativos de que tais professores estão articulados às tendências da
Educação Matemática enquanto pensamento contemporâneo de ensino de matemática.

O objetivo desse artigo é discutir as relações entre as avaliações externas e a Educação Matemática a partir da
formação inicial e continuada dos professores de matemática, enfocando as perspectivas e possibilidades do ensino
dessa disciplina no universo pesquisado. A pesquisa tem relevância no âmbito do sistema de educação pesquisado
por que pode provocar outras discussões a respeito da correlação entre as avaliações externas e a Educação
Matemática, bem como, sobre o ensino de matemática no âmbito do universo pesquisado. Essa relevância, por sua
vez, já consiste em justificativa para a realização desta e de outras pesquisas, uma vez que a própria Educação
Matemática compreende o aspecto de que o professor precisa ser um pesquisador da sua área de ensino.

A pesquisa foi feita através de aplicação de questionários direto ao professor e os resultados apontam que quanto à
formação inicial e continuada, os sujeitos pesquisado estão no caminho que apontam para a Educação Matemática
como caminho a ser trilhado, contudo, há necessidade de abertura de espaços de participação, principalmente no que
concerne à construção do projeto político pedagógico da escola no que concerne ao planejamento da definição dos
objetivos e metas do ensino, bem como do planejamento das ações de ensino para alcança-los e isso inclui a
oportunidade de opinar nos tipos de formação de que precisam participar.

1 AS AVALIAÇÕES EXTERNAS COMO POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL

A avaliação faz parte do arcabouço do processo educativo enquanto instrumento que possibilita a construção do
currículo escolar e a consolidação de um projeto pedagógico, com esteio na prática educativa adotada pela escola e
que leva a termo o seu caráter sistemático e intencional, com a produção de resultados positivos de aprendizagem. A
avaliação, portanto, é o instrumento útil à mensuração dos resultados da prática educativa escolar.

A prática educativa é determinada por parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas,
possibilidades reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes. Nela se expressam múltiplos fatores,
ideias, valores, hábitos pedagógicos, etc. As intervenções pedagógicas a ela relacionadas situam-se em um contexto
de aula determinado por espaços específicos, organização social própria, certas relações interativas, distribuição de
tempo, um determinado uso dos recursos didáticos, etc., onde os processos educativos se explicam como elementos
estreitamente integrados desse sistema. A prática educativa não se restringe ao momento da aula, mas, envolve o
planejamento e precisa ser avaliada (ZABALA, 1998; CLEMENTE, 2017).

Por outro lado, para Luckesi (1998, p. 33) apud Muniz (2009, p. 38), “avaliação pode ser caracterizada como uma
forma de ajuizamento da qualidade do objetivo avaliado”. Em contexto educacional, a avaliação permite verificar a
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eficiência e eficácia do ensino e como está se dando a aprendizagem. Em uma perspectiva macro, avaliar os
sistemas, inclui também a verificação do desempenho e a proficiência das escolas e dos alunos em determinadas
competências e habilidades (ALVES, 2009). Examina-se o ensino e a aprendizagem nas avaliações internas,
enquanto que as externas avaliam os sistemas como um todo. Nesse aspecto, ambas são necessárias e relevantes
para orientar o processo educativo escolar.

Nas duas situações, o ato de avaliar tem como ponto de partida as práticas educativas trabalhadas, ao mesmo tempo
em que os resultados da avaliação podem direcionar as intervenções no processo educativo. Assim, tanto os
resultados quanto os modos de avaliar têm imbricações com as práticas educativas e metodologias utilizadas em sala
de aula. A avaliação, por outro lado, faz parte dessas práticas e cumpre também, uma função reguladora da
aprendizagem (PERRENOUD, 1999).

As avaliações internas envolvem variáveis próprias da interação entre os sujeitos do ensino e da aprendizagem em
sala de aula; em geral, são conduzidas pelo professor. Por outro lado, as externas são conduzidas por agentes
externos à escola, têm caráter mais abrangente e avaliam os discentes, a escola e os sistemas de educação. Dessa
forma, pela sua completude, as avaliações externas têm grande relevância na orientação do ensino na escola e na
orientação das demais políticas públicas do sistema de educação.

As avaliações externas têm os seguintes objetivos básicos: (a) a definição de subsídios para a formulação de políticas
educacionais; (b) o acompanhamento ao longo do tempo da qualidade da educação; e (c) a produção de informações
capazes de desenvolver relações significativas entre as unidades escolares e órgãos centrais ou distritais de
secretarias, bem como iniciativas dentro das escolas (BRASIL, 2009).

No que concerne à unidade escolar, as avaliações externas podem fornecer informações para que professores e
gestores possam realizar diagnósticos em cada disciplina/área avaliada, bem como, planejar ações educativas mais
eficientes; e, no âmbito da gestão do sistema, a partir dos resultados, governantes e gestores passam a ter dados que
os orientarão tanto no redirecionamento de trajetórias, quanto no planejamento de ações mais específicas.

