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RESUMO

Este texto objetiva descrever sobre um projeto de extensão sobre formação continuada para formação
de professores do ensino fundamental, sendo eles, alfabetizadores e de Matemática que atuam em
redes municipais de ensino público em Sergipe. O projeto tem como perspectivas trabalhar
abordagens da Educação Matemática, entre jogos, resolução de problemas e materiais manipuláveis.
A proposta pauta-se, sobretudo, em fomentar o estudo da BNCC, a partir de duas bases teóricas: o
modelo dos níveis de van Hiele (WALLE, 2009; VILLIERS, 2010) e pressupostos de Skemp (1980)
sobre a compreensão relacional e instrumental, por meio dos autores como fossa (2011); Abido
(2015), dentre outros.

Palavras Chaves: Formação Continuada. Ensino de Matemática. Base Nacional Comum Curricular.

ABSTRACT

This text aims to describe an extension project about continuing education for the training of
elementary school teachers, being they, literacy teachers and mathematicians who work in municipal
public education networks in Sergipe. The project aims to work on Mathematical Education
approaches, between games, problem solving and manipulee materials. The proposal is based mainly
on promoting the study of BNCC, based on two theoretical bases: van Hiele model (WALLE, 2009;
VILLIERS, 2010) and Skemp (1980) assumptions about relational understanding and instrumental,
through the authors as fossa (2011); Abido (2015), among others.
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RESUMEN

Este texto objetiva describir sobre un proyecto de extensión sobre formación continua para formación
de profesores de la enseñanza fundamental, siendo ellos, alfabetizadores y de Matemáticas que
actúan en redes municipales de enseñanza pública en Sergipe. El proyecto tiene como perspectivas
trabajar enfoques de la Educación Matemática, entre juegos, resolución de problemas y materiales
manipulables. La propuesta se orienta, sobre todo, a fomentar el estudio de la BNCC, a partir de dos
bases teóricas: el modelo de los niveles de van Hiele (WALLE, 2009, VILLIERS, 2010) y supuestos de
Skemp (1980) sobre la comprensión relacional y instrumental, por medio de los autores como fosa
(2011); Abido (2015), entre otros.

Palabras Claves: Formación Continuada. Enseñanza de Matemáticas. Base Nacional Común
Curricular.

INTRODUÇÃO

No cenário atual da educação brasileira identificamos diferentes aspectos que passam por alterações
e adaptações, a fim de promover mudanças significativas na organização e integração dos sistemas
de ensino, buscando melhorar a qualidade da rede básica de educação.

Dentre as diferentes ações, ressaltamos aqui a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que
tem por objetivo primeiro unificar os currículos da educação básica nas esferas nacionais, estaduais e
municipais de escolas públicas e particulares, a fim de garantir as aprendizagens essenciais que
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. (BRASIL, 2017)

Neste contexto, surge uma oportunidade em oferecer formação continuada a professores, de
diferentes redes municipais de ensino público sergipano, com o propósito de assegurar a implantação

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/formacao_continuada_de_professores_o_contexto_das_oficinas_de_mat.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



desse novo documento curricular, bem como, trabalhar uma articulação entre a teoria e prática com
esses docentes em formação, propondo diferentes metodologias que possam vir a contribuir no
processo de ensino e aprendizagem, e por consequência, na melhoria na qualidade do ensino.

Assim, este trabalho descreve um projeto de formação continuada intitulado como “Oficinas de
Matemática”, que tem por objetivo a formação de professores do ensino fundamental, sendo eles,
alfabetizadores e de matemática. O projeto está pautado na implantação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), e na aplicação de diferentes atividades que articulem os diferentes campos da
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade), trabalhando a criatividade e
a contextualização, em busca de oferecer subsídios a esses professores em formação para que
possam fomentar sua prática em sala de aula. Os conteúdos matemáticos são explorados conforme
organização das turmas que são agrupadas por nível de ensino (ensino fundamental - anos iniciais,
ensino fundamental - anos finais e mais educação com educação de jovens e adultos). As atividades
são planejadas sob a perspectiva da Educação Matemática, dispondo de abordagens como uso de
recursos manipuláveis, cálculo mental, resolução de problemas e jogos.