Ainda em relação às avaliações externas, os resultados são dados individualmente e de forma coletiva, sendo que o
seu foco é o coletivo. Podem, ainda, produzir dois indicadores importantes: (a) a média; e (b) o percentual de
estudantes em cada nível da escala de proficiência. A média é uma maneira de sintetizar o resultado da turma, da
escola, do município, da regional e da unidade da federação. Já o percentual de estudantes nos níveis de proficiência
fornece informações a respeito das habilidades já consolidadas pelo conjunto de estudantes da rede avaliada
(BRASIL, 2009).

Os diferentes usos dos resultados das avaliações externas credenciam-nas como mais relevantes no ensino
fundamental II e o seu contexto faz parte das práticas educativas desenvolvidas no processo educativo escolar. Essa
realidade se baseia no fato de que as informações obtidas a partir dos seus resultados podem servir de referência
para orientar e criar referências para aperfeiçoamento de currículos na educação básica tanto no âmbito dos sistemas
educativos, quanto nacionalmente (BRASIL, 2016; CLEMENTE, 2017).

Essa relação das avaliações externas com as práticas educativas e com o currículo está presente também na própria
disciplina de matemática enquanto área do conhecimento, uma vez que a conceituação geral e formulação específica
dos itens dessa prova e os objetivos educacionais dos PCN – Ensino Fundamental e a Base Nacional Curricular
Comum – BNCC, bem como os princípios que pautam o ensino dessa disciplina na educação fundamental
embasaram-se no que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394/96) – LDBEN.

Essas convergências entre os objetivos das avaliações externas e os objetivos formativos dos PCN – Ensino
Fundamental e os princípios que orientam o ensino de matemática no ensino fundamental não são incidentais, mas,
decorrem de estudos, pesquisas, práticas e debates, sendo, portanto, intencionais e construídas com coesão e
propósitos de consolidar tanto as avaliações quanto esses documentos educativos como políticas públicas
necessárias e essenciais à educação escolar e ao ensino de matemática.

Os PCN – Ensino Fundamental, por exemplo, apresentam domínios ou macrocompetências (comuns a todas as áreas
do conhecimento) que são: representação e comunicação, investigação e compreensão e, contextualização
sociocultural. As áreas do conhecimento, por sua vez, têm outras competências e habilidades associadas a cada um
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desses domínios ou macro competências. No caso da disciplina de matemática, essas competências estão inseridas
em quatro temas: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação.

Por outro lado, os itens das avaliações externas realizadas no ensino de fundamental II, no que concerne à
matemática são elaborados com a finalidade de avaliar os alunos em competências gerais, bem como, nas
competências específicas da disciplina nesse nível de ensino, bem como àquelas relacionadas à matemática do
ensino fundamental I. As competências e habilidades fazem parte da matriz de referências das avaliações externas do
ensino fundamental; por exemplos, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará – SPAECE tem
na sua matriz de referência relativa à disciplina de matemática, objetivos relacionados a cada um dos quatro temas:
interagindo com os números e funções, convivendo com a geometria, vivenciando as medidas e tratamento da
informação. As habilidades avaliadas no SPAECE são chamadas de descritores e, para o ensino fundamental II são
cerca de vinte e cinco, sendo associadas a, pelo menos um, dos quatro temas dessa disciplina/área do conhecimento.

Os PCN – Ensino Fundamental, quanto a matriz de referência do SPAECE enquanto avaliação externa do ensino
fundamental II tem muitos pontos em comum que resultam das intencionalidades na sua elaboração, pois, por
exemplo, para a disciplina/área do conhecimento de matemática e, essas convergências incluem a contextualização e
a interdisciplinaridade propostas na maioria das avaliações externas e pela Educação Matemática enquanto tendência
contemporânea de ensino dessa disciplina.

Assim, planejar, executar e avaliar as práticas educativas sob essa perspectiva parece ser o caminho para o qual
apontam os documentos legais e as avaliações externas e, Educação Matemática se coloca como uma alternativa
para o trabalho educativo no ensino fundamental II, uma vez que o educador matemático pode se utilizar de
metodologias ligadas a essa tendência contemporânea do ensino de matemática (CLEMENTE, 2017).

Essa perspectiva de pensar o ensino de matemática, dada a sua intencionalidade presente na legislação pertinente à
educação e nas diretrizes das avaliações externa na educação básica faz parte das políticas públicas que se destinam
à melhoria do ensino e da aprendizagem em matemática no ensino fundamental, principalmente nas séries finais,

2 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COMO TENDÊNCIA CONTEMPORTNEA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

Os documentos legais relativos à educação e ao ensino de matemática são convergentes com as diretrizes das
avaliações externas e dizem respeito ao que ensinar, como ensinar e como fazer a mensuração da qualidade desse
ensino. As avaliações externas, nesse sentido, configuram-se como um instrumento necessário ao processo
educativo, notadamente no que diz respeito às disciplinas avaliadas

Dessa forma, a concepção de ensino de matemática tem lugar nessa discussão, incluindo o educador matemático e a
Educação Matemática no centro do debate da melhoria da qualidade da educação, propondo-os, à luz da legislação e
das avaliações externas como caminho para o alcance dos objetivos de ensino dessa disciplina.

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 03-04),

“o educador matemático tende a conceber a matemática como um meio ou instrumento
importante à formação intelectual e social de crianças, jovens e adultos e também do
professor de matemática do ensino fundamental e médio e, por isso, tenta promover uma
educação pela matemática”. Ou seja, o educador matemático, na relação entre Educação e
Matemática, tende a colocar a Matemática a serviço da educação, priorizando, portanto,
essa última, mas sem estabelecer uma dicotomia entre elas (itálicos dos autores).

A Educação Matemática, nesse sentido, pode se constituir do instrumento de que o professor precisa para trabalhar
os saberes da Matemática Escolar no ensino fundamental II. Assim, ele assume o papel de educador matemático, e
nas suas práticas educativas, incluindo a sua ação pedagógica em sala de aula, pode colocar a matemática a serviço
da aprendizagem e educação do estudante como um todo.

A Matemática Escolar, de acordo com Moreira e David (2010, p. 20)
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:

referir-se-á ao conjunto dos saberes ‘validados’, associados especificamente ao
desenvolvimento do processo de educação escolar básica em Matemática. Com essa
formulação, a Matemática Escolar inclui tanto saberes produzidos e mobilizados pelos
professores de Matemática em sua ação pedagógica na sala de aula da escola, quanto
resultados de pesquisas que se referem, à aprendizagem e ao ensino escolar de conceitos
matemáticos, técnicas, processos, etc.

O trabalho educativo do professor de matemática, sob essa perspectiva, corrobora com os objetivos do ensino da
disciplina e favorece o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao estudante que conclui a
educação básica e, ao mesmo tempo, prepara-o para as avaliações externas, uma vez que a matriz curricular destas
avaliações é componente de referenciais legais da educação básica, como diretrizes educacionais, PCN, BNCC, etc.
A prática educativa do professor de matemática não pode se dar por completo sem as tendências metodológicas da
Educação Matemática, porque o seu uso favorece o desenvolvimento da Matemática Escolar.

Sobre isso, Sá (2016, p. 01) acrescenta que,

[...] não se aceita mais uma matemática desvinculada da vida prática e da relação com as
diversas áreas do conhecimento humano. Ela tem que estar revestida de aplicabilidades,
de conceitos históricos, de localizações geográficas, de arte, de compreensão textual, da
boa escrita, das diversas ciências, sejam elas físicas, biológicas ou humanas. Essa
matemática vai além dos padrões interdisciplinares atingindo a excelência de seu ensino,
isto é, a transdisciplinaridade.

Nesse sentido e, ante a existência de avaliações externas que corroboram para a construção do IDEB de cada escola
e sistema de educação, tais avaliações orientam o ensino de matemática a partir das orientações metodológicas da
Educação Matemática. Assim, trabalhar essa disciplina nesse enfoque significa atribuir-lhe significativo papel nos
resultados de aprendizagem na educação básica.

Moreira e David (2010, p. 21) reafirmam ainda que,

[...] a prática do professor de Matemática da educação básica desenvolve-se num contexto
educativo, o que coloca a necessidade de uma visão fundamentalmente diferente. Nesse
contexto, definições mais descritivas, formas alternativas (mais acessíveis ao aluno em
cada um dos estágios escolares) para demonstrações, argumentações ou apresentação de
conceitos e resultados, a reflexão profunda sobre as origens dos erros dos alunos, etc. se
tornam valores fundamentais associados ao saber matemático escolar (itálico dos autores).

Dessa forma, os contextos da prática educativa do professor de matemática são próprios da Educação Matemática. E
para o professor dar conta deles, é importante utilizar-se, sempre que necessário, nas suas práticas educativas, de
estratégias ligadas às metodologias de Resolução de Problemas, História da Matemática, Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC), Etnomatemática, Jogos Matemáticos, etc. Assim, além de tornar a sua prática atualizada, no
que concerne aos princípios dos documentos oficiais da educação brasileira, também responde aos objetivos do
ensino para a formação do aluno.

A escolha do método e das estratégias é importante por ser um componente da prática educativa, determinante para a
aprendizagem, pois, serão utilizadas diretamente nas ações educativas em sala de aula e constituem as diretrizes
pelas quais ocorre a interação entre os sujeitos do ensino e da aprendizagem. Por exemplo, a Resolução de
Problemas, para Santos (2007, p. 169), “é a maneira mais natural de se aprender matemática na qual, conceitos e
propriedades aprendidos são relacionados de modo a procurar soluções para novas situações propostas”.

Para Pais (2013, p. 28), o método e as estratégias de ensino

têm a função de contribuir para que o aluno possa fazer Matemática no contexto escolar,
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sob a coordenação do professor; é uma das finalidades mais expressivas da Educação
Matemática. Para fazer isso, é preciso buscar dinâmicas apropriadas para intensificar as
possibilidades de interação do aluno com o conhecimento.