Essas oficinas são organizadas e aplicadas em redes municipais de ensino do estado de Sergipe, por
um grupo formado por licenciandos em matemática, mestrandos de Ciências em Ensino de Ciências e
Matemática, sob a coordenação de uma professora do Departamento de Matemática/UFS/SC. Em
especial, os graduandos são ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID)[i], orientados pela mesma professora. Pode-se ressaltar que, além das atividades realizadas
nesse programa (PIBID), em vivenciar a docência em aulas de Matemática, antes mesmo dos
estágios obrigatórios, esses bolsistas, também tiveram oportunidade em estudar teorias que os
auxiliassem a planejarem e aplicarem as atividades matemáticas em turmas de ensino fundamental
(anos finais) e de ensino médio.

Dentre os estudos de aspectos teóricos, eles estudaram documentos curriculares como Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e a mais recente Base Nacional Comum Curricular – BNCC
(BRASIL, 2017), em ambos os documentos, sobre as diretrizes relacionadas à área de Matemática.
Para além desses documentos, outros aspectos teóricos foram contemplados, como problemáticas do
ensino de geometria, chegando ao estudo sobre o modelo dos níveis de van Hiele para melhor
realizarem atividades voltadas aos conteúdos geométricos.

Esse trabalho surtiu efeito positivo, de modo que no ano de 2017, o trabalho passou a ser
implementado com mais efetividade. Ao elaborarem as atividades, os bolsistas preocupavam-se em
articular conteúdos geométricos com outros conceitos matemáticos. O planejamento era apresentado,
discutido e realizado entre os bolsistas, acompanhados e orientados pela coordenadora do grupo e
pelos professores supervisores que participavam do programa. Esses professores supervisores são
formados em Matemática e lotados nas escolas parceiras do programa. O planejamento era em
consonância ao que cada professor planejava conforme a turma e nível de ensino.

Apresentar esse panorama do contexto do grupo de ex-bolsistas, objetiva informar sobre a
metodologia de trabalho para melhor esclarecer o propósito deste texto. O trabalho sobre Oficinas
emergiu desse contexto, algumas coordenadorias de Secretarias Municipais de Educação, ao
procurar docentes no Departamento de Matemática para formação docente continuada de suas
respectivas redes de ensino, acataram a proposta da coordenadora deste grupo em pauta para a
realização da formação. A proposta iniciou, com o PIBID ainda em andamento, mas sem afetar as
atividades já programadas, por isso, apenas parte do grupo, de forma voluntária, apresentou interesse
em participar do Projeto de Extensão sobre formação continuada (mais conhecido como “Oficinas de
Matemática”).

Desse modo, a proposta de trabalho teve encaminhamentos similares ao os fundamentos do grupo do
PIBID, havendo um estudo mais centrado ao modelo dos níveis de van Hiele em relação às unidades
temáticas propostas pela BNCC-Matemática, conforme cada ano do ensino fundamental (1° ao 9°
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ano). Assim, este artigo apresenta uma síntese sobre o que entendemos sobre a BNCC-Matemática
para o referido nível de ensino, e como fazemos a articulação entre as unidades temática para propor
aos professores em formação como é possível abordar conteúdos matemáticos, de forma articulada e
contextualizada.

Base Nacional Comum Curricular

O novo documento curricular apresentado como Base Nacional Comum Curricular, atualmente tem
instigado diferentes discursos e concepções acerca da implantação desse documento na educação
básica.

Com o objetivo de definir um currículo comum a todos os alunos da educação básica de acordo com
as etapas de ensino, o documento trata-se de uma normativa que busca assegurar o direito de
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos de maneira homogênea e progressiva.

De acordo com o documento, espera-se que a Base Nacional Comum Curricular supere a
fragmentação das políticas educacionais e garanta acesso e permanência dos alunos na escola por
meio de um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes (BRASIL, 2017).

A necessidade da criação de um currículo comum não é algo recente. Já na década de 1970, com a
homologação da Lei das Diretrizes de Base do Ensino Nº 5692/71, a qual dava liberdade ao professor
elaborar seu currículo de acordo com as necessidades dos alunos, apontava-se para uma
discrepância entre os sistemas de ensino, pois sem haver um documento norteador, cada professor
estabeleceria os conteúdos a serem ensinados de acordo com suas concepções.