Essa interação do aluno com o conhecimento deve favorecer a sua compreensão da própria vida e as suas formas de
atuar e agir na sociedade. As diretrizes para a educação básica, principalmente no ensino fundamental II, no que
concerne à disciplina de matemática, parecem apontar para esse viés, uma vez que os seus objetivos de formação
não se prendem a “formar matemáticos”, mas, pessoas capazes de utilizar a Matemática como mecanismo de
resolução dos seus problemas quotidianos.

Sob essa compreensão, as metodologias da Educação Matemática são úteis para o professor trabalhar a
interdisciplinaridade e a contextualização, necessárias ao desenvolvimento das competências e habilidades de
matemática. Isso é possível porque não trata apenas o ensino e a aprendizagem de matemática com contextos
intradisciplinares, mas também, transita por outras disciplinas. Roseira (2010, p. 50) relembra que entre os principais
objetivos, “destaca-se a busca pela melhoria do trabalho docente, mediante um processo de mudança de atitudes e de
concepções de educação, no contexto do processo de ensino-aprendizagem de matemática”.

A perspectiva de melhoria do ensino de matemática no contexto das práticas educativas do ensino fundamental II
pelas vias da Educação Matemática parece harmonizar-se com as necessidades de contextualização e da
comunicação entre as disciplinas da mesma área e de áreas do conhecimento diferentes, previstas pelas diretrizes e
parâmetros curriculares, bem como, pela BNCC para o ensino fundamental. As suas preocupações se voltam para a
contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências e habilidades. Dessa forma, também
compreendem a necessidade de colocar o aluno como foco das práticas educativas e como sujeito ativo da sua
aprendizagem.

As avaliações externas, por outro lado, têm como base teórica e metodológica as diretrizes e parâmetros curriculares,
e fazem parte do contexto das práticas educativas do ensino fundamental II. Assim, não é sem sentido dizer que elas
também orientam a escolha de estratégias e metodologias de ensino de matemática por parte do professor. Nesse
aspecto, as orientações metodológicas da Educação Matemática parecem responder às necessidades de melhoria do
trabalho educativo, da aprendizagem dos alunos e dos resultados das avaliações externas.

Dessa forma, o professor precisa compreender que a Educação Matemática conduz à apropriação do conhecimento
matemático para outras formações do indivíduo, tornando latente a necessidade de interdisciplinaridade e de
comunicação com outras disciplinas da matriz curricular da educação básica. Assim, a Educação Matemática não trata
o ensino e aprendizagem de matemática como um fim em si mesmo e com contextos apenas intradisciplinares, mas,
faz parte da dimensão do ensino que prepara o educando para a cidadania..

Sobre isso, Roseira (2010, p. 50) relembra que,

dedicada ao processo de produção e de construção do saber matemático, tanto no que se
refere à prática pedagógica dos diversos níveis e modalidades de ensino quanto em
relação a outras práticas sociais, a Educação Matemática é concebida como uma área do
conhecimento independente de estudo e pesquisa interdisciplinar. Entre seus principais
objetivos, destasca-se a busca pela melhoria do trabalho docente, mediante um processo
de mudança de atitudes e de concepções de educação, no contexto do processo de
ensino-aprendizagem de Matemática.

Percebe-se a necessidade de se entende a “Educação” como origem da “Educação Matemática” e isso possibilita a
abertura de um leque de possibilidades ao ensino de matemática sob a ótica da interação com outras disciplinas da
mesma área do conhecimento e da contextualização e comunicação com as demais disciplinas da matriz curricular.
Isso significa, em síntese, a desfragmentação do currículo e a sua compreensão como um todo indissolúvel. É sob
essa perspectiva que a Educação Matemática aponta para a necessidade de formação, tanto do professor quanto do
aluno, em uma dimensão mais completa, envolvendo o seu dia a dia. E isso envolve a utilização de práticas e
métodos adequados ao alcance dos resultados de aprendizagem desejados (D’AMBRÓSIO, 1996).
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Nesse aspecto, trabalhar o ensino de matemática sem os valores, método e práticas da Educação Matemática implica
no distanciamento do pensamento contemporâneo com relação à prática educativa dessa disciplina, umas vez que, é
sob essa forma de pensar o “saber matemático” que se fundamentam as avaliações externas que orientam o currículo
escolar. E essas avaliações são o principal instrumento de mensuração da qualidade do ensino básico através do
IDEB e de outros indicadores. Assim, a orientação pedagógica da escola deve apontar para o fato de que os
professores de matemática precisam acompanhar as tendências relacionadas ao ensino de matemática que dizem
respeito à Educação Matemática.

Nesse sentido, a formação inicial do professor nas licenciaturas quando enfatizam o ensino da matemática com
ênfase na Educação Matemática possibilita melhor compreensão desse profissional no que diz respeito à utilização
das metodologias e práticas ligadas a essa tendência de ensino de matemática. Por outro lado, a formação continuada
no âmbito da escola pode servir como instrumento de orientação das metodologias e práticas de ensino a serem
trabalhadas em sala e, dessa forma, a Educação Matemática consiste em um caminho a ser trilhado quando se busca
colocar o aluno como centro do processo de ensino e protagonista da sua própria aprendizagem.

Nessa perspectiva, Clemente, Campos e Santos (2016, p. 06) confirmam que,

[...] a formação continuada serve para a correção de tais inconsistências, pois, o professor
precisa ter domínio do conteúdo que vai ministrar, das formas como fazê-lo e do
encaminhamento das situações inerentes ao ambiente da sua atuação. No ensino de
matemática, essa realidade não é diferente e, observa-se que muitos profissionais
necessitam do aparato da formação continuada para aprimorar suas funções docentes.

Nesse aspecto, as instituições de ensino superior precisam conduzir a formação dos futuros “educadores
matemáticos” preparando-os para a ação docente com base nas práticas educativas relacionadas à Educação
Matemática como uma alternativa à melhoria do ensino e da aprendizagem de matemática.

Dessa forma, os “pensadores da educação” nos sistemas educativos precisam diagnosticar as necessidades de
formação dos professores de matemática no que concerne à adoção de práticas educativas nos projetos pedagógicos
que dizem respeito à Educação Matemática. Assim, a Educação Matemática passa a ser objeto de estudo dos
professores de matemática e instrumento de trabalho para o alcance de melhores resultados de aprendizagem de
matemática.

3 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Educação Matemática faz parte da formação inicial dos professores por que é relevante à discussão de
metodologias e práticas de ensino de matemática. Além disso, consiste de pensamento contemporâneo no que diz
respeito ao ensino dessa disciplina. A Educação Matemática na formação inicial do professor se faz necessária não
apenas pela necessidade de conhecimento das metodologias e práticas educativas, mas, como necessidade de
conhecimento dos próprios documentos da legislação educacional brasileira.

No mesmo sentido, as avaliações externas aplicadas no ensino fundamental foram criadas para avaliar a educação
básica na mesma perspectiva que orientam as diretrizes curriculares, PCN e BNCC. Dessa forma, não são somente
os professores de matemática que precisam vincular o seu trabalho educativo aos princípios e metodologias da
Educação Matemática, os próprios sistemas de educação e o Ministério da Educação já alinham as avaliações
externas a.esse pensamento contemporâneo de ensino de matemática.

Nessa mesma perspectiva, a instituições formadoras dos professores de matemática também já se propõem a se
articular e esse pensamento, uma vez que o mercado de trabalho passou a exigir dos docentes de matemática
características relacionadas à Educação Matemática. Isso se faz necessário por que somente as formações
continuadas em serviço não dão conta de corrigir as inconsistências da formação inicial. Essa formação tem o caráter
primordial de atualizar o professor nas inovações e experiências exitosas. Além disso, os saberes disciplinares e da
formação docente são próprios da formação inicial, enquanto que os saberes experienciais e curriculares se
consolidam na formação continuada.
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Os professores que ensinam matemática precisam, dessa forma, ter formação específica na área. Concernente à
presente pesquisa, de acordo com o quadro 01, 100% dos professores pesquisados tem formação inicial em
matemática e esse aspecto é relevante por que remete à possibilidade de que tiveram formação nos conteúdos
disciplinares necessário para atuar nesta área, incluindo os saberes da profissão próprios dessa disciplina
Compreende-se, assim que, tais docentes sabem que conteúdos trabalhar e como trabalhá-los em sala de aula. Isso
não significa, contudo, que isso é suficiente por que o trabalho do professor exige formação constante.

Quadro 01. Respostas obtidas nos questionários dos professores de matemática

QUESTÕES
CÓDIGO
DO
SUJEITO

RESPOSTA OBTIDA

Q1. A sua formação
inicial é:

P1 Licenciatura em Matemática

P2 Licenciatura em Ciências com Plenificação em
Matemática

P3 Licenciatura em Matemática
P4 Licenciatura em Matemática

P5 Licenciatura em Ciências com Plenificação em
Matemática

P6 Licenciatura em Matemática
P7 Licenciatura em Matemática

Q2. Com relação à
formação continuada
(especialização,
mestrado, doutorado,
etc.) a sua última
formação é:

P1 Especialização em Educação Matemática
P2 Especialização em Educação Matemática
P3 Especialização em Educação Matemática
P4 Especialização em Matemática Aplicada
P5 Especialização em Matemática e Física
P6 Especialização em Educação Matemática
P7 Especialização em Educação Matemática

Fonte: O autor (2018)

No mesmo sentido, o quadro 01 aponta que a formação continuada, em termos de especialização, dos sujeitos da
pesquisa, 100% deles tem especialização, sendo que 72% é em Educação Matemática, 14% em Matemática Aplicada
e 14% em Matemática e Física. Isso denota que, esse tipo de formação que tem motivações ligadas ao próprio
professor, quando feita pelo viés da Educação Matemática, significa que ele próprio decidiu ter esse pensamento de
ensino matemático como norteador das suas práticas educativas. Isso não significa que os demais professores
buscaram formação diversa da Educação Matemática. Esse fato pode ter se dado apenas por questões de
oportunidade.