Na década seguinte, ao reconhecer a educação como um direito fundamental a todos, a Constituição
Federal de 1988 em seu Artigo 210, identificou a necessidade de estabelecer um currículo comum,
visando assegurar a formação básica, fixando os conteúdos mínimos para o ensino fundamental
respeitando os valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. (BRASIL, 1988)

Posteriormente, a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 em seu artigo 9º, passou a determinar
que cabe à União, em colaboração com os Estados e Municípios, estabelecer as competências e
diretrizes a nortear os currículos e conteúdos mínimos necessários à formação básica. (BRASIL,
1996)

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, dois conceitos estabelecidos na Lei das Diretrizes
e Bases (LDB), são essenciais para a compreensão e fundamentação deste novo documento. O
primeiro estabelece a relação entre o básico-comum e o diverso em matéria curricular: “as
competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos”. (BRASIL, 2017, p. 9).

Em outras palavras, isso nos faz entender que, embora haja uma referência básica que seja, em
princípio, comum a todas as escolas, cada escola, por sua vez, ou cada sistema de ensino, busque
apresentar currículos diferenciados. Isso implica em planejar articulações entre as áreas do
conhecimento, principalmente, por meio de temas ou projetos que mobilizem os alunos a terem
interesse em estudar, ir à escola, por conseguinte, ter interesse em aprender.

O segundo conceito em que a Base Nacional Comum Curricular se fundamenta, diz respeito aos
conteúdos curriculares, os quais devem proporcionar o desenvolvimento das competências, “a LDB
orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser
ensinados”. (BRASIL, 2017, p. 9)

Nesse segundo conceito, entendemos que a orientação é atentar-se para o sentido do que seja
aprendizagem essencial, não limitando-se a conteúdos mínimos. Ou seja, fazer do planejamento,
conteúdos elementares, repetitivos sem aguçar curiosidade dos alunos. Por exemplo, professores
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alfabetizadores limitarem seu planejamento das aulas de matemática, apenas com as quatro
operações fundamentais, entendendo serem esses apenas conceitos que tornem a aprendizagem
matemática essencial. Ou ainda, professores de Matemática, por diagnosticarem alunos com
dificuldades de aprendizagem, não avançarem nos conceitos matemáticos, como o caso de não
ensinarem teoremas, ou ainda, como constatam as pesquisa, não ensinarem geometria, e quando
ensinam, limitam-se apenas a apresentarem os conceitos geométricos por estruturas algébricas.
(SOUZA, 2015; NASSER, L.; SANT’ANNA, 2010; VILLIERS, 2010)

No entanto, diferentes estudos apontam para lacunas existentes referentes a conteúdos da educação
básica, agravando-se ainda mais no ensino público. Essas lacunas são mais evidentes em relação a
conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa, conforme apontam exames de avaliações nacionais,
os quais indicam um baixo rendimento dos alunos referente aos conhecimentos esperados para
aquele nível de ensino naquelas disciplinas.

Ao identificar estas e outras lacunas existentes na educação básica, em 25 de junho de 2014, a Lei Nº
13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), no qual propõe-se dentre outras metas,
melhorar a qualidade da educação básica em todos os níveis. Assim, define como estratégia
implantar a base comum curricular, bem como diretrizes pedagógicas para a educação básica, a fim
de estipular direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com o ano de ensino,
por meio de um pacto entre as esferas federais, estaduais e municipais. (BRASIL, 2014)

Nesta perspectiva, emerge a necessidade de oferecer formação aos professores, a fim de articular a
implantação desse documento na educação básica. Então, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de professores, definidas pela Resolução Nº 2 de primeiro de julho de 2015, estabelece
princípios norteadores dos programas de formação inicial e continuada, buscando assegurar a
formação integral destes futuros docentes.

Assim sendo, no ano de 2017, a Lei de Diretrizes e Base por meio da Lei Nº 13.415/2017, sofreu
alterações a fim unificar os componentes curriculares, apresentando um novo termo “direitos e
objetivos de aprendizagem” referindo-se aos saberes e a capacidade que os alunos devem ter de
mobilizá-los e aplicá-los.