No que diz respeito à motivação para a formação na área de matemática, de acordo com o quadro 02 esta está ligada
aspectos pessoais e do mercado de trabalho. Pode ser perceber isso nas seguintes respostas: “espaço no mercado
de trabalho”, “a opção mais acessível no momento” e, “afinidade com a disciplina” e “identificar-se com a área”; tais
respostas remetem à interpretação de que as suas expectativas como profissionais estão relacionadas à facilidade de
lidar com a disciplina e acesso ao mercado de trabalho.

Quadro 02. Respostas obtidas nos questionários dos professores de matemática

P1 Na época da escolha por ser a atividade mais acessível
P2 Afinidade com a disciplina

P3 O espaço no mercado de trabalho e a afinidade com a
área de atuação.
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Q3. Quais os fatores que
determinaram a sua
opção por ser professor
de matemática

P4
Primeiro por identificar-me, segundo por crescer
profissionalmente e terceiro para contribuir com o
ensino e a aprendizagem do próximo.

P5 O fato de gostar da disciplina e a demanda de
profissionais que era muito.

P6 Gosto pela matemática e amplo mercado de trabalho.

P7 A satisfação, a afinidade e o reconhecimento dos
discentes.

Q4. Como você
descreve a relevância da
sua formação inicial
para o sucesso da sua
atuação no dia a dia da
sala de aula no ensino
básico

P1 Essencial, pois, minha formação se deu na área em que
trabalho

P2 Importante, mas, não suficiente para a minha formação
no que se refere aos conteúdos e a como trabalha-los.

P3 Uma formação sólida e consistente possibilitará uma
carreira de sucesso.

P4
A formação inicial é a base para começarmos a
edificarmos uma formação sólida. Mas, é
extremamente importante que teoria e prática estejam
sempre lado a lado.

P5
Muito importante, pois foi na graduação que tive a
oportunidade, nos estágios de conhecer a prática de
sala de aula.

P6 Minha formação me preparou técnico e teoricamente
para o exercício do magistério.

P7 Foi de fundamental relevância, pois nesse contexto
surgiu o desejo de lecionar a disciplina

Fonte: O autor (2018)

Ao falar a respeito da relevância da sua formação inicial para o sucesso no dia a dia de sala de aula na educação
básica, os sujeitos da pesquisa, os sujeitos da pesquisa todos eles responderam que essa formação tem relevância
para que vissem a atuar com sucesso em sala de aula. Essa percepção aponta para a necessidade de formação
específica na disciplina para atuar como professor de matemática, especialmente no que diz respeito ao conhecimento
dos conteúdos da-disciplina e como trabalhá-Ios em sala de aula.

Por outro lado, evidencia-se que o ingresso na licenciatura em matemática contribui para que o futuro professo
desenvolva o desejo pela profissão docente. Isso significa que o sujeito pode decidir ser professor de matemática a
partir da formação teórico-prática que tem na licenciatura.

Assim, por exemplo, o sujeito P7 que respondeu que “foi de fundamental relevância, pois nesse contexto surgiu o
desejo de lecionar a disciplina”. Isso significa que decidiu ser professor de matemática a partir da formação inicial. Os
demais sujeitos da pesquisa enfatizaram a importância da formação teórico-prática na formação inicial, denotando que
esta contribuiu de forma relevante para a sua atuação profissional.

Os sujeitos da pesquisa ainda responderam como a Educação Matemática se materializa no seu trabalho no ensino
básico e às respostas de todos eles apontaram para o fato de que melhora as suas práticas e metodologias de ensino.
Por outro lado, alguns apontaram que melhora a sua relação com o aluno. Essa percepção dos professores pode ser
verificada nos dados do quadro 03.

Quadro 03. Respostas obtidas nos questionários dos professores de matemática

P1 Na utilização de meios e tecnologias que facilitam o
processo de ensino – aprendizagem
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Q5. Como você entende
que a Educação
Matemática
materializa-se no seu
trabalho no ensino
básico

P2 Na melhoria da comunicação e na forma de trabalhar
em sala.

P3
A educação matemática possibilita uma aproximação
entre o conhecimento científico e a prática em sala de
aula.

P4 Através dos resultados satisfatórios, que mostram a
magnitude do ensino de Matemática.

P5 Quando tentamos associar a matemática ao dia a dia.

P6
No cotidiano, nas atividades que interligam os estudos
científicos com o aprendizado dos conceitos
matemáticos.

P7
Quando consigo, nas aulas, despertar o interesse do
educando, para atuar na área, ou quando ele ingressa na
universidade.

Fonte: O autor (2018)

Tais respostas têm imbricações por que a Educação Matemática aponta para o aluno como foco do processo de
ensino e aprendizagem, sendo, dessa forma, protagonista da sua própria aprendizagem e, para o professor observá-lo
dessa forma, precisa compreender que a sua prática educativa precisa mudar se não dá ao aluno o lugar de sujeito
ativo do processo educativo. No mesmo sentido, as práticas educativas que podem remeter a bons resultados de
aprendizagem, e melhoria dos indicadores de resultados se materializam por meio das metodologias e práticas ligadas
aos princípios da Educação Matemática.

No que diz respeito ao questionamento se tiveram formação continuada sobre a educação básica nos últimos cinco
anos, 29% dos professores respondeu que não participaram, enquanto que os demais (71%) respondeu que havia
participado, descrevendo, inclusive, que estas tiveram contribuições positivas para o ensino de matemática. De acordo
com o quadro 04, esse questionamento diz respeito à formação continuada ocorrida na escola e/ou secretaria de
educação.

O fato de que cerca de 1/5 (um quinto) dos professores terem respondido negativamente ao questionamento pode ser
atribuído ao fato de que não levaram em consideração que as reuniões de professores da área e os planejamentos
coletivos não constituem formação continuada, o que constitui um equívoco, pois, estes eventos são formadores e
contribuem para a melhoria e aperfeiçoamento do desempenho do professor em sala de aula.

Por outro lado, tais professores compreendem que a formação continuada estão relacionadas apenas àqueles cursos
que têm caráter formal, onde são feitos estudos de conteúdos específicos que dizem respeito a algum dos saberes da
formação docente. Nesse aspecto, reforça-se a importância das formações realizadas por que alguns professores
responderam, por exemplo, que contribuíram para “desenvolver maior interação entre os programas e planos”,
“contribuiu com a atualização dos conteúdos, discussão a respeito de práticas de ensino”, bem como, “para
desenvolver melhor minhas habilidades e tornar-me um profissional competente em Matemática”.

Dessa forma, é perceptível a diversidade de contribuições dessas formações na prática educativa dos professores e
isso sinaliza para o fato de que foram levadas a termo. É preciso, contudo, atentar para a realidade de que tais
formações precisam focar a atualização de práticas de ensino, conhecimento pedagógicos e disciplinares, bem como
dos conhecimentos dos programas e planos. Isso significa que as formações devem está alinhadas à Educação
Matemática, pois, de3ssa forma, estará atualizando os professores no que concerne ao pensamento contemporâneo
de ensino dessa disciplina.

Quadro 04. Respostas obtidas nos questionários dos professores de matemática

P1 Sim. Desenvolver maior interação com o programa e
planos
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Q6. Você teve formação
sobre educação básica
nos últimos 05 anos na
escola ou na secretaria
de educação Se sim, em
que esta contribuiu para
a sua prática de ensino
de Matemática

P2 Não.

P3 Sim. Contribuiu com a atualização dos conteúdos,
discussão a respeito de práticas de ensino.

P4 Sim. Para desenvolver melhor minhas habilidades e
tornar-me um profissional competente em matemática.

P5 Não.

P6 Sim. Os últimos cursos que fiz fortaleceram minha
fundamentação teórica, didático e pedagogicamente.

P7
Sim. Na compreensão dos mecanismos de
aprendizagem apresentados pelos alunos, com ou sem
dificuldades.

Q7. Como a sua
formação continuada
contribuiu para a sua
atuação como professor
de Matemática

P1 Propiciou vivência de sala de aula através dos projetos
desenvolvidos durante o curso..

P2 Aprofundar conhecimento em determinadas disciplinas
e ajudando a melhorar o desempenho em sala de aula.

P3 Esses cursos me dão uma base mais sólida para minha
prática.

P4 Saber dimensionar um trabalho de pesquisa,
especificamente dentro da prática de ensino.

P5 Alertou para conhecer e compreender melhor os
alunos.

P6 Atualizou as tendências e práticas de ensino de
Matemática.

P7
Ofereceu metodologias, prática inovadoras, reflexão
sobre a função social da disciplina e a transdisciplinar
idade

Fonte: O autor (2016)

As contribuições da formação continuada para fomentar a atuação do professor de matemática encontrou eco positivo
em todos os sujeitos da pesquisa. Nesse aspecto, destaca-se a reafirmação de que as especializações tiveram
relevância no desempenho docente, tanto no aspecto de melhoria da formação dos conteúdos da formação docente
quanto no que diz respeito à formação no que concerne à interdisciplinaridade, relação com os alunos, projetos e
planos de ensino. Nesse sentido, reforça-se a necessidade das formações continuadas em serviço, mas também fora
dele. Isso por que tanto as especializações, mestrados e doutorados são importantes para a formação docente, como
também as formações continuadas que ocorrem na escola e secretarias de educação são relevantes para a
consolidação do currículo escolar e a construção do projeto pedagógico da escola. Essa última, ainda é importante
para corrigir inconsistências da formação inicial e atualizar o professor nas tendências contemporâneas do ensino de
matemática.

.Os sujeitos da pesquisa têm formação inicial na área de atuação, formação em especialização na área de matemática
e responderam, na sua maioria que têm formação continuada, no âmbito escolar, que contribuem para a sua formação
e desempenho em sala de aula. Essa afirmações não são destoadas da necessidade de compreensão da ação
docente em sala de aula por que preenchem requisitos básicos para aqueles que pretende seguir a carreira de
professor de matemática, no entanto isso não é suficiente para alimentar perspectivas e possibilidades positivas para
o ensino de matemática no universo da pesquisa sob a ótica das avaliações externas e a Educação Matemática.