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de
Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: I - linguagens e suas
tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e
suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (BRASIL, 2017)

A partir de então, são convocados professores, pesquisadores e demais interessados em participar
das discussões e produção desta nova proposta curricular que tem como objetivo unificar os
currículos criando um patamar comum de aprendizagem para todos os estudantes. (BRASIL, 2017)

Então, por meio da Resolução CNE/CP Nº 2/2017, de 22 de dezembro de 2017, o Ministério da
Educação e Conselho Nacional da Educação, institui e orienta a implantação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), a qual deve ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e
respectivas modalidades da educação básica. (BRASIL, 2017)

Nesta perspectiva, a BNCC orienta para práticas pedagógicas que propiciem aos alunos
desenvolverem diferentes competências a fim de que além de saber, possam também saber-fazer.
Para isso, o documento apresenta dez competências gerais. Essas competências apontam para a
necessidade dos professores utilizar diferentes metodologias de ensino, buscando integrar os
conhecimentos de acordo com as realidades culturais, valorizando as diversidades de saberes e, por
conseguinte, possibilitando ao aluno produzir sentido e apropriar-se de significados.
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e
a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL,
2017, p. 9)
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Desta maneira, as esferas estaduais, federais e municipais buscam conhecer o documento, ainda que
em passos lentos por meio de conferências e debates em ambientes de formações continuadas.
Assim como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), também busca se readaptar as
mudanças necessárias para a implantação do documento, prevista para o ano de 2019.

No tópico seguinte, apresentamos o contexto de um projeto intitulado como Oficinas de Matemática,
por meio do qual um grupo formado por licenciandos ex- participantes do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Matemática/UFS/SC), alunos do mestrado (PPGECIMA/UFS),
professores mestres e respectiva coordenadora (orientadora), oferecem formação continuada a
professores alfabetizadores e de matemática de redes municipais de ensino do estado de Sergipe,
pautados na implantação desse novo documento curricular e na formação continuada dos professores
participantes.

O CONTEXTO DAS OFICINAS DE MATEMÁTICA

Os pedagogos são os primeiros professores na educação básica que ensinam Matemática,
responsáveis pelo processo de alfabetização, porque não dizer, pela iniciação do aluno na
formalização do pensamento lógico matemático. Como, atualmente, existem muitas pesquisas
apresentando discussões acerca das dificuldades enfrentadas por professores alfabetizadores para
ensinar Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, é “mister haver necessidade de
formação continuada para esse público alvo” (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 28).

Por outro lado, a problemática quanto ao ensino de geometria tem sido também outra discussão
quanto às dificuldades de alunos, observando o fato dos professores não saberem ensiná-la.
(LORENZATO, 1995; NASSER, L.; SANT’ANNA, 2010; VILLIERS, 2010; SOUZA, 2015)

Tais problemáticas justificam os fundamentos que norteiam o trabalho proposto nas Oficinas de
Matemática ofertadas por esse grupo. Por iniciativa da coordenadora, elaboramos um roteiro de
atividades matemáticas que eram planejadas e aplicadas por bolsistas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Matemática/UFS/SC), junto a outras atividades que mantém
em seu acervo de Laboratório de Educação Matemática, utilizado para formação de professores. Ao
informar sobre a empreitada, alguns ex-bolsistas do PIBID-Matemática/UFS/SC do grupo que
estavam sob sua coordenação, logo manifestaram interesse em participar, aplicando as atividades
conhecidas por eles. No entanto, como a maioria das atividades do acervo desses PIBID são
respectivas aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, perceberam que teriam fazer novo
planejamento para anos iniciais.

Durante as reuniões de estudo e planejamento, os ex-bolsistas prontamente enfrentaram a nova ação
com entusiasmo, pois com o fim do edital do PIBID em fevereiro, os licenciandos envolveram-se com
essa nova ação de extensão da Universidade Federal de Sergipe para beneficiar a sociedade
sergipana. Assim, os futuros professores, além de estarem em processo de formação, também
estariam a exercer um novo papel – formadores de professores já atuantes no exercício docente.

No projeto de extensão “Oficinas de Matemática”, o grupo passou a estudar não somente a BNCC,
mas textos que abordassem sobre o modelo dos níveis de van Hiele. Este modelo se caracteriza por
uma sequência de cinco níveis de compreensão de conceitos. O avanço desses níveis depende mais
da aprendizagem apropriada dos conteúdos geométricos, do que necessariamente da idade ou
maturação em que o aluno se encontra. Descreveremos a seguir, os níveis de van Hiele, a partir do
livro do projeto Fundão de Nasser e Sant’Anna (2010) e do livro de Walle (2009).

Esses níveis são: visualização e reconhecimento (nível 0), análise ou caracterização de propriedades
de uma mesma classe (nível 1), dedução informal (nível 2), dedução formal (nível 4) e rigor (nível 4).
No reconhecimento, o aluno, ao visualizar uma figura, consegue reconhê-la, com base apenas nas
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suas características globais. Em análise, o estudante começa a analisar as propriedades e são
capazes de entender todas as formas dentro de uma mesma classe de figuras, por exemplo, chegar a
identificar e classificar os triângulos quanto aos lados ou ângulos. Na dedução informal, o aluno
começa a relacionar as propriedades, identificando particularidades, como no caso de um teorema;
por exemplo, o teorema de Pitágoras, sabendo identificar certas particularidades ou sua aplicação. Na
dedução formal, o estudante já consegue distinguir teoremas e postulados, sendo capaz de realizar
demonstrações simples. E, por último, o rigor, onde os alunos já são capazes de estudar axiomas e
fazer demonstrações complexas. (WALLE, 2009; VILLIERS, 2010).

Compreender esse modelo teórico nos ajudou enquanto componentes desse grupo, melhor interpretar
as diretrizes estabelecidas na BNCC, quanto articular as unidades temáticas. Pois, quando as
atividades matemáticas são elaboradas paras as Oficinas, a partir de conceitos geométricos, surgem
ideias e estratégias para outros conceitos matemáticos serem envolvidos. Mas como isso acontece
Quais estratégias são utilizadas Um exemplo ilustrativo para explicitar melhor:

Objeto de conhecimento proposto pela BNCC

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Construção de retas paralelas e
perpendiculares, fazendo uso de réguas,
esquadros e softwares

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e
esquadros, ou softwares para representações de retas
paralelas e perpendiculares e construção de
quadriláteros, entre outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver
situações passo a passo (como na construção de
dobraduras ou na indicação de deslocamento de um
objeto no plano segundo pontos de referência e
distâncias fornecidas etc.).

Fonte: BRASIL (2017, p. 299).

Contudo, para ainda ficar mais claro, outra noção teórica foi necessária para aprofundamento deste
grupo – pressupostos de Skemp, que apontam ideias sobre a explicação instrumental e relacional do
professor, pela qual o aluno terá, como consequência, a compreensão instrumental ou relacional. O
que isto significa Exatamente o que é proposto nos documentos oficiais. A partir da noção de
esquema, definido por Piaget, como estrutura de conceitos (FOSSA, 2011), a compreensão
instrumental do aluno sobre conceitos matemáticos é oriunda de regras, fórmulas, conceitos já
definidos, o que resulta em memorização. A compreensão relacional requer um conjunto de ideias
organizadas que cada sujeito em aprendizagem faz, a partir de suas experiências de vida e conceitos
sistematizados que são adquiridos a cada ano escolar.

Para Fossa (2011), quando juntamos vários conceitos matemáticos, por exemplo, o resultado obtido
em foram de esquema, não é apenas um somatório desses conceitos, mas uma como se formasse
uma rede de conceitos, mas que sejam significativos para o novo conceito que se quer ou deseja
aprender. Por isso, deve-se ter sentido para o aluno, por sua vez, ele ver significado ao que lhe é
ensinado. Assim, para esse autor, a compreensão instrumental seria a assimilação de conceitos
apenas por alguns tipos de esquema e a compreensão relacional, a assimilação acontece por outro
tipo de esquema mais elaborado, por envolver conceitos contributivos já estudados anteriormente. Ou
seja, por envolver conhecimentos prévios que são adquiridos ao longo da vida, seja por situações do
cotidiano, seja pelo que é estudado e sistematizado na escola.

Outros autores reforçam essa compreensão. Para Abido (2015), a compreensão instrumental é
considerada uma regra sem justificativa, adquirida apenas pela habilidade de usá-la. Por exemplo,
resolver equações do 2º grau, apenas se souber a fórmula de Báskara, ou para resolver uma divisão
de números naturais, resolver apenas por um dos métodos de algoritmos. Para adicionar frações com
denominadores diferentes, apenas aplicar o cálculo de mínimo múltiplo comum (famoso m.m.c.).
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Para esse segundo autor, a compreensão relacional, parte do saber como fazer, havendo um sentido
para isso. Ou seja, o aluno ao conhecer diferentes técnicas de resoluções sobre um determinado
problema que envolve, por exemplo, o teorema de Pitágoras, saberá resolver não apenas
algebricamente, como de costume, mas o problema está representado geometricamente. Outro
exemplo refere-se ao aluno dos anos iniciais compreender o significado geométrico de uma fração e
saber resolver soma de frações com denominadores distintos, a partir da representação geométrica.