Reconhece-se que a formação dos sujeitos da pesquisa tem imbricações com a Educação Matemática em função da
formação inicial e da continuada terem funções complementares à sua atuação docente. Compreende-se, ainda que
quando se fala que estas formações foram relevantes para a atuação em sala de aula, estes professores estão
reconhecendo que o seu trabalho está amparado por uma concepção de educação que se constrói no
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aperfeiçoamento contínuo.

Nesse sentido, a perspectiva é que o ensino de matemática no universo da pesquisa tem melhorado a partir da
qualificação dos professores que atuam nessa disciplina/área do conhecimento. A formação inicial de cada um deles
na área reafirma essa constatação e, o desejo de continuar se preparando através de formação em especialização
reafirma a qualidade desses professores. No mesmo sentido, quando participam das formações continuadas na
escola ou secretarias de educação esses professor denotam que tem compromisso com a sua função docente e tem
interesse de construir, coletivamente o projeto pedagógico das instituições nas quais trabalham.

Nesse sentido, quais são as possibilidades possíveis para a atuação desses profissionais As respostas a esse
questionamento parecem encontrar esteio na forma como os gestores da educação escolar conduzem a gestão da
escola. Se os professores se reconhecem na profissão docente parece ser uma saída para potencializar o seu
trabalho por meio de oportunidades de participação e de formação no processo educativo. Isso significa, o professor
de matemática tomar parte na construção do projeto pedagógico da escola e definir quais são os objetivos, as metas e
ações do ensino dessa disciplina em cada série/ano do ensino fundamental.

Nesse sentido, parece relevante essa participação por que o próprio professor pode construir as relações entre o que
precisa de formação continuada e como isso vai impactar no seu trabalho em sala de aula. Dessa forma, ele próprio
pode fazer conexões entre o que precisa estudar a respeito de Educação Matemática e de avaliação externa de modo
a ter reflexos na sua ação docente, na aprendizagem dos alunos e no desempenho destes nas avaliações externas.

No universo da pesquisa parece que a formação inicial não parece ser um problema dos professores de matemática.
Assim, a condução da formação continuada e o foco destas no pensamento contemporâneo de ensino dessa
disciplina, bem como no reconhecimento papel das avaliações externas como parte da orientação desse processo
ainda precisam avançar,

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As avaliações externas e a Educação Matemática fazem parte do contexto contemporâneo do ensino de matemática e
por isso mesmo ocupa posição central nas discussões que dizem respeito à melhoria da educação. Não é sem razão
que as discussões se ampliaram para a formação inicial do professor por que ele precisa conhecer os conteúdos da
disciplina, nos aspectos do que vai ensinar e como vai ensinar. No mesmo sentido, precisa tomar parte nas
discussões de construção do projeto pedagógico da escola e como as metodologias de ensino e práticas educativas e
de ensino de matemática se inserem nesse projeto.

Por outro lado, as formações continuadas, tanto no que diz respeito à especialização, mestrados e doutorados, mas,
também aquelas que ocorrem no âmbito da escola tomam parte em um aspecto relevante da atuação do professor. As
primeiras por que reforçam os conhecimentos da formação docente, enquanto as últimas atualizam o professor nas
tendências e práticas educativas contemporâneas.

Em síntese, a formação inicial é importante para conhecimentos saberes disciplinares e da profissão docente. A
formação continuada, tanto é útil para conhecimento destes quanto reforçam os saberes curriculares e oferece
subsídio para os saberes experienciais. No contexto atual do ensino de matemática, no que concerne ao universo e
sujeitos da pesquisa a formação continuada ocupa papel relevante por que é uma oportunidade do professor vivenciar
a práxis educativa.

Essa realidade aponta para o fato de que os professores de matemática têm oportunidade de, por exemplo, associar
as diretrizes dos documentos oficiais da legislação educacional e das avaliações externas ne forma prática, em sala
de aula, materializando a Educação Matemática, tam como foi pensada enquanto movimento contemporâneo de
ensino de matemática que potencializa a aprendizagem e a melhoria dos indicadores de resultados.

Essa perspectiva de melhoria do ensino de matemática a partir da boa formação inicial do professor e a sua intenção
de participar das diversas formações continuadas, não continuem elementos suficientes para a consolidação da
melhoria dos resultados. É preciso que os gestores escolares permitam a participação desses professores no projeto
pedagógico da escola e deem a formatação que compreendem adequada ao ensino de matemática por que assim,
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podem planejar os objetivos metas e ações do ensino dessa disciplina na escola. Parece ser esse o caminho: o
professor planejar todo o processo educativo da disciplina em que atual. Assim, pode associar as necessidades de
formação à necessidades da sua prática educativa, fazendo as imbricações que julga conveniente para potencializar a
aprendizagem de matemática pelo aluno e melhorar o seu desempenho nas avaliações externas como possibilidade.
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