A compreensão relacional é, então, articular diferentes campos matemáticos, para o aluno
compreender de forma relacional. Não limitar-se a regras, fórmulas ou teoremas. Trata-se de uma
abordagem com diferença qualitativa. (DIAS, 2011). O ensino de Matemática por meio da explicação
relacional requer uso de diferentes metodologias.

As metodologias aplicadas, pautadas na Educação Matemática, são Jogos, Resolução de Problemas
e Materiais Manipuláveis. Para confecção dos materiais que servem de apoio à aplicação das
atividades, cada secretaria parceira do Projeto, subsidia o grupo, fornecendo esses materiais de
apoio, assim como, xerox de atividades quando necessário.

A proposta apresenta uma metodologia de trabalho sob duas etapas: A primeira, com realização de
um seminário sobre a importância da formação continuada de professores, apresentando aspectos
teóricos que refletem quanto à necessidade do professor manter-se atualizado, além de fomentar
debate sobre a nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e como o conhecimento matemático é
transversal ao ensino de outras áreas do conhecimento. Para isso, é destacado em cada turma, um
exemplo de diagrama esquemático, para que os professores segundo a série com a qual trabalham,
melhor entenderem como a proposta é fundamentada e organizada, por conseguinte, como também
planejar suas aulas. Um exemplo extraído de um dos relatórios dos ex-bolsistas, ajuda entender como
essa articulação pode acontecer.

Organização matemática do objeto “Elementos intuitivos”

ELEMENTOS INTUITIVOS DA GEOMETRIA
ÁRITMÉTICA GEOMETRIA ÁLGEBRA

Números
Grandeza
e
Medidas

Geometria Probabilidade
e Estatística Álgebra

Conjuntos
Numéricos
(Naturais
e
Racionais)

Sistema
métrico Ponto 0

Representação
simbólica
(Alfabeto e
alfabeto
grego)

Operações
Medidas
de
Segmento

Reta
(segmento de
reta
(congruentes,
consecutivos
e colineares
(pontos
colineares)),
semirreta,
posições
relativas
entre retas
(paralela,
concorreste e
coincidente)).

0 0
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0 0 Plano 0 0

0 0 Postulados 0 0

Fonte: Paula, Santos, Barbosa (2018)

Esse Quadro apresenta uma síntese do diagrama esquemático que foi elaborado para identificar
quais conceitos são contributivos no estudo dos elementos elementares de geometria (plano, reta e
plano). Como são conceitos intuitivos, se faz necessário conhecer tudo que possa está relacionado a
esses conceitos, dentro das unidades temáticas propostas pela BNCC.

Algumas dessas atividades selecionadas para trabalhar com os professores na formação continuada
são: Jogo de “1 a 8”, Triângulo das Operações, Forca Matemática, Reta Numérica, Com que Roupa
Eu Vou, Dobraduras, construção de Sólidos Geométricos, Geoplano, Guerra das Operações, entre
outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou descrever, em linhas gerais, um projeto de extensão sobre formação continuada
de professores, intitulado como “Oficinas de Matemática”, que tem por objetivo contribuir com a
formação docente em redes municipais de ensino público sergipano, no qual o público alvo
professores alfabetizadores e de Matemática. O projeto tem como perspectivas trabalhar abordagens
da Educação Matemática, entre jogos, resolução de problemas e materiais manipuláveis. A proposta
pauta-se, sobretudo, em fomentar o estudo da BNCC, a partir de duas bases teóricas: o modelo dos
níveis de van Hiele (WALLE, 2009) e pressupostos de Skemp (1980) sobre a compreensão relacional
e instrumental.

O estudo da BNCC visa os professores em formação compreenderem como planejar e ministrar suas
aulas articulando os diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade), trabalhando a criatividade e a contextualização.

Os conteúdos matemáticos são explorados conforme organização das turmas que são agrupadas por
nível de ensino (ensino fundamental - anos iniciais, ensino fundamental - anos finais e mais educação
com educação de jovens e adultos). As atividades são planejadas sob a perspectiva da Educação
Matemática, dispondo de abordagens como uso de recursos manipuláveis, cálculo mental, resolução
de problemas e jogos.
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